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Hukukçular Derneği ev sahipliğinde; İstanbul Üniversitesi, Anayasa Hukukçuları Derneği, 

Uluslararası Hukukçular Birliği ve Istanbul Center of International Law’ın (ICIL) katkıla-

rıyla Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu 27-29 

Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salo-

nunda, 4 farklı ülkeden 13 konuşmacı ve Türkiye’den 10 konuşmacının katılımıyla 2 gün-

lük sempozyum, 1 günlük çalıştay şeklinde düzenlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana pek çok darbe ve darbe girişimi se-

bebiyle hem demokrasisi hem de sivil, sosyal ve ekonomik gelişimi kesintiye uğradı. Buna 

karşılık maalesef Türkiye henüz darbecileri başarılı bir şekilde yargılayamamıştır. 12 Eylül 

1980 ve 28 Şubat 1997 darbeleri için davalar açılmışsa da bu yargılamalar arzu edildiği gibi 

devam etmemektedir. İşte tam da bu gerekçeden yola çıkarak bir araştırma yaptığımızda 

dünyada darbe ile mücadele ve darbecileri yargılama konusunda başarılı ülkeleri tespit et-

tik. Arjantin, Şili, İspanya ve Yunanistan’da darbecilerin yargılamasında başarılı sonuçlar 

alındığından hareketle bu ülkelerin tecrübelerini Türkiye ile de paylaşmalarını amaçladık.   

Bu sempozyumun ve etkinliklerin ne kadar önemli olduğu, sempozyumdan yaklaşık 5 ay 

sonra yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ile bir kez daha anlaşıldı. Toplum hafızasının 

bilinçli ve diri tutulduğu zaman 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi darbelere karşı başarılı 

olunabildiğini hep birlikte tecrübe ettik. Bu ve benzeri faaliyetlerin arttırılması toplumsal 

bilinci canlı tutarken toplum da demokrasiyi koruma adına sürekli teyakkuzda olacaktır. 

Bu sempozyum sürecinde Şili, Arjantin, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’nin darbe geçmiş-

leri; bu darbelerle olan hukuk ve yargı boyutundaki yüzleşmeleri ele alınmıştır. Darbeyi do-

ğuran sebepler, darbe sonrası gelen yönetimler, hukuk sistemleri ve bunların neticesinde 

ortaya çıkan darbecilerin yargılanması serüvenleri katılımcılar ve dinleyiciler huzurunda 

3 gün boyunca tartışmaya açılmıştır.

15 aylık bir hazırlık sürecinden sonra hayata geçirdiğimiz sempozyumun ilk günü olan 27 

Şubat 2016’da “Dünyada Darbe Yargılamaları” oturumlarında yakın tarihte darbelerini ve 

devlet içindeki illegal güç odaklarını yargılayan, darbecilerden hesap soran Arjantin, Şili, 

İspanya ve Yunanistan’dan davet edilen akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve STK temsil-

cileri ülkelerinde yaşadıkları darbe süreçlerini, darbe yargılamalarını ve sonrasında ya-

şananları aktardı. İlk gün kapsamında oturumlara Şili’den bir avukat ve iki akademisyen; 
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Arjantin’den bir STK temsilcisi, bir araştırmacı sosyolog, iki akademisyen; Yunanistan’dan 

bir akademisyen, bir STK temsilcisi ve bir gazeteci; İspanya’dan da bir STK temsilcisi, bir 

siyasetçi ve bir akademisyen katılarak hazırladıkları tebliğleri katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun ikinci günü olan 28 Şubat 2016’da ise “Türkiye’de Darbe Yargılamaları” baş-

lığı altında darbe yargılamalarının tarihi ve güncel anlamı ile 12 Eylül ve 28 Şubat darbe 

yargılamaları tartışılmıştır. Yargılamaların hukuka uygun ve adil bir şekilde nasıl sonuç-

lanacağına dair atılması gereken adımlar ve çözüm önerileri katılanlarla paylaşılmıştır.

2.059 kişinin çevrimiçi (online) kayıt yaptırdığı sempozyumu iki gün boyunca yaklaşık 

1.200 kişi takip etmiştir. 

Sempozyumun 3. gününde kapalı oturum usulünce çalıştay gerçekleştirilmiştir. Üç bö-

lümde gerçekleştirilen çalıştayın, birinci bölümünde Şili, Arjantin ve İspanya’daki darbe 

yargılamaları; ikinci bölümünde 28 Şubat darbe yargılamaları ve son bölümünde 12 Eylül 

darbe yargılamaları ele alınmıştır.  Alanında uzman 50 kişinin katılımıyla düzenlenen bu 

oturumlarda konular karşılıklı soru cevaplarla derinlemesine tartışılmış; tartışmalar kayıt 

altına alınarak bu kitapta raporlanmıştır. 

Proje kapsamında sempozyum dışında, Türkiye’nin geçmişinde yaşadığı darbe ve darbe 

girişimi ile ilgili toplum bilincini canlı tutmak için www.darbeler.com internet sitesi ya-

yın hayatına başlamış ve yazılarla, fotoğraflarla darbe ve darbe girişimleri ile ilgili bilgi 

aktarımı sürekli gerçekleştirilmiştir. Yine 28 Şubat postmodern darbesinin unutulmaması 

ve yaşanan acı olayların toplum belleğinde canlı tutulması amacıyla 28 Şubat süreci ha-

fızasının aktarıldığı www.yirmisekizsubat.org yayın hayatına başlamıştır. Ayrıca İstanbul 

Üniversitesinde Demokrasi Okulu sertifika programı hazırlanarak 2 hafta boyunca çeşitli 

akademisyenler ile üniversite öğrencileri bir araya getirilmiştir. Gerçek demokrasinin ne 

olduğunu anlatmak; Türkiye ve dünyada demokrasi adı altında yapılan yanlışları tartış-

mak ve farkındalık yaratmak amacıyla üniversite öğrencilerini akademisyen, gazeteci ve 

yazarlarla bir araya getiren bu proje genç neslin demokrasi bilincine katkı sağlanmıştır. 

İki hafta sonu, dört gün boyunca toplam on iki derste akademisyen, gazeteci ve siyasetçi-

lerin sunumlarına 650 üniversite öğrencisi katılmıştır. 
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Elinizde bulunan kitap, projenin uluslararası sempozyum kısmının tebliğ metinlerinin 

İngilizce ve İspanyolca orijinal dillerinin yanısıra  Türkçe tercümelerini de içermektedir. 

Kitabın sonunda yer alan raporlar, görevli akademisyenler tarafından çalıştay süresince 

tutulan notlardan oluşmaktadır. Çok büyük emek ve destekle hayata geçirdiğimiz projede 

birçok kişinin katkısı bulunmaktadır. Bu kıymetli projeye önemli desteklerinden dolayı  

Av. Cenk Dilberoğlu, Av. Necati Ceylan, Av. Cahit Özkan, Av. Mehmet Sarı ve Av. Cavit Tatlı 

teşekkürü bir borç bilir; takdimini yapmaktan büyük bir onur duyduğum çalışmamızdan 

istifade etmenizi diler; saygılarımı sunarım.
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International Symposium on Coup Trials in Turkey and in the World hosted by Lawyers’ As-

sociation with the contributions of Istanbul University, Constitution Lawyers’ Association, 

International Lawyers’ Association and Istanbul Center of International Law, was held on 

the dates between 27 – 29 February 2016 at Istanbul University Prof. Dr. Cemil Bilsel Con-

ference Hall with the participation of 13 speakers from 4 countries and 10 speakers from 

Turkey as a 2-day symposium and 1-day workshop.

Not only the Republic of Turkey’s democracy but also its civil, social and economic devel-

opment have been disrupted because of the coups and coup attempts. Notwithstanding 

the foregoing, Turkey, unfortunately, has not judged coup plotters successfully. The coups 

staged on 12 September 1980 and 28 February 1997 were brought to the courts, but trials of 

those coups are not proceeded as desired (as expected). This is precisely the reason where 

we departed and why we organized the Symposium. When we conducted a research on the 

basis of this, we identified the most successful countries in the world which best fought 

against the coups and judge the coup plotters. Since successful verdicts against coup plot-

ters have been obtained in Argentina, Chile, Spain and Greece, we did aim to share such 

countries’ experiences with Turkey.

It has been very well understood, again, the importance of the Symposium and the events 

alike, when the July 15 coup attempt took place just after 5 months of the Symposium. We, 

all, did experience at the night of July, 15, that it is possible to stand and defeat a coup at-

tempt when the public memory is conscious and be kept alive. Increasing the number of 

events alike the Symposium will keep the public consciousness and awareness alive, thus 

society will be on the alert constantly in order to protect the democracy. 

During the Symposium, the coup experience of Chile, Argentina, Spain, Greece and Turkey, 

and their  confrontations under the legal and judicial perspectives were discussed. The 

causes of the coup, the administrations after the coup, the legal / judicial systems and the 

prosecution and trial of the coup plotters were debated for three days before the partici-

pants and listeners.

After 15 months of preparation, in the “Coup Trials in the World” session on February 27, 

2016, the first day of the Symposium, academics, journalists, politicians and representatives 

of NGOs who were invited from Argentina, Chile, Spain and Greece, the countries which 

judges their near history coups and the illegal power centers within the state, conveyed the 

Att. Ahmet AKCAN
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coup’s process and stages, coup trials and what have been lived aftermath. A lawyer and two 

academics from Chile; an NGO representative, a researcher-sociologist and two academics 

from Argentina; an academic, an NGO representative and a journalist from Greece; an NGO 

representative, a politician and an academician from Spain attended in the first day sessions 

of the Symposium and shared the communiqués they prepared with the participants.

On February 28, 2016, the second day of the Symposium, under the “Coup Trials in Turkey” 

title, the history of the coup trials and September 12 and February 28 coup trials and the 

judgments with their current meaning were discussed. The steps to be taken and the the 

solution suggestions on how the trials and the judgments will be resulted in in accordance 

with the law in a fair and equitable manner have been shared with the participants.

2,059 individuals were registered (online) the Symposium and approximately 1,200 people 

attended the Symposium.

On the 3rd day of the Symposium, a closed workshop was held. In the first chapter of the 

workshop held in three chapters, coup trials in Chile, Argentina and Spain; the February 28 

trials in the second chapter and the September 12 trials in the last chapter were discussed. 

In these sessions organized with the participation of 50 experts in the field, the topics were 

discussed in depth with mutual question and answer and discussions were recorded and 

reported in this book.

Apart from the Symposium, within the scope of the project, www.darbeler.com website 

started to be published in order to keep the public conscious alive about the coup and 

coup attempt that was experienced in the past of Turkey, and the information transfer is 

continuously carried out by the writings, photographs. Again, www.yirmisekizsubat.org 

website started to be published in order not to forget February 28, the post-modern coup, 

and keep the painful events alive in the public memory. In addition, a certificate program 

of Democracy School at Istanbul University was prepared and various academicians and 

university students were brought together for 2 weeks.; This project, which brought uni-

versity students together with academicians, journalists and writers to understand what 

the true democracy is and to discuss the mistakes made under the name of democracy in 

Turkey and in the world and to raise awareness, contributed to young generation’s aware-

ness of democracy. 650 university students attended the presentations of academicians, 

journalists and politicians in twelve lessons in total over four days, in two weekends.
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The book in your hand contains the papers presented during the Symposium part of the 

project in their English and Spanish original languages as well as Turkish translations. The 

reports at the end of the book consist of notes taken by the academicians during the work-

shop. Many people have contributed to the project with great labor and support. Due to 

their important support to this precious project I have a huge debt to Att. Cenk Dilberoğlu, 

Att. Necati Ceylan, Att. Cahit Ozkan, Att. Mehmet Sarı and Att. Cavit Tatlı to whom I thank 

you once again; I would like you to take advantage of our work that I have a great honor of 

presenting; please accept my sincere respects.
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Hukukçular Derneği 1970 yılında kurulmuş Türkiye’nin en eski ve üyeleri bakımından en 

büyük hukuk alanındaki sivil toplum kuruluşudur. Hukukçular Derneği, faaliyetleri ba-

kımından Türkiye’mizin gündemine dönük olarak her zaman sivil inisiyatifin bir parçası 

olmuştur. Bizler bunu bir vicdan muhasebesi olarak görüyor, vicdani bir sorumluluk çerçe-

vesinde bu yolda bu bayrağı buraya taşıyan kıymetli meslektaşlarım, üstatlarım gibi biz de 

bu süreci bundan sonra daha üst noktalara taşımayı düşünüyoruz. Bu çerçevede Hukukçu-

lar Derneği, Türkiye’deki 66 il temsilcisi ve şubesiyle yine 16 hukuk fakültesinde başladığı 

kayıtlarla tüm hukuk camiasını hedef kitlesi olarak kabul eden ve özellikle son yıllarda 

gençler üzerinde yoğunlaşan bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarına ve faaliyetlerine 

devam etmektedir.

Öncelikli olarak darbelerin dünyada yaşatmış olduğu acılar hepimizin malumudur. Tür-

kiye toplumu olarak bizler, bu acıları iliklerine kadar hissetmiş birer fert olarak “Bundan 

sonra darbeye asla!” diyerek yola çıkarak çok önemli bir gün olan 28 Şubat’ın arifesinde, 

bu sembol tarihte böyle bir sempozyum yapmaya karar verdik. Bu sempozyumla birlikte 

dünyada darbeyi yargılayan ülkelerin, özellikle Güney Amerika’daki ve Akdeniz havzasın-

daki darbeyle yüzleşmiş ülkelerin örnekliklerini Türkiye’ye taşıma adına bu sempozyumun 

önemi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Özellikle bu çalışmayı yaptıktan henüz birkaç ay sonra 15 Temmuz darbesiyle karşılaş-

mamız, bu konunun gündem yapılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymuştur. 

Doğrusu sempozyumu yaparken, “Darbe, bir daha asla” diyerek bu ülkede bir daha darbe 

olamayacağını düşünmüştük. Ama acıdır ki milletin iradesine kasteden düşmanlar ve pi-

yonları kanlı yüzlerini bir kez daha gösterdi. Darbe kalkışmasında yüzlerce yiğit vatan 

evladı şehadete yürüdü. Bu yiğitlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu darbe kalkışması, milletin artık darbelere kolay kolay geçit vermeyeceği gerçeğini de 

gözler önüne serdi. Milletimiz gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine vücudunu tankla-

ra ve silahlara siper ederek iradesini ortaya koydu. Darbeye ve darbe sonucunda gelecek 

kaosa, hukuksuzluğa ve zulme geçit vermedi. Sanırım bundan böyle darbeye tevessül ede-

cekler bir kez daha düşünecektir.

Darbe bütün dünya coğrafyasında yaşanmış ve yaşanmaktadır. Fakat asıl olan bundan 

ders çıkarıp darbe ve darbecilerden hesap sormaktır. Bu bakımdan bizler ülkemizdeki dar-

beden hesap sorma ve darbecileri yargılama süreçlerinin zafiyete uğradığını düşünüyoruz. 
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Bu kapsamda 28 Şubat sürecinde yaşanan postmodern darbe süreci ile 1960 ve 1982 darbe 

süreçlerinin ülkemize, milletimize yaşattığı kaoslar tüm kamuoyunun malumudur. Bu ba-

kımdan 28 Şubat gibi bu anlamlı bir tarihte yapılan bu sempozyum ile darbelerin sadece 

topluma zarar vermediğini; toplum yaşamını istikrarsızlaştırdığını ve toplum üzerinde te-

lafi edilemeyecek derecede travmatik etkiler bıraktığı gerçeğini ortaya koymaya çalıştık. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, darbeyi iliklerine kadar hissetmiş darbe mağduru 

hukukçular sempozyumda bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Bu sem-

pozyumun bir parçası olarak davet üzerine gittiğimiz Arjantin’de de darbenin acı gerçekle-

riyle yüzleştik. Ülkemizde darbe sebebiyle yaşanan acılar da bundan çok farklı değil. İdam 

edilen meşru, seçilmiş bir başbakanın acısı, işkencelerde yok olan gençlikler, inancından 

dolayı mağdur edilen nesiller hâlâ içimizde ve zihnimizde.

İlginç bir ironidir ki sempozyumu yaptığımız İstanbul Üniversitesi 28 Şubat’taki hukuksuz-

lukların odak noktası olmuş ve birçok gencimiz çeşitli zulüm ve baskılara maruz kalmıştı. 

Ümit ediyoruz ki bu güzide üniversitemiz bundan böyle de özgürlüğün ve bilimin odak 

noktası olsun.

Ancak üzülerek şunu ifade etmeliyiz ki ülkemizdeki darbelerden hesap sorma ve darbeci-

leri yargılama noktasında çok etkin ve yetkin olmadığımız ortadadır. Gerek 1980 darbesini 

yapan paşaların gerekse 28 Şubat darbesini yapanların yargılamasında çok başarılı oldu-

ğumuz söylenemez. Bunda yargı vesayetinin alışkanlıklarından vazgeçememesinin etkisi 

büyüktür. Hele hele 15 Temmuz sonrası yargıda nasıl dehşet verici bir yapılanma oldu-

ğunun varlığını öğrenmiş olduk. Bunun yargıya verdiği zararların etkisinin bir süre daha 

süreceği muhakkaktır. Ancak gerçekten hukuka ve adalete inanmış, aklını hiç kimsenin 

cebine koymamış, demokrasiye ve insan haklarına bağlı hukukçularımızla bu sürecin kısa 

zamanda atlatılacağını ve en azından 15 Temmuz darbesine ilişkin etkin bir yargılamanın 

yapılacağını umut ediyoruz.

Bizler bir daha bu acıların yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Kimse bir daha bu tür yol-

lara tenezzül etmeye imkân ve ihtimal bulamayacaktır. Artık sadece içine kapanmış Ana-

dolu insanı yok. Biz biliyoruz ki artık milli iradenin yanında olan bir Türkiye toplumu var.

Bu bağlamda şunun da altını çizmek istiyorum: Darbelerin asıl kaynaklarından biri, dar-

belere meşruluk yolunu açan anayasalardır. Darbeden neşet etmiş bir anayasanın darbe 

anlayışını sonlandırması mümkün değildir. Bu sebeple bu darbe anayasasının ruhunu 

teslim etme zamanı gelmiştir. Bu bakımdan önümüzdeki referandum süreci bu çağ dışı, 
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vesayet kurumlarına pirim veren darbe anayasasının tarihteki yerini alacağı bir süreç ol-

malıdır. Meclis, milletten aldığı yetkiyi millet iradesinin tecelli ettiği bir yönde kullanmış 

ve vesayet kurumlarını ortadan kaldıran yetkiyi tamamen millete veren bir sistemi getiren 

değişiklikleri yapmıştır. Her zaman için son karar, milletindir. Millet ne karar verirse bu 

kararın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz. 

Sempozyuma katılımıyla değer katan Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a bu vesileyle 

teşekkürü borç bilirim. 

Sempozyumun demokratik, özgürlükçü, büyük bir Türkiye inşasına katkıda bulunmasını 

umut ediyor, bütün katılımcılara şahsım ve başkanı olduğum Hukukçular Derneği adına 

teşekkür ediyorum.
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Sayın Bakanım, Sayın Hukukçular Derneği Genel Başkanı, Değerli milletvekillerimiz ve 

sevgili konuklar; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen ve yarın da devam edecek “Dün-

yada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu”na İstanbul Üniversite-

si olarak ev sahipliği yapmanın gururunu, heyecanını yaşıyoruz.

Üniversitelerin amacı darbelerin sebeplerini araştırarak bilgi üretmek, gelecek nesilleri 

eğitmek ve toplum için hizmet etmektir. Bu sebeplerin hepsi de ontolojik olarak fikir ve 

ifade hürriyetiyle ilişkilidir. Dünya tarihine de baktığımızda gördüğümüz gibi toplumların 

gelişmesinin olmazsa olmaz koşulu fikir hürriyeti ve demokrasidir. Biz de üniversiteler 

olarak toplumumuzun ilerlemesi, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki insanların müreffeh bir 

hayata kavuşması için demokrasi kültürünün gelişmesi ve güçlenmesinin çok önemli ol-

duğunu biliyoruz. Öte yandan demokrasinin nicel güce dayanan bir kavram olmaktan zi-

yade toplumsal hayatın niteliğine etki eden bir kavram olmasını sağlayansa hepimizin iyi 

bildiği gibi hukukun üstünlüğüdür. Hukuk sayesinde özgürlüklerin sınırları belirlenmekte,  

özgürlüklerin kısıtlanması durumunda nasıl yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağı da bi-

linmektedir. Özgürlüklerin kısıtlandığı demokrasi karşıtı koşulların başında hiç şüphesiz 

darbeler gelmektedir. Darbeler sadece o dönemi yaşayan insanların değil gelecek kuşak-

ların hayatlarını etkilemektedir. Darbe dönemleri üniversitelerin de toplumun bir parçası 

olarak etkilendikleri dönemler olmuştur.  

Dünyada ve Türkiye’de yakın tarihe baktığımızda darbe konusunu teessüf ile görüyoruz. 

Şüphesiz bilim insanları ve araştırmacılar olarak bizler geçmişi değiştiremeyiz fakat koşul-

ları anlayıp tarihteki kötü olayların Mehmet Akif’in dediği gibi tekerrür etmemesi için ge-

reken toplumsal bilinci oluşturabiliriz. Bu nedenle şu an idrakinde bulunduğumuz organi-

zasyon gibi organizasyonlar, bahsettiğim bilinçle farkındalık oluşumu için çok önemlidir. 

Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen tüm ka-

tılımcılara bu bilincin oluşmasının önemi bağlamında gösterdikleri farkındalık ve buraya 

teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantının beklenen faydalara ve hayırlara 

vesile olmasını diliyorum.

Saygılarımı sunuyorum.
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Yakın tarihimize baktığımız zaman, ülkemizin her on yılda bir darbe veya darbe teşebbüs-

leriyle karşı karşıya kalarak Türkiye’de  demokratik dönemlerin kesintiye uğratıldığını  

görüyoruz. 

27 Mayıs 1960 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk askerî darbesi ile karşı karşıya kalan 

Türkiye, seçilmiş başbakan ve bakanların darbe sonrasında idam edildiği acı sahneleri de 

yaşamıştır. 

12 Mart 1971 askerî muhtırasının ardından 12 Eylül 1980 askerî darbeleri demokrasi tari-

himizde kara bir leke olarak yerini almış, hem insan hak ve hürriyetlerinde hem de ekono-

mik gelişmişlik rakamlarında ülkemizin geriye gitmesine yol açmıştır. 

28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar ile başlayan süreç, de-

mokrasi tarihimizde postmodern darbe olarak yerini almış; seçilmiş iktidar antidemokra-

tik yöntemler ile iktidardan uzaklaştırılmıştır. 

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından milletin kahir ekseriyetinin oyları ile iktidara gelen 

AK Parti hükûmetlerimiz de birçok darbe teşebbüsüne maruz kalmış; 15 Temmuz 2016 ta-

rihinde ise Fetullahçı Terör Örgütü mensupları ve onlara destek verenler tarafından ger-

çekleştirilen alçak, kanlı ve hain darbe teşebbüsü yaşanmış, milletimizin darbeye karşı 

kahramanca duruşu ile darbe teşebbüsü kısa sürede akim bırakılmıştır. 

AK Parti iktidarları döneminde darbe veya darbe teşebbüslerine karşı hukukla dik durul-

ması ve darbecilerin yargı önüne çıkartılarak millet adına hesap sorulması adımlarının 

atılması konularında önemli ve tarihi bir zihniyet değişimi gerçekleşmiştir.

12 Eylül 1980 askeri darbesini yapan darbecilerin yargılanmasına yönelik adımlar AK Parti 

iktidarları döneminde atılırken,15 Temmuz 2016 tarihindeki alçak ve hain darbe teşebbü-

süne kalkışanlar da yargı önüne çıkartılarak hesap sorulmaya başlanmıştır. 

Askerî darbe ürünü olan 1982 Anayasasını ortadan kaldıramazsak, Türkiye’de darbeler 

dönemini kapatamayız. Türkiye’nin darbeleri imkânsız hale getirecek demokratik ve sivil 

yeni bir Anayasa yapması her zamankinden daha önemli ve daha acil bir ihtiyaç halini 

almıştır. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine yönelik olarak Anayasa’da yapılan kısmi değişik-

likler; Türkiye’de darbe dönemlerinin kapanması, darbelerin tarihe havale edilmesi bakı-

mından önemli bir değişim ve dönüşümü getirecek tarihi adımdır.

Açılışına katılmaktan onur duyduğum “Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Ulus-

lararası Sempozyumu” gibi önemli bir toplantıyı tertip eden Hukukçular Derneği’ni ve der-

nek yöneticilerini kutluyorum.
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ŞİLİ: 25 YILLIK ZAYIF DEMOKRASİ VE ÜSTÜ KAPALI CEZASIZLIK

Şili Cumhuriyeti’nin mutlak sınırları içerisinde hukukun üstünlüğünü yücelten, 1973 yılın-

da de-mokratik yolla seçilmiş Allende hükûmetini darbe yoluyla indiren askerî cuntanın 

gözetimindeki tartışmalı 19801 referandumu ile kabul edilmiş olan anayasa hâlâ yürürlük-

tedir. Birçok ulvî hüküm barındırmasına rağmen - örneğin 19. maddedeki Şilililerin eşitliği, 

ifade özgürlüğü, özel hayatın gizli-liği gibi - ekonomik özgürlükler haricindeki özgürlükleri 

garanti altına alacak mekanizmalar yetersiz-dir. Eğitim görme hakkından ziyade doktor 

seçme hakkı, çocuklarının okullarını seçme hakkı, maaşı-nı nereye harcayacağına dair hü-

kümler bu özgürlüklerin “maddi olarak gücü yetenler”e özel olduğu düşüncesini ortaya çı-

karmaktadır. Görüyoruz ki askerî kuvvetler sadece zorunlu durumlarda ellerin-deki gücün 

yularını gevşetmektedir.

Şili’de neo-liberal ekonominin uygulanması “Şili ekonomik mucizesi”ni hayata geçirmek 

olarak görülmektedir. Diğer faktörlerle birlikte düşünüldüğünde Şili toplumu OECD ülkeleri 

arasındaki en eşitsiz ekonomiye sahip toplumdur ki bu, daha büyük reformları gerektirmek-

tedir. Örneğin yüksek öğrenime erişim kronik bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bu düşünce ya da farkındalığa rağmen anayasa, bu değişiklik talepleri karşısındaki kaya 

gibi en-gel olma durumunu kanıtlamıştır.2 Örneğin, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay’ın 

her ikisinin de yetkili olduğu aldatıcı sistem, çoğunluk partisine iltimas geçmeye eğilimli 

seçim sistemi (binominal sys-tem) veya her yerde hazır ve nazır olabilen askerî adalet3 gibi 

durumlar 2005’e kadar köklü reforma uğramadı.

Askerin siyaset sahnesindeki varlığının çok köklü4 ve yerleşik olduğu akıldan çıkarılma-

malıdır. Hafızayı şöyle bir tazelediğimizde, askerin komşu ülkelerle olan çatışmalardaki ve 

fiziksel olarak ülkenin tecrit edilmesindeki rolü veya ayaklanma, ihanet ve isyanları bas-

1 1925 Anayasası taslağı, 1981’de yayımlanmasına kadar yasama organının artan etkin gücü saye-sinde tespit edilen ana-
yasal boşluğa çare olmak üzere otoriterliğe meyilli şekilde hazırlandı . Ana-yasa %67 oy çoğunluğuyla 11 Eylül 1980’de 
yürürlüğe girdi ve taşradaki seçmen sayısı yapay bir şekilde şişirildiğinden “oy veren sayısından daha fazla oy” aldığı suçla-
malarına maruz kaldı.
2 Belirli bir sosyo-ekonomik düzen için değişmezlik durumu hakkında bkz. Garretòn, M.A.; Garretòn, R.; ¨ Incomplete De-
mocracy in Chile: Reality Behind International Rankings ¨ Revista de Ciencia Polìtica vol. 30 n.1 Santiago, 2010 pp. 115-148 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2010000100007&script=sci_arttext
3 Bahsi geçen askerî mahkemelerin üstün yetkileri için bkz. “Karar No. 400, veya 1877 ya da 1984 An-ti-terrorizm Kanunu”. 
Bu yasa askerî mahkemelere sivilleri yargılama ve beş güne kadar gözaltında tutma gibi yetkiler vermiştir.
4 1810 yılında İspanya’dan bağımsızlık kazanıldığından beri aşağı yukarı elli civarında açıktan veya zımni politik müdahaleler 
olmuştur. Enteresan bir şekilde yine de politikacılar anayasal normlara ve hukuki prosedürlere büyük bir ilgi göstermişlerdir.
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tırmadaki etkinliği göz önüne alındığında, her kademeden asker ve paramiliter polis gücü 

(Carabineros de Chile) ile birlikte ülkeyi nasıl başarılı bir darbe ile yönettikleri anlaşılabilir 

(1973-1988).5 Elli yıllık demokrasi ve parlamento tecrübesini sona erdirmeleri6 ve ABD tara-

fından desteklenen ve dış politikalarına ayak uydurmayan politikacıları devirdikleri Fubelt 

Projesini başarıya ulaştırmaları da cabası.7

Darbeye katılanlardan sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı ve mahkum edildiler 

ki bunla-rın arasında neredeyse hiç sivil yoktu. Bu etkiyle Pinochet’nin etrafındakiler 527 

sayılı Kanun Hük-münde Kararnameyi kullandılar8 ve Ulusal Güvenlik Doktrini, Ulusal 

Güvenlik Konseyi tarafından araçsallaştırılarak kendi güçlerine güç katacak, başkasına 

hayat hakkı tanımayacak, siyasi partileri yasaklayacak, kongreyi kapatacak, medyayı san-

sürleyecek, sokağa çıkma yasakları ile seyahat özgürlüğünü askıya alacak baskıcı düzen-

lemeler yaptılar. 

1978’deki terör olaylarını örtbas etmek için bir af yasası9 çıkarıldı ve o tarihe kadar ka-

musal suçları işleyenler herhangi bir soruşturmaya, suç tespitine veya mahkumiyete tabi 

tutulmaksızın affedildi ki demokratik düzenin olduğu zamanlarda böylesi bir hukuki koru-

manın söz konusu olması dahi hangi amaçla olursa olsun imkan dahilinde değildi.

1984 yılında ekonomik kriz yaşanınca politik baskıcılık anayasaya  10 “İç Barışı Tehdit Eden 

Du-rumlar” hükmünün eklenmesiyle devam etti. Halbuki bunun yerine meşru Allende 

hükûmetince imzalanmış olan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar sözleşmesinin ruhuna 

uygun, sözleşme hükümlerini ihlal etmeyecek bir düzenlemeye de gidilebilirdi.11

5 Anayasal yetkilerin az olmasından ötürü asker genelde kararname ile ülkeyi yönetmiştir. Kararna-menin 1. maddesi şu şe-
kildedir: “Şili’de demokrasiyi ve Allende hükûmetince çiğnenen hukukun üs-tünlüğünü yeniden tesis etmek için askerî cunta 
gücü eline almıştır.” 
6 Bugün dahi, politik renklerin birbiri ile yakınlığına bağlı olarak bazıları darbeyi asker ve sivillerin ortak yönetimi şeklindeki 
diktatörlüğün ilanı olarak görmektedir.
7 Daha fazla ayrıntı için bkz. the documents after the declassification in
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm. 
8 Ulusal Güvenlik Konseyi; Başkan, ordu komutanları, hava ve deniz kuvvetleri komutanları, polis, senato başkanı ve yüksek 
mahkeme başkanından oluşmaktadır.
9 Af kurumunun kıta üzerindeki pratik uygulamaları için bkz. Cassel, D.; ¨ Lessons from the Americas: Guideline for Internati-
onal response to Amnesties for atrocities ¨ Law & Contemporary Problems 59 (1996) pp.197 et seqq. 
10 Bakınız Chile Const. (1980) art. 39, in 4 Constitutions of the Countries of the World: Chile (Albert P. Blaustein & Gisbert 
H. Flanz eds., 1991
11 Şili Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesidir ve ayrıca OAS (Amerika Devletleri Birliği) üyeliğinden kay-naklanan “Amerikan 
İnsan Hak ve Ödevleri Bildirgesi” ile bağlıdır. 
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Neyse ki bazı yargı kararları af yasasının uygulanmasını öylesine daralttı ki bu şekilde en 

azın-dan Pinochet familyasının mali suçlarının görevden sonra12 dahi korunması engellen-

miş oldu. Bu-nunla birlikte işkence, zorla kaybettirme, insanlığa karşı suçlar ve soykırım 

gibi uluslararası suçlar, ekonomik, sosyal, politik ve hatta coğrafi sebeplerden ötürü doğru 

dürüst soruşturulamadı.

Yasallık kılıfı ve politik yapı neden sadece küçük bir grubun yargının muhatabı olduğunu, 

bazı kö-tü şöhrete sahip yargı kararlarının Şili’de veya başka bir yerde kabul edilemeye-

cek en ağır insan hakları ihlallerini dahi açıkça koruduğunu anlamamıza yardımcı olabi-

lir. Öyle ki devlet sponsorluğun-da ölümler gerçekleşmiş ve birçok kişi kaçmak zorunda 

kalmıştır. Kaçmak zorunda kalan eski dışişleri bakanı Orlando Letelier ve Buenos Aires’e 

sürülen üst düzey askerî yetkili Carlos Prats bunlardan sadece birkaçı.

Kirli işler için dizayn edilmiş bir kurum olan Ulusal İstihbarat Teşkilatı13 (DINA) Augusto 

Pi-nochet’nin silah arkadaşı General Manuel Camacho tarafından yönetilmiştir ki kendisi, 

ölümünden önce sır gibi saklı tutulan eylemleri neticesinde beş yüzden fazla kişinin ölü-

münden hüküm giyerek müebbet hapse mahkum edilmişti.

Şili Yargı Sistemi, iç savaş sonrası toplumda meydana gelen hak ihlallerini çözüme kavuş-

tur-ması gerekirken dış baskılar ve siyasi iktidar sorunuyla baş etmek zorunda kalmıştır ve bu 

açıdan toplumsal rahatsızlıklar sonucu yıpranan özgürlükler ile birlikte düşünüldüğünde “geç 

gelen adalet”14 düzenine örnek gösterilebilir.15 Bu durumun geçerli izahını aslında Şili’de iç içe 

geçmiş iki faktör yapmaktadır: mevcut yürütmenin başının ikinci defa seçilemeyip gelecek dö-

nemde yeni birinin se-çilmek zorunda olması ve demokrasiye dönüş sonrasında yetkililer ara-

sında imzalanan anlaşma gereği “olduğu kadarını yapmak” politikasının benimsenmesidir.16

12 İşlenen çeşitli suçlar arasında en bilineni olan Riggs davası, sivil toplum içerisinde Pinochet tarafta-rı olmanın ölümcül 
sonuçları olabileceğine örnek teşkil etmektedir. 
13 CNI, 13 Ağustos 1977 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış 1878 sayılı kararname uyarınca oluş-turulmuş olup 521 
sayılı kararname feshedilerek DINA yürürlükten kaldırılmıştır. 
14 Askeri adaletin ön plana çıkmasıyla birlikte Şili yargı sistemi devletin bağımsız bir organı olma kim-liğini kaybetmiştir. 
İspanya Mahkemelerinin 16 Ekim 1998’de çıkardıkları uluslararası yakalama ka-rarı gereği Pinochet’nin gözaltına alınması 
sonrası tekrar eski yetkilerine kavuşmaya başladığı söy-lenebilir. 
15 Emir komuta zinciri baştan aşağı doğru düşünüldüğünde, halk desteğini kaybettikten sonra görevden ayrılan General Pi-
nochet, Yüksek Ordu Komutanlığı görevini yüklenmiştir ki her insan hakları meselesinde hayalet gibi karşımıza çıkmaktadır. 
Londra’dan döndükten sonra suçluların iadesine karşı dokunulmazlık verildi ve bütün hoşnutsuz/muhalif seslere rağmen ömür 
boyu senatörlük unvanı aldı. 
16 Şili Cumhurbaşkanı Emol Nacional- Patricio Aylwin diyor ki: “Gerçek adalet yoktur sadece mümkün olduğunca uygulana-
bilen adalet vardır.”In http://www.emol.com/noticias/nacional/2003/07/22/118175/patricio-aylwin-no-hay-justicia-real-sino-en-
la-medida-de-lo-posible.html 
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1990 yılında sivillerin tekrar iktidarı eline almasıyla birlikte 355 sayılı kararname ile “Ulusal 

Ha-kikat ve Uzlaştırma Komisyonu” kuruldu. Bu Komisyon, 11 Eylül 1973 tarihinden 11 Mart 

1990 tarihi-ne kadar ülke içinde veya dışında, Şili devleti veya Şili politik hayatı ile bağlantılı 

olarak işlenmiş olan en ağır insan hakları ihlallerini açıklığa kavuşturmak göreviyle kurulmuş; 

bu ihlaller Rettig raporunda ayrıca derlenmiştir (bkz. Ek).17 2008 yılında 345 civarında dava 

açıldı. Bu davalarda idam edilen veya kayıp olan 1138 mağdurun durumları araştırılarak askerî 

güçlere ve güvenlik güçlerine mensup, 39’u general ve amiral düzeyinde ve 85’i saha görevlisi 

olmak üzere toplam 686 kişi hakkında mah-kumiyet kararı verildi. Adalet ve uzlaşı arayışı 

içerisinde rahipler hakkındaki kısım çok önem taşı-maktaydı ki “vicaria de la solidaridad” adı 

verilen bir süreç sayesinde davalar açık yürütüldü ve özel yetkili yargıçların (ministros en visi-

ta) bu davalara atanması, delilleri toplaması ve ihzar emri çıkar-ması sağlandı.

Kaydedilen ilerlemeye rağmen eleştiriye açık birçok nokta mevcut. İlk olarak birçok mah-

kum şartlı tahliye edilmiş veya cezaları ertelenmiş durumda ve askerî bütçeden maaş al-

makta ya da adına Capredena denilen özel bir emeklilik sisteminden yararlanmakta ki bu 

mesele kongrenin18 neredey-se hiç uğramadığı ıssız topraklar gibidir. İkinci olarak askerî 

mahkumlara karşı fazla hoşgörülü olunması ve hapishanelerin haz yeri olmaması gerektiği 

hakkındaki feryatlar göz önünde bulunduru-lursa Punta Pueco & Cordillera hapishanesi gibi 

“lüks hapishane”ler bu mahkumlara normalden çok daha iyi koşullar sunmaktadır.19 Bu an-

lamda sivil toplumun kızgınlığını yatıştırmak için bazı hapisha-neler kapatıldı ve tesislerde 

büyük reformlara gidilmesine rağmen bazı mahkumlar normal cezaevle-rine transfer edildi.

Sonuncu ancak son derece önemli bir husus da insan hakları alanında hukuken zararın 

gideril-mesinde kurumsal iş birliğinin yeterli bir vasıta olduğunu akıldan çıkarmamaktır. 

Kararların icra edilmesi, hukuki görüşlerin hayata geçirilmesi demokratik sistemin sağlı-

ğı açısından önemlidir fakat yine de bir çiçekle baharın gelmediği unutulmamalıdır. San 

Jose Paktında yer alan mekanizmalar diğer insan hakları koruma sistemlerinde olduğu gibi 

ağır işleyen sistem, zayıf koruma, kararlara uymama gibi bazı zaaflar barındırmaktadır. Bu 

hususta bkz. Palamara Iribarne v. Chile (2005); Almo-nacid Arellano v. Chile (2006); Omar 

Humberto Maldonado Vargas y otros v. Chile (2015) davaları.

17 Rettig Komisyonu 1991 yılında raporunu tamamladı ve askeri rejim döneminde öldürülmüş veya kaybolmuş 2.100’den 
fazla Şili vatandaşı olduğunu tespit etti. Bu rapor 1991’de sağcı bir siyasi parti olan UDI’nin liderinin öldürülmesiyle aniden 
kesintiye uğrayan uzlaştırma sürecinin önünü yeniden açtı.
18 Askere tahsis edilmiş fonlar hakkında yolsuzluk ve sahtekarlık suçlamaları çok fazladır ve bunlar denetim mahkemesinin 
incelemesine konu olmuştur. 
19 http://news.yahoo.com/chiles-post-dictatorship-luxury-jail-nearly-full-054825884.html
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Demokrasiye geçiş için uygun zaman geldi de geçiyor ancak bunun için geçilmesi gerekli 

olan tarihsel bir çizgi de yok. Önemli bir aşama olarak uluslararası iş birliği boyutu paha 

biçilmez bir başlangıç ışığı olabilir. AB, Avrupa Konseyi ve Türkiye’nin imzaladığı siyasi bir 

anlaşma neticesinde Türkiye’de ölüm cezasının tamamıyla ortadan kaldırılması, karamsar 

dönemlerde atılmış öylesine önemli bir adımdır ki adeta üçüncü milenyumun eşiğine ge-

linmiştir. Abdullah Öcalan’ın hayatının bağışlanması mevzuunda yürütülen uzlaşı bunun 

tipik örneğidir.20

Adalet arayışının yolu büyük ölçüde bütün taraflarca kabul edilmiş ve uluslararası toplum-

ca uy-gun bulunan gerçekleri kabul etmekten geçmektedir. Ancak yine de günümüz tarihi 

göstermiştir ki uluslararası hukuk standartlarına yaklaştıran her hukuki ve adil ilerleme, 

belki de insanlığın bir laneti olarak, insan güvenliğinin sürekli ihlal edilmesi gibi meydan 

okumalarla karşı karşıya kalmıştır. Gelecek nesiller bugünün çatışmalarının neticesine 

katlanmak ve bugün yapılan hataların cezasını çekmek zorunda kalacaklardır.

20 Bilhassa şu konuya bakınız, (eds) Ali Carkoglu & Barry Rubin.; Turkey and the European Union. Domestic Politics, Econo-
mic Integration and International Dynamics Ed. Frank Cass 2003, pp. 160 et seq. 
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CHILE: 25 YEARS OF FEEBLE DEMOCRACY WITH A SUBTLE IMPUNITY 

The Constitution still in force, enshrines the rule of law within strict limits in the Republic 

of Chile, was approved by a controversial referendum in 19801 being commissioned by the 

Military Junta holding the reins of power since the coup d`etat in 1973 that overthrown 

the democratically elected Allende government. Although it contains many lofty words, 

i.e, article 19 states Chileans’ right to equality, freedom of expression, privacy and so on, 

“but lacking any mechanisms to guarantee them except for economic liberties”—rights to 

choose which school to send one’s kids to, which doctor to see, where to invest one’s pen-

sion, but no right to have an education, healthcare or pension; in plain words, freedoms 

“for those who can afford it.¨ Only reluctantly the armed forces let go the bridles of 

power as we shall see.

The employment of neo-liberal economics in Chile was referred to as creating a ¨Chilean 

economic miracle.¨ Still, adding with other factors the Chilean society is the most unequal 

of the economies in the OECD region which has prompted a popular cry for deeper reforms, 

for instance, in the present day, with a protracted system accessing to public higher edu-

cation.

None withstanding this sentiment or perhaps aware of it, the Constitution proved very 

effective to stonewall demands for change,2i. e, the duplicity of competences by the Con-

stitutional Court and the Supreme Court, the electoral system inclined to favor majoritar-

ian parties  a,k,a, binominal system, or the omnipresent Military Justice with an excessive 

reach,3went without major reforms until 2005. 

1 Until 1981 when it was promulgated, the Constitution of 1925 drafted largely in response to constitutional inadequacies 
evidenced by the rising power of the legislative branch, was in force with some adaptions to an authoritarian rule, the 67% of 
the vote which voted the constitution into existence on September 11th 1980 was charged with being artificially inflated with 
more votes being counted in remote areas than there were voters
2  An enduring iron cast unchangeable for a given socioeconomic order, see, Garretòn, M.A.; Garretòn, R.; ¨ Incomplete De-
mocracy in Chile: Reality Behind International Rankings ¨ Revista de Ciencia Polìtica vol. 30 n.1 Santiago, 2010 pp. 115-148 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2010000100007&script=sci_arttext
3 See infra, Almonacid case, this zeal and overarching powers of military tribunals can be traced to, inter alia, Decrees No. 
400, or 1877, or the Anti - Terrorism Law of 1984, that allowed military tribunals to charge civilians, and the detention of citi-
zens incomunicado for up to five days

Prof. Dr. Antonio Muñoz AUNION
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It is important to bear in mind that the presence of the Military in the political scenario 

of the country is well rooted4 and it can be explained for the memory of its role in distant 

battles with neighboring countries and to the physical isolation of the country, thus the 

charges of sedition, plotting and rebellion came to no avail and it also explains why, the 

Military Junta comprising representatives from all the branches of the armed forces plus 

the paramilitary police, Carabineros de Chile, ruled the country after the successful putsch 

(1973-1988),5 also putting an abrupt end to five decades of democratic tradition and parlia-

mentary debates in the country,6 and making a success the Project Fubelt led by the United 

States to oust politicians unfitted to their foreign polic.7

Only a small fraction of the presumed participants in the coup has been indicted and incar-

cerated, and almost no civilians. To this effect, the entourage of Pinochet used Decree Law 

527; a doctrine of national security toyed by the National Security Council,8 to consolidate 

absolute power in their own hands, responding to no one, whilst also banning political 

parties, shutting down Congress and censoring the news and implementing a high degree 

of repression and a military curfew restricting freedom of movement, from the onset.

To conceal the actions of the era of terror, in 1978, an amnesty law9 was passed that pro-

tected the perpetrators of state crimes extending to date, a restraint to any research, iden-

tification and punishment of culprits even when democratic authorities has maintained 

that keeping the law does not shield or serve any purpose whatsoever.

4 Almost fifty interventions either open or subvert ones, in politics since gaining independence de facto from Spain in 1810. 
Surprisingly, the political leaders have also maintain that they pay a scrupulous attention to constitutional norms and legal 
procedures    
5 In lack of constitutional powers the military ruled by Decree, of which n. 1, stated: ¨The Junta stated that it had assumed 
power in order to restore Chile to democracy and the rule of law which it claimed had been trampled under Allende. ¨  
6 Even today, depending of the affinity to political colors, some referred to the putsch as a Proclamation and the dictatorship 
that ensued as a government by military and civilians 
7 In great detail, see the documents after the declassification in http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm. 
8 The Council of National Security was composed of the President, the commanders of the army, navy, air force and Carabi-
neros, and the presidents of the Senate and Supreme Court. 
9 For a review of the practice of amnesties in the continent, see Cassel, D.; ¨ Lessons from the Americas: Guideline for Inter-
national response to Amnesties for atrocities ¨ Law & Contemporary Problems 59 (1996) pp.197 et seqq.  
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Afterwards an economic turmoil in 1984 political repression resumed with the application 

of a State of Danger of Disturbance to Internal Peace included in the Constitution10 rather 

easy to trigger and in breach of the spirit of the International Covenant on Civil and Politi-

cal Rights (ICCPR) signed by the constitutional Allende government.11

Fortunately, some judicial decisions circumvented the application of the amnesty law, even 

extending to the Pinochet clan on account of financial crimes, after he step down12Howev-

er, international crimes such as torture, forced disappearances’, crimes against humanity 

and lastly genocide have been excruciating difficult to prove due to a myriad of causes; 

economic, political, social, even geographical reasons have prevented many of the alleged 

crimes to be duly investigated.

The shroud of legality and the political fabric might explain why only a slight minority of 

the ranks where subject to adjudication and solely for some of the most grievous human 

rights abuses too blatant to discard both within Chilean territory and abroad, very noto-

rious cases of state sponsored killings of personalities that fled the country, former Minis-

ter of Foreign Affairs Orlando Letelier,or high rank military exiled in Buenos Aires Carlos 

Prats, to name but a pair. 

Commissioned for the dirty was an special intelligence unit, the National Directo-

rate of Intelligence (DINA) formed13and headed by a comrade of arms of Augusto Pino-

chet, General Manuel Camacho who was convicted and condemned to life in prison for 

over 500 killings, that recently passed away, keeping secrets guarded until the end.  

 

As for the Chilean Administration of Justice, as it is the case with what occurred on oth-

er latitudes battered by civil unrest, it has been defined as an example of delayed justi-

ce14that has to cope with external influences and a lack of political leadership to address 

10 See Chile Const. (1980) art. 39, in 4 Constitutions of the Countries of the World: Chile (Albert P. Blaustein & Gisbert H. 
Flanz eds., 1991
11 Chile is a founding member of the United Nations and is bound by its membership to the OAS to the American Declaration 
on the Rights and Duties of Man. 
12 For the perpetration of different crimes, the most renowned the Riggs case that proved fatal for the strength of support for 
Pinochet in civil society.  
13 The CNI was created by Decree Law No. 1878, Diario Oficial, August 13, 1977, abolished the DINA by repealing Decree 
Law No. 521 
14 Given the expansion of military justice, the Chilean judiciary ceased to exist as an independent branch of government, It 
only feel empowered to change speeds after the detention of Pinochet following an international arrest warrant issued by the 
Spanish Courts on October 16th 1998.  
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violations in post conflict societies.15 Two intrinsic factors in Chile that offer a valid expla-

nation are the impossibility for the Chief of the Executive to be reelected after completion 

of his/her term, the system requires to choose a successor, being able to run for candidacy 

in the ensuing term and the deal struck among the authorities upon the return to democ-

racy to achieve a policy of  ¨doing what`s possible.¨16 

In 1990, with the return of civilians to power, a Supreme Decree n. 355 established the 

National Commission for Truth and Reconciliation with the task of clarifying the truth of 

the most egregious violations of human rights committed since 11th September of 1973 to 

11th march of 1990 either inside the country or abroad, in case these were linked to the 

Chilean State or with the political national life, that compiled the Rettig Report.17 (See, An-

nex)  In 2008, there were around 345 open investigations assessing cases relating to more 

than 1.138 victims either executed or missing, ending in indictments for 686 members of 

the military and security forces, among them, 39 generals or admirals, and 85 field agents 

were condemned by a final sentence. In the quest for justice and reconciliation, part of the 

clergy was of paramount importance by means of the Vicaria de la Solidaridad that pushed 

to maintain cases open and pressed for the appointment of special judges with exceptional 

powers, Ministros en Visita, to obtain evidence and issue subpoenas. 

Nonetheless a hike in progression, still critics arise, first, many of the convicted are both 

on parole or with suspended sentences, and on the payroll of the Military budget, or cov-

ered with the special pension system known as Capredena, that is terra incognita to tread 

lightly by Congress,18 second, for  the outcry emerged in respect of the leniency and the 

lack of zeal by the prison system, Gendarmeria de Chile, towards the groups of inmates with 

military ranks in custody in the Prisons of Punta Peuco & Cordillera ¨luxury prisons¨ for 

conditions far better than those of the general prison population.19 In order to appease the 

angered civil society, some prisons were shut down, and prisoners were transferred to the 

normal penitentiary albeit with major reforms in the premises. 

15 Starting from the chain of command downwards, once General Pinochet stepped down from office after losing the plebi-
scite, he held the title of Supreme Chief of the Armed Forces looming like an specter in all cases of human rights prosecution, 
after his return from London, he shielded from extradition becoming senator for life among strong voices of discontent. 
16 Emol Nacional- Patricio Aylwin, President of Chile stated: There is no real justice, only justice to the extent it is posible.” In 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2003/07/22/118175/patricio-aylwin-no-hay-justicia-real-sino-en-la-medida-de-lo-posible.html
17 The Rettig Commission finished its Report in 1991, it had catalogued over 2,100 Chilean citizens that had been executed 
or had “disappeared” during the military regime, it paved the way to a reconciliation process that was abruptly halted after the 
murder of the elected representative of the rightist political party UDI in 1991.
18 Many accusations of embezzlement and fraud with funds allotted to the military are abundant and subject to scrutiny by 
the Auditors Courts.   
19 http://news.yahoo.com/chiles-post-dictatorship-luxury-jail-nearly-full-054825884.html
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Last but not least, it is important to bear in mind that institutionalized cooperation in the 

field of human rights is an adequate means to obtain legal redress and to increase by merit 

of its decisions, and through the enactments of legal opinions, the health of the democratic 

system, significant but still one swallow does not a summer make, and the mecha-

nisms within the Pact of San Jose share disabilities akin to the rest of the instruments of 

international human rights protection, namely, tardiness, weak prevention structures and 

reduced compliance, it is pertinent to name a selection, See Palamara Iribarne c. Chile 

(2005); Almonacid Arellano c. Chile (2006); Omar Humberto Maldonado Vargas y otros c. 

Chile (2015)

Given that there is no dateline that marks when the process of transition to democracy is 

overdue, an important step is the reliance on the magnitude of International Cooperation 

which is invaluable and a beacon of its strength can be perceived here in Turkey where 

a moratorium of the death penalty in all circumstances, a significant step in bleak times, 

was obtained in a political agreement by the EU, Turkey and the Council of Europe, at the 

threshold of the Third Millennium, see the compromise achieved in the case of Abdullah 

Ocalan to spare his life.20 

The quest of justice lies predominantly in a truth accepted to the parties and endorsed 

by the International Community. Nonetheless, as a curse for mankind every triumph of 

legality, justice, & the rule of law with alignments to International Law is dwarfed by new 

challenges posed by a continuum breach of human security as present day history shows. 

Generations to come will take the task of attributing guilt and render verdicts of today’s 

conflicts. 

20  Specifically on the case, see, (eds) Ali Carkoglu & Barry Rubin.; Turkey and the European Union. Domestic Politics, Economic Integra-
tion and International Dynamics Ed. Frank Cass 2003, pp. 160 et seq. 
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11 EYLÜL 1973 ŞİLİ DARBESİNİN ÇİFT YÖNLÜ YAPISI1

Devlet Başkanı Salvador Allende’nin meşru Halk Birliği hükûmetine son veren 11 Eylül 

darbesi-nin, ikili bir yönü vardı. Darbe bir taraftan, Şili’nin demokratik ilerlemesini aniden 

durdurdu. Bilim adamlarının sıklıkla belirttiği gibi, 19. Yüzyıldan beri hükûmetler yarışma-

cı seçimlerle düzenli olarak seçildikten sonra birbiri ardına partiler iktidara gelmiş ve bu 

durum 19322’den beri kesintisiz bir şekilde devam etmişti. Tanınmış siyasi analist Giovanni 

Sartori (1976:173), “Şili, siyasi parti siste-minin yapısal konsolidasyonu ve demokratik gele-

nek bakımından en önemli (Latin Amerikalı) ülkey-di” şekline yazdı.

Öte yandan darbe, aşırı otoriterlik ve ultra-liberal ekonomi politikalarıyla, çift karakterli 

bir askerî rejimin kurulmasına yol açtı (Huneeus, 2007). Sivil özgürlükleri kaldırdı ve ci-

nayet, işkence, hapis ve sürgünleri de içeren ve izleri hâlâ devam eden ağır baskılar uygu-

ladı (Huneeus, 2003; 2014; Huneeus & Ibarra, 2013). Kongreyi kapattı; işçi sendikalarının 

denetimini ele geçirdi; ülkenin en büyük işçi federasyonunu lağvetti; birkaç yıl boyunca 

sıkıyönetim uyguladı; ardından da uzun sureli bir olağanüs-tü hal ilan etti. Baskının ana 

hedefi sol kanat partilerin liderleri, aktivistleri, sonraki hedefi ise ülkedeki en büyük parti 

olan PDC’nin politikacıları oldu.

Bununla birlikte rejim, devlet kurumlarını ve toplumu yeniden düzenlemeyi hedefleyen 

neoliberal bir ekonomik dönüşüm politikası uyguladı. Bu dönüşümün politik hedefleri, 

darbe anında yaşanan ağır ekonomik krizin (artan enflasyon, ana malların yetersizliği ve 

verimlilik düzeyindeki ciddi dengesiz-likler) üstesinden gelmekti. Nihai hedef ise yeni siya-

si düzenin meşrulaştırılmasını sağlamaktı. Yeni yöneticiler, geniş çaplı kamu teşebbüsle-

rinin de bulunduğu, ekonominin stratejik alanlarında faaliyet gösteren (çelik, enerji, tele-

komünikasyon, ulaşım, petrokimya vb.) kamu sektörünü lağvettiler. Ayrıca Şili’de mevcut 

refah devletini ve emeklilik fonu yöneticilerinin buluşu olan sağlık politikasındaki sağlık, 

eğitim ve emeklilik sisteminin özelleştirilmesinde piyasa mekanizmalarının uygulanma-

sıyla elde edilen olumlu neticeleri ortadan kaldırdırlar. Bu özelleştirme politikasının tek 

1 Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu (Şubat 2016, İstan-bul/Türkiye) için hazırlanan 
bildiri metni. Bildirinin tercüme edilmesi ve düzenlenmesinden dolayı Sebastian Brett’e ve bazı yönlerini özellikle de mağdur 
avukatlarının çalışmalarını genişletmeme imkan veren yorumları için Esteban Szmulewicz’e minnettarım. 
2 Demokratik rejim, donanma tarafından başlatılan ve Başkan Arturo Alessandri P’nin hükûmetine son veren bir askerî dar-
beyle 11 Eylül 1924 tarihinde kesildi. Siyasi bir istikrarsızlık döneminin ardından Pinochet ile karşılaştırıldığında hafif kalan, 
Ibans’ın diktatörlük rejimi uygulandı. 1932’de tekrar baş-kan seçilen Alessandri, bir merkez ve sol kanat partiler koalisyonu 
olan Halk Cephesinin desteğiyle devlet başkanı seçilen Pedro Aguirre Cerda (1938-1941)’ya iktidarı devrederek demokratik 
sistemi yeniden kurmayı başardı. Bkz. Collier ve Sater (1996).
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belirgin özelliği radikal yapısı değildi: bu politika ayrıca, mülklerini çok avantajlı koşullar-

da kazanabilen rejim destekçileri ve özellikle de başlıca kamu kuruluşlarının yöneticileri 

için politik avantajlar da sağlamayı hedefledi. Ekonomi politikası “Chicago Boys” olarak 

bilinen teknokrat bir ekip tarafından yürütüldü (Valdés, 1989). Yeni yöneticiler 1980 Ana-

yasası’nın esasını oluşturacak ekonomik ve politik ilkeleri ortaya koydular. Bu da otoriter 

kuşatma ve sınırlı çoğulculukla ordu tarafından korunan bir demokrasi meydana getirdi. 

Bu düzenlemeler, bazı otoriter yanlarını ortadan kaldıran reformlara rağmen, 25 yıl önce 

ordunun kışlasına dönmesinden bu yana hâlâ yürürlüktedir.

Ordu sağ kanat siyasi grupların desteğiyle, yeni yöneticiler tarafından izlenen politikalara 

verilen destekte birlik sağlamak için güçlü bir asker-sivil koalisyonu oluşturdu. Bu birlik, 

muhalefete doğru kaçışın ve fikir ayrılıklarının olduğu, diğer diktatörlüklerde, örneğin; 

İspanya’daki General Franco (1939-1975) rejiminde olduğu gibi tek bir bakan veya müste-

şarın nasıl rejimden kopmadığını açıklı-yor. Sağcı politikacılar veya entelektüeller Şili’de 

düzenin sağlanmasından sonra bile muhaliflere karşı şiddet kullanımına açıkça karşı çık-

mıyorlardı. Şubat 1982’de Ulusal Ordu İstihbarat Direktörlüğü (DINE) mensupları, merke-

ziyetçi görüşlere sahip sendika liderlerinden Tucapel Jiménez’e sui-kast düzenledi. Ocak 

1982’de Santiago kliniğindeki bir operasyondan kurtarılırken ölen eski Cumhurbaşkanı 

Frei Montalva’nın bir DINE mensubu tarafından zehirlediğine dair kuvvetli şüpheler vardı. 

İktidarın ele geçirilişi, ordu tarafından kullanılan şiddet, başkanlık sarayı La Monedanın 

hava kuvvetlerine ait uçak tarafından bombalanması; Başkan Salvador Allende’nin ölümü; 

fabrikalarda ve işçi sınıfının oturduğu mahallelerde binlerce askerin konuşlandırılması ve 

binlerce tutuklunun, ülkenin en önemli spor tesisi olan ulusal stadyum da dahil olmak üzere, 

askerî alaylara ve diğer gözaltı merkezlerine nakledilmesiyle kendini gösterdi. Şiddet kulla-

nımı, darbenin yapıldığı, silahlı kuvvetlerin üç kuvvet komutanı ve Carabineros (Şili Ulusal 

Polis Gücü)’un genel direktöründen oluşan iktidardaki cuntanın biçimlendiği gün ilan edilen 

ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Gustavo Leigh’in “mark-sist kanserin kökünü kurut-

maya” yönelik bir karar açıkladığı yeni siyasi düzenin ayrılmaz bir parçası olacaktı.

O yıllar boyunca Şili ordusunun uyguladığı şiddet, Latin Amerika’nın askerî darbe tecrü-

besi yaşayan diğer ülkelerinden farklıydı. Brezilya’da şiddete başvurmadan iktidarı ele 

alan ve Devlet Baş-kanı Joao Goulart’ın Uruguay’a sürgüne gitmesine müdahale etmeyen 

(Skidmore, 1967) silahlı kuv-vetlerin geçmişteki sistemle bağını koparmaya niyeti yoktu: 

Silahlı kuvvetler, 1965 yılında yapılması düşünülen parlamento ve eyalet seçimleri için 

önceden planlanan seçim takvimine bağlı kalarak, kongre ve siyasi partilerin faaliyetlerini 
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devam ettirmelerine izin verdi (Skidmore, 1988).3 Ordu, 1968’de Peru’da benzer şekilde bir 

uygulamayla sabahın erken saatlerinde herhangi bir şiddete baş-vurmadan başkanlık sa-

rayından çıkarılan Devlet Başkanı Fernando Belaunde’nın sürgüne gitmesine imkan tanıdı. 

Uruguay’da iktidarın ele geçirilmesi, Devlet Başkanı José Maria Bordaberry’nin onayıyla 

kongrenin Haziran 1973’te kapatılmasından itibaren aşamalı bir süreçte gerçekleşti. Hat-

ta o kadar ki “demokrasinin gerçekten ne zaman sona erdiğini anlamak oldukça zordu” 

(Gonzâlez 1995:152). Daha sonra Brezilya ve Uruguay’da ordu, özellikle her iki ülkede de 

orataya çıkan gerilla hareketlerine sert baskı uyguladı, fakat bu ülkelerde devlet şiddeti 

asla Şili’de meydana gelen düzeye yükselmedi”: Şili güvenlik servisi, Washington’daki mu-

haliflere karşı bile eylemler gerçekleştirdi.

Bu bildiri, sempozyumun düzenleyicileri tarafından öngörülen usule uyacak ve yöneltilen 

soruları cevaplamaya çalışacaktır.

1973 Askerî Darbesine Yol Açan Tarihsel Koşullar

İktidarın ele geçirilmesinde kullanılan şiddet, 60’lı yılların başından bu yana var olan siyasi 

ku-tuplaşma bağlamında ve Eduardo Frei Montalva’nın merkeziyetçi Hristiyan Demokrat yö-

netimi (1964-1970) tarafından başlatılan yapısal reformların sağcılar tarafından reddedilme-

siyle açıklanabilir; ayrıca sosyalizmi demokratik yollarla inşa etmeye çalışan ancak nüfusun 

çoğunluğunun desteğin-den yoksun olan Başkan Salvador Allende hükûmeti de bu kapsama 

dahil edilebilir. Ülkeyi modern hale getirmeyi ve az gelişmişlikten kurtarmayı hedefleyen ön-

ceki Cumhurbaşkanı Frei Montalva hükûmeti, tarım reformunu geliştirdi; semt komitelerini 

ve anne merkezlerini destekleyerek tarım kesimindeki işçiler ve toplumsal örgütler arasında 

sendikalaşmayı başlattı; Kuzey Amerika’daki şirketlerin mülkiyetinde olan bakır yatakları 

malikliğinde devletin payını arttırdı ve Şili’nin temel döviz kaynağı olan bakırın ticarileştiril-

mesinde hükûmetin müdahil olmasına destek verdi. Sağ partiler, bu reformları komünizme 

kapı araladığı için reddederken; sol ise yeterince ilerlemediklerinden ve kapi-talist sistemin 

devam etmesine hizmet ettiklerinden dolayı sağcıları sorguladı.

Allende yönetimi, sosyalizmi inşa sürecini ilerletme amacındaydı fakat seçmen çoğunluğu-

na sahip değildi. Allende’nin % 36,6 oy aldığı seçim sonucunda Halk Birliği partileri, kong-

renin her iki meclisinde de azınlıkta kaldı. Allende, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek 

3 Arena (Ulusal Yenileme İttifakı) adında resmî bir parti ve bir de muhalefet partisi MDB (Demokratik Brezilya Hareketi) kuruldu. 
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için parti tarafından talep edilen bir Anayasal Güvenceler Kanununu (bu kanun anayasal 

bir reform oldu) imzaladıktan sonra PDC’nin desteğiyle kongre genel kurulu tarafından 

seçildiği için devlet başkanı oldu. Ancak bazı sol görüşlü liderler ve hükûmet yetkilileri 

Anayasal Güvenceler Kanununda düzenlenen hükümleri göz ardı ederek, hukukun üstün-

lüğü hususuna çok az ilgi gösterdi. Bu, ılımlı muhalefetin güvensizliğini arttırdı. Frei’nin 

tarım reformu ve ABD şirketlerine tazminat ödemeksizin kamulaştırmaya yol açan bakır 

politikası gibi bazı politikaları, Allende yönetiminde daha radikal bir şekil aldı. Nixon ta-

rafından “ikinci Küba” olarak gördülen Allende hükûmetinin kabul edilemez oluşunu pe-

kiştirmek için Başkan Richard Nixon yönetimi bunu kullandı. Allende hükûmeti, yüksek 

enflasyon ve ana malların yetersiz-liği ile karşı karşıya olan ekonomiye gerekli ilgiyi gös-

termedi. Ekonomik krizin toplumda, öğrenci hareketi ve sendikalar gibi önemli toplumsal 

gruplarda Halk Birliği partilerine karşı muhalefetin güçlenmesi şeklinde siyasi sonuçları 

oldu. Hükûmet sadece büyük şirketlerden değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirket-

lerden iş adamlarının muhalefetiyle de karşı karşıya geldi.

Değişime engel olmak veya değişimi başarmak için şiddeti savunan aşırı sağ ve aşırı sol 

azınlık gruplarının yardımıyla, değişim süreci toplumu politize etti ve kutuplaştırdı. Da-

hası, anayasanın zorunlu kıldığı seçmen çoğunluğunun oyuna sahip olmayan Allende 

hükûmeti (4 Eylül‘de yapılan seçimler), Allende’nin genel kongre tarafından 23 Ekim 1970 

tarihinde seçilmesinden önce PDC desteğiyle başlayan Birleşik Devletler hükûmeti muha-

lefetiyle karşılaştı. Nixon döneminde Allen-de’nin kongre tarafından seçilmesini önlemek 

amacıyla gizli faaliyetler yürüten CIA, bu amacına ulaşmada başarısız olmasının ardından 

Allende hükûmetini istikrarsızlaştırmak için farklı eylemlere girişti.

Devlet Başkanı Allende’yi, içişleri bakanı olan ordu komutanı Carlos Prats, üst düzey bir 

deniz kuvvetleri yetkilisi ve diğer bakanlıklardaki hava kuvvetlerinden bir general de da-

hil olmak üzere, kabinesindeki ordu mensuplarıyla birleştiren kamyon şoförlerinin Ekim 

1972’deki greviyle siyasi çekişme daha da gerginleşti. Ordu, Şili’ye özgü asker-sivil ilişkile-

rinin bir özelliği olan siyasi faaliyete uzaklığın kurumsal görünümünü zayıflatan kademeli 

bir müdahalede bulunarak siyasi bir rol oynadı. Toplumdaki siyasallaşma ve kutuplaşma, 

subayların hükûmetin niyetinden kuşku duyması ve 1973 yılının ilk altı ayıyla birlikte 

hükûmeti sona erdirecek askerî bir darbenin gerekli olduğu hususunda gittikçe artan bir 

kanaate sahip olmaları dolayısıyla asker sınıfına da nüfuz etti.

Başkan Allende siyasi krizlerin şiddetlendiği 1973 kışında, sol görüş liderlerinden destek 
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bulamadı ve ana muhalefet partisi PDC ile bir mutabakat yoluyla siyasi çözüm yolu aradı. 

Bu, güvenceli değildi.

Darbe Nasıl Gerçekleşti?

Silahlı kuvvetlerin üç generalinin, Başkan Allende’nin hükûmeti yönetme hususunda is-

teksiz ya da yetersiz olduğuna kanaat getirdiği 1973 yılı Temmuz ayı ortalarında, ordu dar-

be hazırlığına başladı. Allende aşırı enflasyon ve üretim sıkıntısı ile birlikte ekonomi politi-

kasında büyük güçlüklerle karşı-laşmıştı. Devlet başkanının partisi olan sosyalist partinin 

azınlık kesimleri, hükûmetin ekonomi yöne-timindeki bu problemleri göz ardı ederek bu-

nun yerine, yapısal reformlarla ilerlemeyi ve şiddet kulla-nımını devre dışı bırakmayı ıs-

rarla reddetti. Toplumdaki mevcut bu karşılıklı cepheleşme ve kutup-laşma iklimi daha da 

şiddetlendi (Huneeus, 1985).

Ulusal Savunma Kurmay Başkan Yardımcısı Patricio Carvajal’ın girişimiyle 1973  

Temmuz’unun ortasında her biri kendi sorumlu komutanının yetkilendirmesiyle üç kuv-

vet komutanlığının üst düzey beş yetkilisi (Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMDN), 

görünürdeki amacı ülkenin güvenliğini analiz etmek ve ülkeyi tehlikeye atabilecek olası 

senaryoları önlemek olan bir toplantıya katıldı. Bununla birlikte, katılımcılar, bu toplantı-

nın nispeten kısa bir süre içinde iktidara el konulmasına götürecek bir sürecin ilk adımı ol-

duğunu biliyordu (González, 2012). Savunma bakanı olmaksızın düzenli olarak toplanmaya 

devam eden ve varlığı konusunda Başkan Allende’nin henüz çok az bilgiye sahip olduğu bu 

grup, üyesi bulunan subay sayısı sebebiyle “15’ler Grubu” olarak bilinirdi. Bu grup, darbeyi 

yürütmek için bir acil eylem planı hazırladı ve EMDN, 11 Eylül 1973 tarihinde ordunun faa-

li-yetlerini koordine eden kurumdu.

Silahlı kuvvetler bir darbe zemini hazırlamak için yasal dayanaklara sahipti. Nitekim si-

lahlı kuv-vetler yaygın bir şekilde silah dağıtımı yapıldığı bildirilen fabrikalara ve işçilerin 

oturduğu mahallelere ağustos ayında ve eylül ayının başında silah aramak bahanesiyle 

girmeye başladı. Bu faaliyetler, -muhalefetin girişimi ve ordunun üst komuta kademesinin 

onayı ile- bir arama emri almaksızın sanayi tesislerine baskın yapma yetkisi veren silah 

kontrol yasasının 1972’de, onaylanmasından sonra kanuna uygundu. Silah keşif raporla-

rının, silah sayısının çok fazla olmadığını ortaya koymasına rağ-men, darbeden önceki 

son haftalarda ordu Santiago, Valparaiso ve Concepción’da çok sayıda baskın düzenledi. 

Bu faaliyetler, gereken her yerde hükûmet destekçilerinin sahip olabileceği olası silahlar 
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konusunda ordunun istihbarat toplaması ve iktidarı ele geçirme konusunda işçilerin, ge-

cekondu ve kasaba sakinlerinin göstereceği direncin etkisiz hale getirilmesi için ulusal 

topraklarda nasıl hareket edileceği konusunda deneyim kazanmasına imkân sağladı.

Ordu komutanı General Carlos Prats, anayasal düzene bağlı kaldı ve bir askerî darbeye 

karşı olduğunu ilan etti. Prats, Başkan Allende’yi, sol görüşlü kişileri ve -1973’te senatör 

olarak seçilmesin-den beri senato başkanı olan- eski başkan Frei’yi zorlu siyasi ve eko-

nomik duruma siyasi bir çözüm bulmanın gerekliliği konusunda ikna etmek için çabala-

dı. Pinochet, Genel Kurmay Başkanı ve ordu-nun ikinci komutanının da dahil olduğu bazı 

generaller bu çabaları destekledi. Ancak hükûmet ve muhalefet arasında bir mutabakat 

olmadığı ve PS, PDC ile yapılacak bir anlaşmayı desteklemeye hazır olmadığı için Prats 

başarısız oldu. Dahası, Prats’ın askerî darbeyi önlemek için siyasi bir muta-bakat arayışına 

yönelik politikası, generallerin büyük çoğunluğunun kendisine verdiği desteği çekme-leri-

ne sebep oldu. Daha da kötüsü darbe taraftarları, Prats görevde kaldıkça ordunun darbeye 

katıla-mayacağını bildiklerinden, Prats’ın ordu komutanlığından çekilmesi için orduda ve 

sağ kesimde baskı uyguladı.

Prats, 21 Ağustos 1973’te istifa etti ve Başkan Allende, General Pinochet’i yeni ordu komu-

tanı olarak atadı. Askerî darbeye karşı olan diğer iki generalin de daha önce istifa etmiş 

olması, darbe yanlısı generallere daha fazla hareket özgürlüğü verdi. Pinochet, Prats’ın 

hükûmeti destekleme ve olası bir darbeyi kabul etmeme politikasına bağlı kalmaya devam 

etti. Pinochet yalnızca 9 Eylül Pazar günü askerî darbeye destek verdi ki o güne kadar ordu 

generallerinin büyük çoğunluğu bu eylemi desteklemiş, donanma ve hava kuvvetleri bunu 

bir politika olarak olarak benimsemiş ve hazırlıklar neredeyse tamamlanmıştı. Şiddet kul-

lanımı konusunda en ısrarcı kişi olan Pinochet’in bu gecikmeli kararı, ordunun sonraki 

eylemleri üzerinde etkili oldu.
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“Marksist Kanser”in Kesilip Atılması

İktidarı ele geçirmek için şiddetin kullanımı zorunlu değildi. Savaş uçaklarının günün tam 

orta-sında başkanlık sarayı La Moneda’ya bombalarını bırakmalarından önce bile, sadece 

birkaç saat içinde silahlı kuvvetler, hedeflerine ulaşarak darbeyi etkili bir şekilde gerçek-

leştirdi. Ordu, iç muhale-fetle karşılaşmadan, birlik içinde ve kararlı bir şekilde hareket 

ederek başkanlık sarayı çevresindeki az sayıdaki taraftardan ve işçi sınıfı içindeki bazı 

topluluklarından gelen sınırlı silahlı direnci püskürttü. Başkan Allende destekçilerine ve 

hükûmete itidal çağrısı yaptı. Bu durum, silahlı kuvvetlerin bir kısmı tarafından çıkarılan 

askerî isyandan kendilerini korumaları için hükûmetin taraftarlarına silah dağıttığı 1936 

yılı İspanya’sındaki duruma benzemiyordu.

Ordu, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Concepción‘ın kontrolünü kendilerini bile şaşırtan 

bir hız-la ele geçirdi. Bu süreç boyunca silahlarını kullanmak zorunda kalmadılar. Bu şehir, 

büyük bir üretim üssü, güçlü sendikalar ve büyük bir özel üniversiteyle -ki bu üniversitede 

MIR, öğrencilerden önemli bir destek görüyordu- solun önemli bir sembolüydü. Bir ordu 

bölge komutanı olan General Washing-ton Carrasco, 11 Eylül 1973 sabah saat 08.50’de, 

görevini tamamladığı hususunda Santiago’daki amirlerini bilgilendirebildi. Ülkenin en 

önemli ikinci şehri Valparaíso’nun hızla işgal edilmesinde ise deniz kuvvetlerinin etkisi 

öne çıktı. Silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarının desteğiyle, sabahın erken saatlerinde yerel 

radyo istasyonlarını susturarak, süratle ve herhangi bir engelle karşılaşmadan pek çok 

sanayi kuruluşunun ve iki üniversitenin denetimini ele geçirdi. Hükûmet koalisyonundan 

hiçbir protesto veya muhalefet yükselmedi. Günün sonuna gelindiğinde Amiral José Tori-

bio Merino “onların sadece 270 tutsağı var” diye bağırdı (Whelan, 1993: 450). Darbe sıra-

sında deniz kuvvetleri yüksek komuta kademesi üyesi Amiral Sergio Huidobro, ordunun 

başarıyla gerçekleştirdiği müdahaleyi şöyle hatırlıyor:

“Askerî operasyon başladığında, Talcahuano gibi Concepcion da bir kurşun dahi atılmadan kont-

rol altına alındı. Aynı şey madencilik sektörünün merkezleri olan Lota, Coronel ve Chuquicama-

ta’nda da oldu. Bazı şehirlerde sadece münferit direniş patlamaları vardı. Ülkenin büyük bir bö-

lümünde halk, evlerine bayraklar astı ve süratle normale dönüldü. Santiago birkaç saat içinde 

kontrol altına alındı. Sadece Santiago şehir merkezinde ağır silah ateşinin geldiği Entel kulesi, 

Clarin gazetesinin yeni binası gibi yüksek binalara ve diğer binalara yerleştirilen keskin nişancıla-

rın yoğun ateşi sebebiyle bir çatışma vardı. Telefon, su, elektrik ve gaz hizmetleri 11. şafaktan beri 

uygulanan silahlı kuvvetlerin kontrolü sayesinde normal şekilde çalıştı (: 269 Huidobro, 1989).”
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Yeni düzen kurulduğunda, alınan bazı kararlar olayın aktörlerinin ve kurumların hareket 

tarzlarını derinden etkiledi. Özellikle üç karar, Pinochet rejiminin zorlayıcı nitelikteki zih-

niyetini ortaya koydu. Birincisi, hava kuvvetleri komutanı General Gustavo Leigh’in La 

Moneda sarayını bombalamaya karar vermesi ve konuşmasında marksizmle savaşın yeni 

rejimin önceliklerinden biri olduğunu ilan etmesiydi. İlk aylar boyunca tavizsiz olmasıyla 

ünlenen Leigh, fiilleri ve konuşmalarıyla rejimin güçlü adamı olmaya heveslendi. Leigh 

darbeyi hızlandıran çok önemli bir aktördü ve kendisinin La Mon-dea’nın bombalanma-

sı emrini verme kararı, komutanı olduğu hava kuvvetlerinin ülkeyi “özgürleştir-mek”ten 

sorumlu taraf olarak konumlanma girişimiydi. Yönetici cuntanın medyaya resmen sunul-

duğu törende General Leigh, marksizmin “kesin olarak” sökülüp atılması çağrısını yaptı.

İkincisi, General Pinochet tarafından marksizmle mücadele etmek için özel bir güvenlik 

hizmeti olarak Ulusal İstihbarat Başkanlığının (Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) 

kurulması ve ardın-dan bu kuruma Albay Manuel Contreras’ın başkan olarak atanması ka-

rarıydı. (Policzer, 2009). Pinochet’nin desteğiyle Contreras, kendisini ordudan bağımsız bir 

otorite olarak görüyordu ve sadece, DINA’nın günlük faaliyetlerini rapor ettiği Pinochet’ye 

karşı sorumluydu.

Kısa sürede marksizme karşı “savaş”ın temel aracı olan DINA, silahlı kuvvetlerin üç komu-

tanlığından ve Carabineros’tan birçok eleman alıyordu ancak Carabineros üyelerini son-

radan geri çekti ve DINA yalnızca ordu personelinden oluşturuldu. Bu kurum, işkencenin 

sistematik olarak uygulanmasından, yüzlerce kişinin öldürülmesinden ve zorla alıkonul-

masından sorumluydu. Üyeleri sadece Şili’de değil, aynı zamanda 30 Eylül 1974’te General 

Carlos Prats ve eşinin Buenos Aires’teki suikastının planlanması başta olmak üzere, 21 

Eylül 1976’da Washington DC’nin merkezinde Orlando Letelier ve yardımcısı Ronni Mof-

fit’inin öldürüldüğü bombalı araç saldırısında olduğu gibi Şili dışında da eylemler yaptı. 

Önceki yıl, Roma’da önceki devlet başkanı Frei’nin (1964-1968) Hristiyan Demokrat İçişleri 

Bakanı ve daha sonra milletvekili olan Bernardo Leighton (1973-) ve eşinin de ağır yaralan-

dığı bir cinayet teşebbüsünde bulunuldu. DINA’nın faaliyetleri, muhalif gruplar arasında 

terör ikliminin ve askerî rejimin baskıcı karakterinin sembolü olarak rejim destekçileri 

arasında bile korkunun oluşmasına sebep oldu. Ayrıca hükûmetin üst düzey yetkililerini 

de izleyerek özel hayatları ve mesleki performansları hakkında bilgi topladı.

Üçüncüsü, General Pinochet’nin emriyle Ordu Generali Sergio Arellano S.’nin ülkenin 

kuzey bölgesindeki askeri mahkemelerde görülen, 72 kişinin katledilmesine yol açan ve 
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“Ölüm Kervanı” olarak bilinen davaların hızlandırılması yönündeki kararıydı. Arellano, 

“15’ler Grubu”nda bulunan beş ordu yetkilisinden biri olarak darbenin planlanmasında 

önemli bir rol oynadı; General Leigh ve Tümamiral Carvajal ile yakın çalıştı. Arellano, bu 

görevde kendisine eşlik etmeleri için hepsi daha sonra DINA’nın kötü şöhretli üyeleri ola-

cak en güvenilir subaylarını seçti. Grup önce güneyde, Cauquenes ve Talca gibi şehirlere, 

daha sonra kuzeydeki La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama ve Arica şehirlerine yö-

neldi. Bu şehirlerin hiçbirinde darbe günü olaylar yaşanmamış, ordu kısa sürede duru-mu 

kontrol altına almıştı.

“Ölüm Kervanı”nın mağdurları hafif suçlarla suçlandı ve kendi istekleriyle orduya bildiril-

di. Bu kişiler halk tabanından siyasi liderler, işçiler ve akademisyenlerdi. Sadece 40 kişi 

başta Sosyalist Parti olmak üzere bir partinin üyesiydi. Hemen hemen tüm davalarda, mağ-

durlar ağır işkence gördü ve tanınmaz hale geldi. Bu durum, cesetlerin çoğunun neden 

ailelerine geri gönderilmediğini ve fakat ortak mezarlara veya başka yerlere gömüldüğü-

nü açıklıyor. Ordu, özellikle Calama şehrindeki 26 mahkuma yaptığı muamelede acımasız 

davrandı. Kurbanlar ordu komutanının izni olmaksızın gece cezaevinden alındı ve özellikle 

kanlı bir şekilde katledildi.

İnsan hakları avukatları, Katolik piskoposlar, muhalefet liderleri ve ordu subayları arasın-

da “Ölüm Kervanı” tarafından kullanılan şiddet yaygın olarak biliniyordu. Santiago’dan 

ülkenin uzak bölgelerine kadar yapılan vahşet silsilesi, ordu tarafından yaratılan savaş 

ortamını daha da arttırarak yıkıcı bir etki yaptı.

Bütün bu teşebbüsler, silahlı kuvvetlerin subayları ve onların sivil destekçileri arasında-

ki çatışmayı arttırdı ve halk arasında korku iklimi oluşturdu. Pinochet’in savunması ve 

şiddeti kullanması, başlangıçtan itibaren gizli bir anlaşmaya katılmayan biri olarak önce-

ki imajını ortadan kaldırmak için gösterilen bir çaba olarak anlaşılabilir. Belirtildiği gibi  

Pinochet, General Prats ile yakın bir işbirliği içinde çalıştı, darbe hazırlıklarının dışında 

kaldı ve desteğini açıklamadan önce son ana kadar tereddüt etti.

El Mercurio (Merkür) medya zincirinin gazeteleri (özellikle El Mercurio ve La Segunda) ve 

Tercera de la Hora gibi rejimin hoşgörü gösterdiği sağ kanat basın, bu savaş ortamını hiç-

bir şekilde sorgulamadı. Darbeyi destekleyen sağ kanat sivil gruplardan sağ duyu çağrısı 

da yapılmadı. Aksine, bazıları bir dictablanda’yı (“yumuşak” bir diktatörlüğe atıfta bulu-

narak sözcüklerle oynamak) göz ardı ederek ılımlı bir siyasi eylemi reddetti. Gremialista 
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hareketi ve Bağımsız Demokratik Birliğinin (2001’den sonra başlıca sağ parti olacak olan 

Unión Demócrata Independiente, UDI) kurucusu Jaime Guzmán sürekli bir kuvvet kulla-

nımının amaca uygun olduğunu belirtti ve cuntanın yaklaşımını değiştirmesi durumunda 

söz konusu olacak tehlikeler hususunda uyarıda bulundu. Aktif bir darbe destekçi-si ve 

yeni rejimin siyasi yönünü şekillendirmede en etkili sivil danışman olan Guzmán, cunta 

için hazırlanan bir makalede şöyle yazmıştı:

“Cuntanın başarısı, ülkenin beklediği ve alkışladığı sertliği ve kararlılığı ile doğrudan bağlan-

tılıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde herhangi bir karmaşa veya tereddüt felaket olurdu. 

Ülke, bir dikta-törlükle karşı karşıya olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor. Yalnızca adaletle 

ve keyfilik olmaksızın yönetilmek istiyor. Her yerde şiddetli dirence yol açan bir ölçüt olan 

üniversitelerde öğrencilerin müdahalesine karşın, inanılmaz pasifliğe bakın. Diktatörlüğü 

“dikte kahramanlığına” dönüştürmek, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bir yanılgı olacaktır.  

Marksizmin gölgeler içinde beklediği şey tam olarak budur”.4 

Sadece Katolik Kilisesi, özellikle de Santiago başpiskoposu ve büyük siyasi güce sahip 

önemli bir kişilik olan Kardinal Raúl Silva Henríquez, başarısız olsa da, bu yoldan dön-

mesi için orduyu ikna etmeye çabaladı ve bu savaş ortamını açıkça reddetti. Darbeden 

birkaç gün sonra da Protestan Pis-kopos Helmut Frenz gibi diğer kiliselerin piskoposla-

rıyla birlikte, tutukluları savunmak için Barış Komitesini (Comité pro Paz) kurdu; ancak 

Pinochet, 1975’in sonlarında bu komitenin feshedilmesini talep etti. Kilisenin devletten 

bağımsız özerk yapıda olmasına izin veren yeni kanunlardan yararlanan Kardinal Raúl 

Silva Henríquez, bu örgütün yerine Santiago Başpiskoposluğunun kontrolünde “Dayanış-

ma Vekaleti”ni kurdu. Dayanışma Vekaleti, 1 Ocak 1976’da faaliyetlerine başladı ve siyasi 

mah-kumların serbest bırakılmasını sağlamak veya rejimin elindeki tutukluların bulundu-

ğu yeri tespit etmek amacıyla hukuk mahkemelerinde vekillik ederek etkileyici bir çalışma 

gerçekleştirdi. Vekale-tin baskıcı uygulamalar ve mağdurlar hakkında elde ettiği oldukça 

fazla belgeden oluşan bir arşiv, sonradan Rettig Komisyonunun çalışmaları için olağanüstü 

faydalı bir kaynak oldu.

4 Memorandum Nº.5, c / 129, Jaime Guzmán Errázuriz Vakfı, Huneeus (2007: 38)’tan alınmıştır.
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Devlet Şiddetinin Bedeli ve Darbenin Ülke Üzerindeki Etkileri

Ordu, sanki savaş meydanındaymış gibi bir “savaş planı” uygulayarak büyük bir şiddetle 

askerî darbeyi gerçekleştirdi. Santiago ve Şili’nin diğer şehirlerindeki poblasyonlara (fakir 

ve işçi sınıfı toplulukları), ticari alanlara ve üniversitelere şiddetle ilerleyen sayısız askerî 

devriye tarafından binlerce kişi gözaltına alındı. Tutuklular, Ulusal Stadyum gibi bu kulla-

nım için özellikle uyarlanmış tesis ve mekanlarda tutuluyordu. Şehirlerde ve kırsal kesim-

lerde ağır işkence gören insanların (kadın ve erkek) çoğu hayatını kaybetti. Carabineros, 

çok sayıda ölüme sebep olan ihlaller gerçekleştirdi. Askerî okulda tutuklu bulunan Halk 

Birliği Hükûmetinin bakanları, Şili’nin en güneyinde yer alan bir adada donanma komu-

tanlığının kontrolündeki, neredeyse iki yıl boyunca zor koşullar altında yaşadık-ları bir 

toplama kampına gönderildi.

Şili vatandaşlarından ve yabancılardan oluşan yaklaşık beş bin kişi, darbeden hemen son-

ra kısmen koruma sağlanmış elçiliklere ve diğer bölgelere sığındı veya çeşitli uluslararası 

organlar aracılığıyla sığınma talebinde bulundu. Rejim tehlikesi altında olanların aileleri 

de dahil olmak üzere, yakla-şık 450.000 kişi ise siyasi veya ekonomik sebeplerle sürgüne 

zorlandı.

Cumhurbaşkanı Patricio Aylwin’nin 11 Mart 1990’da göreve başlamasından hemen son-

ra, ilk ve önemli siyasi bir adım olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili kurduğu, Hakikat 

ve Uzlaşma Komisyonu (Rettig Komisyonu olarak bilinen Comissionón de Verdad and Re-

conciliación)’nun yaptığı ayrıntılı bir araştırmada, 1973-1990 yılları arasındaki baskı veya 

şiddet eylemi sebebiyle 2.279 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Rettig Komisyonu-

nun halefi olarak kurulan Ulusal Tazminat ve Uzlaşma Birliğine (Corporación Nacional de 

Reparación y Reconciliación) göre ise, 3.197 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yarısından 

fazlası 1973’te gerçekleşti. Ancak DINA’nın yerine Ulusal İstihbarat Mer-kezinin (Central 

Nacional de Inteligencia, CNI) kurulmasının ve General Manuel Contreras’ın görevinden 

alınmasının ardından ölüm oranı azalmakla birlikte sonraki üç yıl boyunca çok fazla kişi 

hayatını kaybeti. 1973-1990 dönemi boyunca silahlı kuvvetler, Ulusal Polis Gücü ve sivil 

polislerin arasın-daki ölü sayısının toplamı, toplam kurban sayısının yüzde 5,4’üne tekabül 

eden 173’e ulaştı. Devlet Başkanı Ricardo Lagos tarafından 2003 yılında kurulan Siyasi 

Esaret ve İşkence Ulusal Komisyonu (Valech Komisyonu), on binlerce baskı mağduruyla 

görüştükten sonra yaklaşık 28.000 işkence mağdurunun olduğunu açıkladı.
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Adalete Giden Uzun Yol

Demokrasinin 11 Mart 1990 tarihinde yeniden tesis edilmesinden sonra, insan hakları ih-

lallerine karşı adaletin teşvik edilmesine yönelik bir politika izlemenin önünde siyasi ve 

yasal engeller vardı. 1974’te Yunanistan ya da 1982’de Arjantin’deki darbelerden farklı ola-

rak, askerî rejim, silahlı kuvvet-leri kurumsal olarak zayıflatan ve kendilerini sosyal açıdan 

itibarsızlaştıran bir savaşta uğradığı yenilgiyle son bulmadı. Ordu bunun yerine, General 

Pinochet’in güçlü bir destek aldığı (kullanılan oyların % 43’ü) halde yenildiği bir plebisite 

dayanan 1980 Anayasası’nda öngörülen geçiş maddelerine göre iktidarı bıraktı. Üstelik 

Pinochet, sonraki sekiz yıl (1990-1998) ordu komutanı olarak görevde kaldı.

O yıllarda, Pinochet, otoriter rejimin omurgası haline geldikten sonra, çok ihtiyaç duyulan 

reji-min, demokratik sistemin içine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla kurum içi 

çalışmada ken-disini sınırlamadı. Aksine ordunun menfaatlerini savunma, ekonomik çı-

karlarını ve ailelerini koruma ve hükûmetin insan hakları ihlalleri konusunda izlediği dü-

rüstlük ve adalet politikasından orduyu korumayı amaçlayan açıklamalarla ve faaliyetlerle 

aktif bir siyasi rol üstlenmeye devam etti. Pinoc-het mahkemelerin, insan hakları ihlalleri-

ne katılımlarından dolayı ordu üyeleri aleyhine karar verme-leri durumunda; “adamlarım-

dan birine dokunulduğunda hukukun üstünlüğü son bulur” mesajı vererek demokrasiye 

karşı hareket etme tehdidinde bulundu. 11 Mart 1998’de askerî yönetim döneminin sonuna 

gelindiğinde Pinochet, eski devlet başkanı göreviyle senato üyesi oldu. Ancak Pinochet’in 

senatörlük dönemi, 16 Ekim 1998 tarihinde Londra’da bir klinikte gece vakti omurgası-

na yapılan bir operasyon sebebiyle tedavi için gözetim altında tutulduğundan kısa sürdü. 

Adaletin gerçekleşmesinin önünde çeşitli yasal engeller vardı. Ordunun alıkoyduğu bir-

çok mağdur herhangi bir tutukluluk kaydı ve bir yargılama organının suç soruşturması 

olmadan ortadan kayboldu. Yine yargıçların soruşturma yapmasının engellendiği diğer 

vakalarda cesetler ortadan kayboldu. Her iki olay türünde de kayıplar zorla yapıldı. Zaman 

ilerledikçe, sınırlama kanunlarının uygulanması sebebiyle bu olaylarda kalıcı cezasızlık 

mümkün hale geldi. Avukatlar, kayıp kişilerin alıkonulma mağduru oldukları ve mağdur 

ortada olmadığı sürece suç işlemeye devam edildiği iddiasıyla suçların cezasız kalmasına 

karşı mücadelede çok iyi iş çıkardı. Yargıçlar, yargılama soruşturmalarının sınırlama ka-

nunlarına aykırı biçimde yapılacağı birçok suçun kapatılmasını önleyen ve “kalıcı kaçırma 

doktrini” olarak anılan bu doktrini onaylayarak davayı sonlandırdı. Ayrıca, mağdurların 

avukatları mahkemede, insanlığa karşı işlenen suçların sınırlama veya af yasalarına konu 

olmadığını belirleyen Cenevre Sözleşmelerini de hatırlattı.
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1978’de rejim tarafından Birleşik Devletler hükûmetinin soruşturma talebinde bulunduğu 

Lete-lier’in öldürülmesi olayının haricinde, 11 Eylül 1973 tarihinden beri meydana gelen 

bütün şiddet fiille-rini kapsayan bir af yasası kabul edildiği için, uluslararası hukukun bu 

hükmü çok yerinde bir hüküm-dü. Onlara göre hukuk mahkemeleri, 1973 öncesinde veya 

sonrasında işlenen şiddet fiillerini soruş-turma konusunda başarısız olarak, yargının siya-

si iktidardan bağımsızlığının gerçekleşmesi konu-sunda kayıtsız kaldılar. 17 yıl boyunca 

verilen ihzar emri (habeas corpus) taleplerinin sayısı bir elin parmakları kadardı. Bunun 

da ötesinde, yeni demokrasi yönetimindeki uzun bir dönemde, Yüksek Mahkeme (Supreme 

Court), dikta yönetimindeki tutumunu tekrarlayarak, insan hakları ihlallerine ilişkin dava-

larda aşırı ihtiyatlı hareket etti.

La Moneda’da ilk demokratik cumhurbaşkanı Patricio Aylwin (1990-1994), göreve başlar 

baş-lamaz Pinochet rejimi tarafından işlenen suçlarla ilgili gerçekleri araştırmaya yönelik 

bir politika uygulamaya başladı. Aylwin’in 25 Nisan 1990 tarihinde açıkladığı ilk girişimle-

rinden biri, başkanı ve eski senatör Raúl Rettig’den sonra daha çok bilinen adı Rettig Ko-

misyonu olan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunu kurmaktı. Komisyon, kişilerin ölümüyle 

sonuçlanan şiddet olaylarını, bunlardan sorum-lu olanları tanımlamaksızın araştırmakla 

görevlendirildi. Komisyon General Pinochet’in eski bir bakanı da dahil olmak üzere, insan 

haklarıyla ilgilenen kişilerden ve hukukçulardan oluşuyordu. Aylwin bu inisiyatifi aldığın-

da, orduyla ve daha önce fikrine danışılmayan General Pinochet’le olan ilişkilerini gerece-

ğini iyi biliyordu. Bu girişim kendisini “suskunlukla” kabul eden bazı bakanlar tara-fından 

“zorluklar yaratacağı düşüncesi”nden dolayı sempatiyle karşılanmadı (Cavallo, 1998: 20).

Aylwin bu kararı alma konusunda vizyonunu gösterdi. Kullanılan şiddetin büyüklüğünün 

farkına varılmadıkça yeni demokrasi sağlam, etik temellerden yoksun kalacağı için askerî 

rejim tarafından işlenen insan haklarıyla ilgili ihlallerin etik açıdan tartışılmaz olduğu ger-

çeğini kabul etti.

Bir yıldan kısa bir sürede görevi sona eren Dayanışma Vekaleti tarafından elde edilen 

çok fazla belgeden yararlanan Rettig Komisyonu, birçok kişiyle görüştü. Başkan Aylwin 

tarafından her bir ölüm vakasını belgeleyen rapor, 4 Mart 1991 tarihinde televizyonda ve 

radyoda yayımlanan, etkili bir konuşmada sunuldu. Duygulandığı görülen başkan, işlenen 

suçlardan dolayı devlet adına özür diledi.

Bir hukuk profesörü ve Yüksek Mahkemenin eski başkanının oğlu olan Başkan Aylwin, 

özellikle 1978 af yasası gibi olağanüstü zorluklar oluşturan bu kurumsal engellere rağmen, 
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adaleti gözeten kararlar aldı. Başkanın Rettig Raporunu teslim alırken ülkeye hitap ettiği 

konuşma sırasında, gerçeği temel alarak adalete teşebbüs etmenin zorluklarını onaylayan 

bir ifadeyle; “mümkün olduğunca adale-tin aranması” çağrısında bulundu (Aylwin, 1992: 

123). Mahkemeler, af yasası kendilerini önleyeceği için Yüksek Mahkemenin de katıldığı 

bir tutum olarak davalara devam etmeye direndiler.

Aylwin, af yasasının amacının işlenen suçlardan sorumlu olanları mahkûmiyetten koru-

mak ol-duğu için hâkimlerin soruşturma yapmasını engellemediğini, ilk önce suç oluş-

turan olaylara yönelik bir soruşturmanın olması gerektiğini ve bu kanunun her davada 

uygulanabilmesi için sorumluların tanımlanmasının elzem olduğunu savunmuştu. Başka 

bir deyişle, suç işleyenlere ceza verilmediği düşünüldüğünde, adalet açısından sınırlı bir 

etkiye sahip olmasına rağmen af yasası doğruyu araştır-mayı engellemedi.

Aylwin “halen bekleyen insan hakları ihlallerine ilişkin davalar ile Hakikat ve Uzlaşma Ko-

mis-yonu tarafından kendilerine iletilen detaylara dayanarak soruşturulması gerekenler” 

hakkında hareke-te geçmesi için mahkemeye talimat vermesini talep eden düşüncesini 

resmî bir tebligatla Yüksek Mahkemeye ileterek çok önemli bir inisiyatif aldı. Aylwinf, af-

fın “özellikle de kayıp kişiler olayı başta olmak üzere, adli soruşturma ve sorumlulukların 

tespit edilmesinde bir engel oluşturamayacağını” da ekledi (Aylwin, 1992: 135). Yüksek 

mahkeme bu öneriyi dikkate almadı. 

Bununla birlikte mağdur yakınları, adaletin yerini bulması için mahkemelere başvuruda 

bulundu-lar ve birçok hakim, tanıklık yapmaları için silahlı kuvvetler görevlilerini mah-

kemeye çağırdı. Bu durum, üst komuta kademesinde rahatsızlığa sebep oldu. Orlando  

Letelier’in öldürülmesi olayı 1978 Af Yasası kapsamı dışına çıkarıldığından, adli soruştur-

ma devam etti ve Yüksek Mahkeme, Mayıs 1995’te DINA’nın eski Genel Direktörü General  

Manuel Contreras ve yardımcısı Brig Pedro Espinoza’yı hapis cezasına mahkum etti. 

Pinochet’in onayı ve deniz kuvvetlerinin desteği ile Ordu, Espino-za’nın uymuş oldu-

ğu mahkeme kararını tanımayı reddettiği zaman Contreras ile iş birliği yaptı. Dört uzun 

ay boyunca adaletten kaçan Contreras, birkaç saatliğine askerî bir üsse bile sığındı.  

Contreras’ın mahkemeye itaatsizliği, cezanın yerine getirilmesinden sorumlu olan hükû-

met için son derece ciddi bir durumdu. Fakat en sonunda Cumhurbaşkanı Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle (1994-2000) hükûmeti cezayı uyguladı ve Contreras, insan haklarını ihlal et-

mekten suçlu bulunan ordu mensupları için özel olarak inşa edilmiş olan Punta Peuco ce-

zaevine konuldu.
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Pinochet’in ordu komutanlığı görevi sona erdiğinde, özellikle sorumlusu olduğu “Ölüm 

Kervanı”nından dolayı kendisine karşı yöneltilen suçlamalar çığ gibi büyüdü. Pinochet’in 

Londra’da gözaltına alınması, mahkemelerin insan hakları davaları ile ilgili tutumlarını 

değiştirdi. Pinochet’nin tutuklan-ması olayında, diktatörlük tarafından İspanya vatan-

daşlarının öldürülmesinden dolayı sorumlu olduğu iddiasıyla bir İspanyol mahkemesinin 

Pinochet hakkında çıkardığı tutuklama emri Scotland Yard tarafından işleme alındı. İs-

panyol mahkemesi ayrıca Pinochet’nin İspanya’ya iade edilmesini talep etti. İlk kez bir 

diktatör, kendi ülkesinde işlenen suçlardan dolayı uluslararası hukuk uyarınca üçüncü bir 

ülke tarafından suçlandı. Pinochet, Londra banliyösündeki küçük bir evde (Collins, 2010) 

503 gün gözaltında tutuldu. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından zihinsel olarak 

yargılanmaya elverişsiz bulunmasının ardından ülkesine geri gönderildi.

Ricardo Lagos’un devlet başkanı olarak yemin etmesinden bir hafta önce, 3 Mart 2000 tarihin-

de Şili’ye dönen5 Pinochet, mağdur yakınlarının açtığı ve büyük çoğunluğunu “Ölüm Kervanı” 

davalarının oluşturduğu sayısız suç davasıyla karşı karşıya kaldı. Sonuçta Yüksek Mahkeme, 

20 Ağustos 2000 tarihinde Pinochet’i suçlu buldu ve senatör olarak sahip olduğu dokunul-

mazlığı kaldırdı.6 Pinochet’in “bunama” hastası olduğunu ileri sürerek kendisini savunmasının 

ardından Santiago Temyiz Mahkemesi, Temmuz 2001’de sağlık sorunları gerekçesiyle askıya 

alınan suçlamalara ilişkin yargılamanın durdurulmasına hükmetti. Destekçileri tarafından  

20. yüzyılın en büyük devlet adamı olarak kabul edilen bir kişi için bu savunma utanç vericiydi. 

Daha sonra Pinochet, uzun süreli senatörlük koltuğunu bıraktı ve siyasetten çekildi. 

Engeller ve Başarılar

Adalete giden yol af yasası, silahlı kuvvetlerin gerçeği araştırmak için iş birliği yapmama-

sı, mahkemeler tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri sağlamaması ve hakimlerin 

büyük bir çoğunluğunun konuya ilgisizliği gibi birçok engel dolayısıyla yavaş ve dolam-

baçlıydı. Darbenin 40. yıl dönümünün yaşandığı geçtiğimiz günlerde ve diktatörlüğün sona 

ermesinden 23 yıl sonra Yüksek Mahkeme, o yıllardaki icraatı sebebiyle kendisini net bi-

çimde eleştiren bir deklarasyon yayımladı:

5 Pinochet’in Londra’da tutuklanmasını ve Şili’ye dönüşünün nasıl sağlandığını Pérez ve Gertzen (2000) en iyi şekilde açık-
lıyor. Bu bölümü ve Şili’deki etkisini ben analiz ettim (Huneeus, 2003 A). 
6 Şilililer bu karar üzerinden ikiye bölündü: Ağırlıklı olarak Concertacion destekçilerinden oluşan bir çoğunluk (% 61), sosya-
listler arasında % 94’e ulaşan Ceoncertacion partisi destekçilerinden daha fazla destekçiyle cumhuriyetin en yüksek mahke-
mesinin kararını destekledi. Ortalamadan çok daha yüksek bir yüzdeye ulaşan (sırasıyla % 63 ve % 64), ağırlıklı olarak UDI 
ve RN seçmenlerinin oluşturduğu bir azınlık (% 29) buna karşı çıktı. Barómetro CERC de la Política, Eylül 2000. 
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“Fakat, ihbar edilmiş yasaya aykırı sayısız fiilin kendi yetki alanında işlendiği düşünülürse, 

suis-timallerin gerçekten olduğunu inkâr edememesine rağmen bu tür illegal faaliyetlerin so-

ruşturulma-sında öncülük yapmayan, böylelikle etkin yargısal koruma hakkından etkilenen 

kişileri bu haktan mahrum bırakan zamanın Yüksek Mahkemesi başta olmak üzere, o suisti-

mallerin etkili bir şekilde gerçekleştiği hususunda şüphe bulunmadığı kabul edilirse bu, kıs-

men bütün sivil toplumu hedef aldığı noktasında şüphe bulunmayan, söz konusu suç fiillerinin 

varlığını tespit etme konusunda yetersiz olan zamanın hâkimlerinin harekete geçmemesine 

bağlıydı.”

Davaların en semboliği olan Ölüm Kervanı davasında son mahkumiyet kararı, Yüksek 

Mahkeme tarafından, Antofagasta şehrindeki 14 siyasi mahkumun 18 Ekim 1973 tarihinde 

öldürülmesinden birinci derece sorumlu olan emekli yedi ordu yetkilisi hakkında, 16 Ara-

lık 2015 gibi çok yakın bir tarihte verildi.7

Mağdur yakınları, insan hakları avukatları ve birkaç yargıç insan hakları ihlallerinde ada-

letin ye-rini bulduğunu görmek için karşılaştıkları bütün bu engelleri aştı. Onların çabala-

rı, inisiyatif alma hususunda ard arda gelen hükûmetleri ve Yüksek Mahkemeyi etkiledi. 

Başkan Ricardo Lagos (2000-2006) tarafından toplantıya çağrılan Valech Komisyonu (dik-

tatörlük süresince dayanışma vekili olan, komisyon başkanı Sergio Valech’ten sonra) ola-

rak bilinen Siyasi Esaret ve İşkence Ulusal Komisyonu ve silahlı kuvvetler temsilcilerinin 

katıldığı, Başkan Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) tarafın-dan düzenlenen Yuvarlak 

Masa Konuşmaları önemli hükûmet tedbirleri arasındaydı. 2001 yılında hükûmet bu ça-

baları güçlendirmek için İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir İnsan Hakları Programı yaptı ve 

2009 yılında, avukatları belirli davalarda suç duyurusunda bulunmak için görevlendirilen 

bağımsız bir kamu hukuku kurumu olan Ulusal İnsan Hakları Enstitüsünü kurdu. Yüksek 

Mahkeme, mahkeme-lerin iş yükünü hafifletmek için örneğin; insan hakları davalarına 

özel yargıç tahsis etme veya davaları birleştirmek için tek hakime imkan tanıma gibi bazı 

idari tedbirler aldı (Collins, 2010).

7 Şilililer bu karar üzerinden ikiye bölündü: Ağırlıklı olarak Concertacion destekçilerinden oluşan bir çoğunluk (% 61), sosya-
listler arasında % 94’e ulaşan Ceoncertacion partisi destekçilerinden daha fazla destekçiyle cumhuriyetin en yüksek mahke-
mesinin kararını destekledi. Ortalamadan çok daha yüksek bir yüzdeye ulaşan (sırasıyla % 63 ve % 64), ağırlıklı olarak UDI 
ve RN seçmenlerinin oluşturduğu bir azınlık (% 29) buna karşı çıktı. Barómetro CERC de la Política, Eylül 2000.
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İnsan hakları ihlallerinde adaletin yerini bulması gerektiğine dair ulusal bir görüş birli-

ğinin bulunmayışı, unutulmaması gereken bir noktadır. Nüfusun bir kısmı (% 20-25) için 

Pinochet rejimi bir diktatörlük değildi ve ülke, Allende hükûmetinin destekçilerinin teşvik 

ettiği bir iç savaşa yöneldiğinden 1973 askerî darbesi haklı çıktı. CERC tarafından 2009 

yılında yapılan bir ankette, Şilililer‘in üçte birinden fazlası, bir iç savaş durumunun önüne 

geçtiği için darbeyi haklı gördü. Sağcı akademisyenler ve politikacılar, darbenin ardından 

ordunun iktidarı ele geçirmesini haklı göstermek için iç savaş tezini savundu.

1999 ve 2003 yıllarında her dört Şilili‘den birinin katıldığı anketlerde, insan hakları ihlal-

leri münferit olaylar olarak görüldüğü için ordu tarafından kullanılan şiddetle ilgili de bir 

görüş birliği yoktu (Sırasıyla % 66 ve % 59 gibi büyük çoğunluk, bu olayları “sistematik 

istismar” olarak nitelendirdi). 

Ancak engellere rağmen Şili’deki hukuk mahkemelerinin gösterdiği performans inanılmaz 

oldu: 1970’li ve 1980’li yıllarda diktatörlük deneyimini yaşayan Latin Amerika’daki her-

hangi bir ülkedekinden daha fazla sayıda ordu mensubunu, insan hakları ihlallerinden 

sorumlu oldukları için mahkum ettiler. Mahkumiyet kararlarına, baskı rejiminin ana büro 

direktörü General Manuel Contreas, DINA da dahildi (A. Huneeus, 2010: 100). Contreas 

Ağustos 2015’te birleştirilmiş suçlarından dolayı mah-kum olduğu 500 yıldan fazla hapis 

cezasını çekerken öldü.
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THE DUAL NATURE OF THE SEPTEMBER 11, 1973 COUP D’ÉTAT IN CHILE1

The September 11 coup d’état that put an end to the constitutional Popular Unity govern-

ment of President Salvador Allende had a dual aspect. On the one hand, it abruptly halted 

Chile´s democratic development: since the 19th century governments regularly elected in 

competitive elections had alternated in power and had done so without interruption since 

19322, a fact that scholars often note. The distinguished political analyst Giovanni Sartori 

(1976: 173) wrote that “Chile was the most significant (Latin American) country in terms of 

democratic tradition and structural consolidation of the party system”.

On the other hand, it led to the establishment of a military regime with the dual charac-

teristics of extreme authoritarianism and ultra-liberal economic policies (Huneeus, 2007). 

It annulled civil liberties, and carried out harsh repression, including killings, torture, im-

prisonment and exile, practices that have left scars that have still to heal (Huneeus, 2003; 

2014; Huneeus & Ibarra, 2013). It shut down the Congress, seized control of trade unions, 

suppressed the major labor federation, the Central Única de Trabajadores (CUT), and im-

posed a state of siege for some years, and later a state of emergency that continued for 

many more.   The main targets of repression were leaders and activists of left-wing parties, 

later extending selectively to politicians of the PDC, the largest party. 

At the same time, the regime implemented a neoliberal economic transformation with 

which it aimed to recast the foundations of the state and society. The political objectives of 

this transformation went beyond overcoming the grave economic crisis prevailing at the 

moment of the coup (soaring inflation, shortages of basic goods and serious imbalances in 

the productive apparatus), as its ultimate goal was to help legitimize a new political order. 

The new rulers dismantled the public sector, which had included a wide range of public en-

terprises in strategic sectors of the economy (steel, energy, telecommunications, transport, 

petrochemicals, etc.). They also dismantled the welfate state that existed in Chile and had 

achieved positive results in health policy, by introducing market mechanisms in health and 

1 Paper prepared for the Coup D’etat Judgements in the World and Turkey International Symposium, 27-28th February 2016, 
Istanbul/Turkey. I am grateful to Sebastian Brett for the translation and editing of the paper,and to Esteban Szmulewicz, whose 
comments allowed me to expand some aspects, especially the work of the victims’ lawyers. 
2 The democratic regime was interrupted on September 11, 1924 by a military coup started by the Navy, which put an end to 
the government of President Arturo Alessandri P. After a period of political instability, the dictatorship of Ibañez followed (1926-
1931), which was a mild dictatorship compared to that of Pinochet.  Alessandri was elected president again in 1932 and was 
able to restore the democratic system, handing over power to Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), who was elected president 
with the support of the Frente Popular, a coalition of center and left-wing parties. See Collier and Sater (1996).

Prof. Dr. Carlos HUNEEUS
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education and privatizing the pensions system with the creation of Pension Fund Admin-

istrators (AFPs), a private capital system run by investment funds. The radical nature of 

this privatization policy was not its only feature: the policy also aimed to provide political 

advantages for the regime’s supporters and especially top public enterprise executives, 

who were able to gain control of their properties in very advantageous conditions. The 

economic policy was driven by a team of technocrats known as the “Chicago Boys” (Valdés, 

1989).The new rulers set out the economic and political principles that would form the 

basis of the constitution of 1980. This established a democracy protected by the military, 

with limited pluralism and authoritarian enclaves.It remains in force today, 25 years since 

the military returned to barracks, despite reforms that eliminated some of its authoritarian 

aspects.

The military ruled with the support of right-wing political groups, forming a robust civil-mil-

itary coalition that was striking for the unanimity of its suppport for the policies pursued 

by the new rulers. This unity explains how not a single minister or undersecretary broke 

with the regime, as happened in other dictatorships in which there were differences and 

desertions to the opposition, for example the regime headed by General Franco in Spain 

(1939-1975). In Chile, no right-wing politicians or intellectuals spoke out clearly against the 

use of violence against the opposition, even when it was used after the regime had been 

consolidated.In February 1982, members of the National Directorate of Army Intelligence 

(DINE) assassinated Tucapel Jiménez, a trade union leader of centrist views. There are 

well-founded suspicions that a DINE agent poisoned former president Frei Montalva, who 

died in January 1982when he was recovering from an operation in a Santiago clinic.

The seizure of power was notable for the violence used by the military, with the bombing of 

the presidential palace, La Moneda, by two Air Force planes; the death of President Salva-

dor Allende; the deployment of thousands of soldiers in factories and working-class neigh-

borhoods; and the transportation of thousands of detainees to military regiments and oth-

er detention centers, including the national stadium, the country’s most important sports 

facility. Use of violence would be an integral part of the new political order proclaimed on 

the day of the coup, when the formation of the ruling Junta—consisting of the commanders 

of the three branches of the armed forces and the director general of Carabineros—was an-

nounced, and Air Force Commander Gen. Gustavo Leigh spoke of a decision to “erradicate 

the Marxist cancer.” 
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The violence used by the Chilean military has no parallel in other countries of Latin America 

that experienced military coups during those years. In Brazil, the armed forces took pow-

er in 1964 without resorting to violence, allowed President Joao Goulart to go into exile in 

Uruguay (Skidmore, 1967), and had no intention of breaking with the past: they allowed the 

congress and political parties to continue functioning and respected the electoral calendar, 

which contemplated the holding of parliamentary and gubernatorial elections in 1965 (Skid-

more,1988)3. The military in Peru conducted themselves in similar fashion in 1968, when 

President Fernando Belaunde was removed without violence from the presidential palace in 

the early morning and allowed to go into exile. In Uruguay, the seizure of power was a gradu-

al process dating from the closure of the congress in June 1973 with the consent of President 

José María Bordaberry, so much so that it was “very difficult to determine when democracy 

really ended” (González 1995: 152). Later, the military in Brazil and Uruguay applied harsh 

repression, especially against the guerrilla movements that emerged in both countries, but 

state violence never reached the extremes it did in Chile: the Chilean security services even 

carried out actions against opponents in Washington D.C.

This paper will follow the scheme proposed by the organizers of the symposium and tries 

to answer the questions they raise.

The historical context leading to the 1973 military coup 

The violence employed in the seizure of power can be explained by the context of political 

polarization since the early 60s and the rejection by right-wing sectors of the structural 

reforms initiated by the centrist Christan Democrat administration of Eduardo Frei Mon-

talva (1964-1970), and taken to further lengths by the government of President Salvador 

Allende, which sought to build socialism by democratic means but without having the 

support of the majority of the population. Aiming to modernize the country and take it 

out of underdevelopment, the former government of President Frei Montalva advanced 

agrarian reform, introduced unionization among rural workers and popular organization 

by promoting neighborhood committees and mothers’ centers, furthered the entrance of 

the state into the ownership of copper deposits that were the property of North Ameri-

can companies, and backed government intervention in the commercialization of copper, 

Chile’s main source of foreign exchange.   The right-wing parties rejected these reforms for 

3 An official party was founded, Arena (National Renewal Alliance) and an opposition one, the MDB (Brazilian Democratic 
Movement). 
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opening the door to communism while the left questioned them for not going far enough 

and serving to maintain the capitalist system.

The Allende government aimed to advance the building of socialism but without having 

an electoral majority—Allende was elected with 36.6% of the vote and the Popular Unity 

parties were in a minority in both chambers of Congress.He became president because he 

was elected by the plenary of Congress, with the support of the PDC, after he had signed a 

Statute of Constitutional Guarantees which that party had demanded to reinforce the rule 

of law (it became a constitutional reform).Some left-wing leaders and government officials, 

however, showed little concern about respecting the rule of law,ignoring the terms es-

tablished in the Statute of Constitutional Guarantees.This accentuated the distrust of the 

moderate opposition. Some of Frei’s policies took a more radical turn under Allende, such 

as the agrarian reform and the copper policy, which led to the nationalization without com-

pensation of the U.S companies. The administration of President Richard Nixon used this 

to intensify its rejection of the Allende government, which Nixon saw as a “second Cuba.” 

The Allende government paid insufficient attention to the economy, which faced high in-

flation and shortages of basic goods. The economic crisis had political consequences as 

it strengthened opposition to the Popular Unity parties in the population and key social 

groups such as the student movement and the trade unions.  The government also faced 

opposition from business people, not only from the large corporations but also from small 

and medium-sized companies. 

The process of change politicized and polarized the society, aided by the action of minority 

groups of the extreme right and extreme left which advocated the use of violence to pre-

vent change or to achieve it. On top of this, the Allende government faced the opposition 

of the government of the United States, which began before he was elected by the plenary 

of the Congress on October 23, 1970, with the support of the PDC, having not received an 

absolute majority of the popular vote as required by the constitution (the elections were 

on September 4). Under Nixon, the CIA carried out clandestine actions intended to prevent 

Allende’s election by the Congress, and after failing to achieve this, continued with other 

actions seeking to destabilize the Allende government.  

The political conflict tensed further with the truckdrivers’ strike in October 1972, which 

led President Allende to incorporate members of the military in his cabinet, including army 

commander Gen. Carlos Prats as minister of the interior, a top Navy officer and another 
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general from the Air Force in other ministries. The military assumed a political role, im-

plying a gradual involvement in political activity that weakened the institutional profile 

of detachment from political activity that is a hallmark of Chilean civil military relations. 

The politicization and polarization present in society penetrated the military sphere, since 

officers distrusted the intentions of the government and by the first six months of 1973 

they were increasingly convinced that a coup would be necessary to put an end to the 

government.

President Allende found no support among the leaders of the left-wing parties when the 

political crisis intensified in the winter of 1973 and he sought a political solution through 

an agreement with the main opposition party, the PDC. This he was unable to secure. 

How the coup was implemented

The military began preparations for the coup in mid-July 1973 when generals of the three 

branches of the armed forces became convinced that President Allende was unwilling or 

unable to run a government. Allende had run into enormous difficulties in his economic 

policy, with runaway inflation and shortages of products. Minority sectors of the socialist 

party, the party of the president, ignored these problems in the government’s economic 

management, insisting instead that it move ahead with structural reforms, while not rul-

ing out the use of violence in doing so. This further aggravated the polarization and climate 

of confrontation that existed in the society. (Huneeus, 1985).

On the initiative of the head of the Chiefs of Staff of National Defense (Estado Mayor de la 

Defensa Nacional, EMDN), Vice-Adm. Patricio Carvajal, in mid-July 1973 five top officers 

of each of the three branches of the armed forces—each on the authorization of their re-

spective commander-in-chief—participated in a meeting whose ostensible purpose was to 

analyze the country’s security and forestall possible future scenarios that might jeopardize 

it. However, the participants knew that this meeting was the first step along a path that 

would lead to the seizure of power in a relatively short period (González, 2012). This group 

continued to meet regularly and would come to be known as “the group of 15” due to the 

number of officers involved, without the minister of defense and still less President Allende 

having any knowledge of its existence. This group prepared a contingency plan to execute 

the coup, and the EMDN was the institution that coordinated the military’s actions on 

September 11, 1973. 



1st DAY - 1st SESSION CHILE

73

The armed forces had the legal resources to prepare the ground for a coup. In fact, in Au-

gust and early September they began to enter factories and working-class neighborhoods 

on the pretext of searching for weapons, there having been reports that they were widely 

distributed. These actions were legal following the approvalin 1972 —on the initiative of 

the opposition and with the approval of the military high command— of a weapons control 

law that authorized the military to carry out raids on industrial premises without a search 

warrant. In the final weeks before the coup, the military carried out numerous raids in San-

tiago, Valparaiso and Concepción; even though reports of arms discoveries showed that 

their quantity was very limited. These actions enabled the military to gather intelligence 

about possible arms that government supporters might have and to gain experience of 

how to act across the national territory in order to neutralize resistance from workers and 

shanty-town dwellers wherever necessary on seizing power. 

The Army commander-in-chief, Gen. Carlos Prats, kept to a position of respect for the constitu-

tional order and declared his opposition to a military coup. He struggled to convince President 

Allende, left-wing personalities, and former president Frei—who had been president of the Sen-

ate since his election as a senator in 1973—of the need to find a political solution to the difficult 

political and economic situation (González, 2012; Prats, 1985). Some of the generals, including 

Pinochet, then second-in-command of the Army and head of its General Staff, supported him 

in these efforts. Prats, however, was unsuccessful, as there was no understanding between the 

government and the opposition and the PS was not prepared to support an agreement with 

the PDC. Moreover, Prats’ policy of seeking a political agreement to forestall a coup d’état lost 

him the support of the great majority of the generals. Worse still, pressure mounted within the 

army and a sector of the right for Prats’ resignation as army chief, as the coup supporters knew 

that as long as Prats remained in his post, the Army would be unable to join the coup. 

Prats resigned on August 21 1973, and President Allende appointed Gen. Augusto Pinochet 

as new army commander. Two other generals who opposed the military coup had resigned 

previously, giving the generals who supported a coup greater freedom of action. Pinochet 

continued to adhere to Prats’ policy of supporting the government and rejecting a possible 

coup. Only on Sunday September 9 did Pinochet give his support for a military coup, by 

which time the immense majority of Army generals backed this action, the Navy and Air 

Force had adopted it as policy and preparations were almost complete. Pinochet’s tardy 

decision may have a bearing on the military’s later actions, it being Pinochet who was most 

insistent on the use of violence.
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Excising the “Marxist Cancer”

The use of violence to seize power was not inevitable. The armed forces executed the coup 

efficiently, achieving their objectives in just a few hours, even before the airplanes launched 

their bombs on the presidential palace, La Moneda, punctually at midday. The military acted 

in a unified fashion, with no internal dissidence, determinedly eliminating the limited armed 

resistance from a minuscule number of supporters around the presidential palace and in some 

working-class communities. President Allende called for his supporters and the government to 

remain calm. This was nothing like the situation in Spain in 1936, when the government handed 

out weapons to its supporters to defend it from a military rebellion by part of the armed forces.

The military seized control of Concepción, the country’s third largest city, with a speed that 

surprised them; they did not have to use their weapons in the process. The city was a major 

symbol of the left, with a large manufacturing base, powerful unions, and a major private 

university where the MIR had considerable support among the students.At 8:50 a.m. on 

September 11, 1973, Gen. Washington Carrasco, an Army division commander, was able 

to inform his superiors in Santiago that he had completed his task.  The Navy’s efficacy 

has also been recognized in its rapid occupation of Valparaíso, the country’s second most 

important city. With support from other branches of the armed forces, it took control of the 

many industries and two universities quickly and with no setbacks, having silenced the 

local radio stations early in the morning. No protest or opposition arose from the govern-

ing coalition. “By day’s end,” Adm. José Toribio Merino later lamented, “they had only 270 

people prisoner” (Whelan, 1993: 450). This is how Adm. Sergio Huidobro, a member of the 

Navy high command at the time of the coup, remembers the military’s succesful action:

“When the military operation started, Concepción was brought under control without firing a 

shot, as was Talcahuano. The same thing happened in the mining centers of Lota, Coronel and 

Chuquicamata. There were only isolated outbreaks of resistance in some cities. In most of the 

country, the population put flags up on their houses and normalcy quickly returned. Santiago 

was brought under control in a few hours. There were a few isolated skirmishes at some univer-

sity grounds and nationalized factories and in some of the outlying poblaciones (working/class 

areas). Only in downtown Santiago was there a battle, with fierce gunfire by snipers posted in the 

tallest buildings such as the Entel tower, from which came artillery fire; the new Clarin newspa-

per building, and others. Telephone services, water, electricity, and gas worked normally, thanks 

to the control of the armed forces applied from dawn of the 11th itself” (Huidobro, 1989: 269).
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As the new order was established, some decisions had an enormous impact, deeply in-

fluencing the behavior of players and institutions. Three decisions, in particular, set the 

tone for the highly coercive nature of the Pinochet regime. The first was the decision by 

Gen. Gustavo Leigh, head of the Air Force, to bomb the La Moneda palace, and his speech 

declaring that war on Marxism was one of the new regime’s priorities. With the reputation 

of a hard-liner during the early months, Leigh aspired through his actions and speeches to 

be the regime’s strongman. He had been a very important actor in precipitating the coup, 

and his decision to order the bombing of La Moneda was an attempt to position his branch, 

the Air Force, as the party responsible for “liberating” the country. During the ceremony in 

which the governing Junta was formally presented to the media, General Leigh called for 

Marxism to be excised “to the ultimate consequence.”

The second was the decision by General Pinochet to create the National Intelligence Direc-

torate (Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) as a special security service to carry out 

the fight against Marxism, and to appoint then-Col. Manuel Contreras as its head. (Policzer, 

2009) .With Pinochet’s support, Contreras considered himself to be an authority indepen-

dent of the Army and solely responsible to Pinochet, to whom he reported on the DINA’s 

activities on a daily basis. 

The DINA quickly became the main instrument in the “war”against Marxism, recruiting 

many personnel from the three branches of the armed forces and Carabineros, but these 

later withdrew their members and the DINA was composed solely of Army staff.  The or-

ganization was responsible for the systematic use of torture and the murder and enforced 

disappearance of hundreds of people.Its members acted not only in Chile but also abroad, 

notably in planning the assassination of Gen. Carlos Prats and his wife in Buenos Aires on 

September 30, 1974, and the car-bomb attack that killed Orlando Letelier and Ronni Moffit, 

his North American aide, on September 21, 1976, in the heart of Washington D.C. The pre-

vious year there had been an attempt on the life of the former Christian Democrat Interior 

Minister of president Frei (1964-1968) and later deputy (1973-) Bernardo Leighton and his 

wife in Rome, in which both were gravely wounded. The DINA’s actions helped create a 

climate of terror among opposition groups and fear even among the regime’s supporters, 

becoming a symbol of the military regime’s repressive character. It also monitored the 

government’s top officials, collecting information on their private lives and professional 

performance.  
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The third was the decision by Army Gen. Sergio Arellano S., on General Pinochet’s orders, 

to speed up trials in military tribunals in the country’s northen region, which led to the 

assassination of 72 people in what came to be known as the “Caravan of Death”. Arellano 

played an important role in planning the coup, being one of the five Army officers in the 

“Group of 15”; he worked closely with General Leigh and Rear Admiral Carvajal.  Arellano 

chose a handful of his most trusted officers to accompany him on this mission, all of whom 

would later become notorious members of the DINA. The group first headed south, to cities 

such as Cauquenes and Talca, then to four cities in the north: La Serena, Copiapó, Antofa-

gasta, Calama, and Arica. In none of these cities had there been incidents on the day of the 

coup, and the military had quickly taken control of the situation.

The victims of the “Caravan of Death” were accused of minor misdemeanors and had vol-

untarily reported to the military. They were grassroots political leaders, workers, and ac-

ademics. Just 40 belonged to political parties, mainly to the Socialist Party. In almost all 

cases, victims were brutally tortured and mutilated beyong recognition, which explains 

why most of the bodies were never returned to their families but buried in common graves 

or elsewhere. The military was particularly cruel in its treatment of 26 prisoners in the city 

of Calama. The victims were taken without the regiment commander’s authorization from 

the prison at night, and butchered in a particularly bloody manner.

The violence used by the “Caravan of Death” was widely known among human right law-

yers, Catholic bishops, opposition leaders, and army officers. The trail of atrocities from 

Santiago to remote regions of the country had a devastating effect, exacerbating the cli-

mate of war created by the military.

All these initiatives intensified the atmosphere of war among the officers of the armed 

forces and their civilian supporters, generating a climate of fear among the population. 

Pinochet’s advocacy and use of violence can be understood as an effort to counteract his 

previous image as someone who had not participated in the conspiracy from the start. As 

noted, he had worked closely with General Prats, had remained on the sidelines of the coup 

preparations, and hesitated to the last moment before declaring his support. 

The right-wing press that was tolerated by the regime, such as the newspapers of the El 

Mercurio chain (particularly El Mercurio and La Segunda) and the Tercera de la Hora, never 

questioned the war climate. No call for prudence came from right-wing civilian groups sup-
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porting the coup either; on the contrary, some rejected moderate political action, ruling out 

a dictablanda (a play on words referring to a “soft” dictatorship). Jaime Guzmán, founder 

of the Gremialista movement and the Independent Democratic Union (Unión Demócrata 

Independiente, UDI, which would come to be the main right-wing party after 2001) pointed 

out the expediency of a continued use of force and warned of dangers if the junta were to 

change its approach. Guzmán had been an active coup supporter and was the most influen-

tial civilian advisor in shaping the new regime’s political orientation. In a paper prepared 

for the Junta, Guzmán wrote:

“The success of the Junta is directly linked to its harshness and decisiveness, which the country 

expects and applauds. Any complexes or hesitancy in this purpose would be disastrous. The 

country knows that it is dealing with a dictatorship and it accepts that. It only demands that 

it rule with justice and without arbitrariness. Just look at the incredible passivity with which 

students have taken interference in the universities, a measure that has led to violent resist-

ance everywhere (else). Turning the dictatorship into a “dictablanda” would be an error with 

unforeseeable consequences. It is precisely what Marxism is waiting for, in the shadows.”4

Only the Catholic Church clearly rejected this war climate, in particular Cardinal Raúl 

Silva Henríquez, the archbishop of Santiago and a notable figure of great political abil-

ity who tried to convince the military, although without success, not to continue along 

this path. A few days after the coup, together with bishops from other churches such as 

Protestant Bishop Helmut Frenz, he founded the Committee for Peace (Comité pro Paz) to 

defend detainees, but Pinochet demanded in late 1975 that it be dissolved. Making use of 

the church’s autonomy of the state, which was tolerated by the new rulers, Cardinal Silva 

Henríquez then created the Vicariate of Solidarity, placing the organization under the wing 

of the Archdiocese of Santiago.The Vicariate of Solidarity began its activities on January 

1, 1976 and carried out impressive work, acting in the law courts to obtain the release of 

political prisoners or to locate detainees that the regime denied holding. It accumulated 

extensive documentation of represssive practices and about the victims, an archive that 

later became an extraordinarily useful resource for the work of the Rettig Commission.  

4 Memorandum Nº.5, c/129, Jaime Guzmán Errázuriz Foundation, taken from Huneeus (2007: 38).
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The toll of state violence, and implications of the coup for the country. 

The military executed the coup with great violence, following a “war plan” as if they were 

on the battlefield. Thousands were detained by numerous military patrols, which moved vi-

olently into poblaciones (poor and working-class communities), commercial areas, and uni-

versities in Santiago and other Chilean cities. Detainees were held on bases and locations 

especially adapted for this use, such as the National Stadium.  Many (both men and wom-

en) were harshly tortured, and many died. In towns and rural communities. Carabineros 

(Chile’s national police force) committed abuses, causing many deaths. The ministers of 

the Popular Unity government were arrested at the Military School and sent to a detention 

camp run by the Navy on an island in the extreme south of Chile, where they lived under 

harsh conditions for almost two years.

Some 5000 people, Chileans and foreigners, took refuge in embassies and other places that 

offered some degree of protection immediately after the coup, or sought asylum through 

various international bodies. An estimated 450,000 people, including the families of those 

in danger from the regime, were forced into exile for political or economic reasons. 

A detailed investigation carried out by the Truth and Reconciliation Commission (Comisión 

de Verdad y Reconciliación, known as the Rettig Commission), established by President 

Patricio Aylwin immediately after he took office on March 11, 1990 as a first and important 

step in his policy for dealing with human rights violations, found that 2,279 people died 

due to the repression or violent action between 1973 and 1990. According to the Nation-

al Corporation for Reparation and Reconciliation (Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación), created as a successor to the Rettig Commission, as many as 3,197 people 

died.  More than half of the these deaths occurred in 1973, but a great many lost lost their 

lives over the next three years, with the numbers of deaths declining after the DINA was 

replaced by the National Intelligence Center (Central Nacional de Inteligencia, CNI) and 

Gen. Manuel Contreras was removed from his position. Total deaths among the armed 

forces, Carabineros and the civil police amounted to 173 during the period 1973-1990, 5.4 

percent of the total number of victims.After interviewing tens of thousands of victims of 

repression the National Commission on Political Imprisonment and Torture, established 

in 2003 by President Ricardo Lagos (the Valech Commission),  concluded that there were 

approximately 28,000 victims of torture.
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The long road to justice

Political and legal obstacles stood in the way of a policy to promote justice for these human 

rights violations after democracy was restored on March 11, 1990. Unlike in Greece in 1974 

or Argentina in 1982, the military regime did not end with defeat in a war that weakened 

the armed forces institutionally and discredited them socially.  Instead, it relinquished 

power in accordance with the rules for succession established in the 1980 Constitution, 

which hinged on a plebiscite in which General Pinochet was defeated, while still receiving 

strong support (43% of the votes). Moreover, Pinochet remained in his post as army com-

mander-in-chief for a further eight years (1990-1998). 

During those years, Pinochet did not limit himself to working within the institution to facil-

itate its much needed reinsertion into the democratic system after having been the back-

bone of the authoritarian regime. Rather, he continued to play an active political role, with 

declarations and actions aiming to defend the interests of the army, to protect its economic 

interests and those of his family, and to prevent the government from pursuing its policy 

of truth and justice for human rights violations. Pinochet had threatened to act against 

democracy if the courts ruled against members of the military for their participation in 

human rights violations, declaring that “the rule of law ends the moment one of my men 

is touched.” On reaching the end of his Army term on March 11, 1998, Pinochet joined the 

Senate in his role as a former president. His period of senatorial office was brief, however, 

since on October 16, 1998 he was detained during the night in a London clinic where he 

was recuperating from an operation on his spine. 

There were several legal obstacles to justice.The military abducted many victims and made 

them disappear without there being any record of their detention; without a body judges 

were unable to investigate the crime. In other situations, they made the bodies disappear, 

which again frustrated investigation by judges. Both types of case constituted enforced 

disappearances. With the passage of time permanent impunity became likely in these cas-

es due to the application of statutes of limitation. The lawyers did a superb job of counter-

ing impunity with the argument that the disappeared were the victims of abduction and as 

long as the victim did not appear the crime continued to be committed. The judges ended 

by accepting this so-called “doctrine of permanent kidnapping,” It avoided the closure of 

judicial investigations into many crimes to which statutes of limitation would otherwise 

have been applied.Moreover, the victims’ lawyers also invoked in court the Geneva Con-
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ventions, which establish that crimes against humanity are not subject to statutes of lim-

itation or amnesties. 

This provision of international law was highly relevant, asin 1978 the regime approved 

an amnesty law covering all acts of violence that had occurred since September 11, 1973, 

with the exception of the assassination of Letelier, for which the government of the United 

States demanded an investigation. For their part, the law courts showed no interest in 

exercising their independence of the political power, failing to investigate acts of violence 

committed before or after 1973. The number of habeas corpus petitions granted over a peri-

od of 17 years could be counted on the fingers of one hand. What is more, for a long period 

under the new democracy the Supreme Court acted with extreme prudence on cases of 

human rights violations, reproducing its conduct under the dictatorship. 

No sooner installed in La Moneda, the first democratic president, Patricio Aylwin (1990-

1994) set in motion a policy of seeking the truth about the crimes committed by the Pino-

chet regime. One of his first initiatives, announced on April 25, 1990, was to set up a Truth 

and Reconciliation Commission, better known as the Rettig Commission after its presi-

dent, former senator Raúl Rettig. The commission was tasked with investigating cases of 

violence which resulted in the death of persons, without identifying those responsible. It 

was composed of human rights personalities and jurists, including a former minister of 

General Pinochet. Aylwin took this initiative knowing well that it would strain relations 

with the military and with General Pinochet, who was not previously consulted. The ini-

tiative did not enjoy the sympathy of some ministers, who regarded it “with reticence” 

because “they thought it would create difficulties” (Cavallo, 1998: 20). 

Aylwin showed vision in taking this decision. He considered establishing the truth about 

human rights violations committed by the military regime to be ethically unnegotiable, for 

unless the magnitude of the violence used was recognized the new democracy would lack 

firm ethical foundations. 

The Rettig Commission drew on the wealth of documentation assembled by the Vicariate of 

Solidarity and interviewed many people, completing its task in less than a year. The report, 

which documented each case of death, was presented by President Aylwin on March 4, 

1991 in a speech that was broadcast on television and radio and had considerable impact. 

Visibly moved, the president apologized on behalf of the state for the crimes committed. 
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President Aylwin, a law professor and son of a former president of the Supreme Court, 

also took decisions in pursuit of justice despite the institutional obstacles that made this 

extraordinarily difficult, especially the 1978 amnesty law. During his address to the coun-

try on receiving the Rettig Report, he asked that “justice be sought as far as possible” on 

the basis of the truth (Aylwin, 1992: 123), a phrase that acknowledged the complexities 

involved in attempting this. The courts were resistant to continuing with court cases be-

cause the amnesty law would prevent them, an attitude shared by the Supreme Court. 

Aylwin had argued that the amnesty law did not prevent investigation by judges since its 

purpose was to avoid the conviction of those responsible for crimes, and this required that 

there must first be an investigation of the events that constituted crimes and the identity 

of those responsible so that the law could be applied in each case. In other words, the am-

nesty did not prevent a search for the truth, even though this might have limited impact in 

terms of justice given that no penalities were imposed on those who committed the crimes. 

Aylwin took an initiative of enormous importance by conveying his position to the Su-

preme Court in an official communication, asking the court to instruct the law courts to 

activate “cases of human rights violations that are presently pending and those that must 

be investigated on the basis of the details referred to them by the Truth and Reconciliation 

Commission.” He added that the amnesty “cannot be an obstacle to carrying out a judicial 

investigation and determining responsibilities, especially in the case of disappeared per-

sons” (Aylwin, 1992: 135). The top court ignored this proposal. 

However, relatives of the victims appealed to the courts for justice to be done, and many 

judges summoned officers of the armed forces to testify, which caused irritation in their 

high command.  As the assassination of Orlando Letelier was excluded from the 1978 am-

nesty law, the judicial investigation continued and in May 1995 the Supreme Court sen-

tenced to prison the former director of the DINA, Gen. Manuel Contreras, and his depu-

ty, Brig. Pedro Espinoza. The Army, with Pinochet’s approval, and with the support of the 

Navy, collaborated with Contreras when he refused to recognize the verdict, which Espino-

za had complied with. For four long months Contreras evaded justice, even taking refuge in 

a military base for a few hours. His contempt of court was an extremely serious situation 

for the government, which was responsible for the sentence being served. However, the 

government of President Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) eventually enforced the sen-

tence and Contreras was admitted to the prison of Punta Peuco, which had been specially 

constructed for members of the military convicted for human rigthts violations.
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When Pinochet’s term as Army commander ended, there was an avalanche of criminal 

accusations against him, especially for his responsibility for the “Caravan of Death.” His 

detention in London changed the attitude of the courts about going ahead with human 

rights cases. In arresting Pinochet, Scotland Yard was carrying out an arrest warrant is-

sued by a Spanish court for his alleged responsibility for the murder by the dictatorship of 

Spanish citizens, and the court requested his extradition to Spain. It was the first time a 

dictator had been charged under international law by a thirdcountry for crimes committed 

in his own country. Pinochet was detained for 503 days in a small house in a London suburb 

(Collins, 2010), but repatriated after the British Home Secretary found him mentally unfit 

to stand trial.

Pinochet returned to Chile on March 3, 2000, a week before Ricardo Lagos was sworn in as 

president of the republic.5 He had to face numerous criminal complaints filed by relatives 

of victims, most of them for the “Caravan of Death” cases. Eventually, the Supreme Court 

charged him and stripped him of his immunity as a senator for life in August 2000.6  In July 

2001, the Santiago Appeals Court stopped the trial, ordering the charges against Pinochet 

suspended on health grounds after his defense argued that he was suffering from “demen-

tia.” It was a shameful defense for a figure considered by his supporters to be the greatest 

statesman of the twentieth century. Later, Pinochet resigned from his life-long senatorial 

seat and retired from politics.

Obstacles and accomplishments

The road to justice has been slow and tortuous, with many obstacles, such as the amnesty 

law; the armed forces’ lack of cooperation in the search for the truth, and their failure to 

provide information requested by the courts; and the lack of interest of the great majority 

of judges. Recently, on the 40th anniversary of the coup—and 23 years since the end of the 

dictatorship—the Supreme Court issued a declaration criticizing itself unequivocally for its 

performance during those years:

5 Pérez and Gertzen (2000) give the best account of his arrest in London and how his return to Chile was achieved.  I have 
analyzed this episode and its impact in Chile (Huneeus, 2003 A).
6 Chileans were divided over this sentence: a majority (61%), composed mainly of Concertación supporters, backed the 
decision of the highest court of the Republic, with even greater support from Concertación party supporters, reaching 94% 
among socialists.  A minority (29%), composed mainly of UDI and RN voters, opposed it, reaching percentages much higher 
than the mean (63% and 64% respectively). Barómetro CERC de la Política, September 2000. 
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…it must be acknowledged that if those abuses effectively occurred, of which there can be no 

doubt, it was due in part to a failure to act on the part of the judges of the time, who did not do 

enough to determine the existence of the said criminal actions—which are certainly offensive 

to any civilized society—but principally of the Supreme Court of the time, which exercised no 

leadership in investigating this type of illegal activity even though it could not ignore that they 

were really happening given that they were denounced in numerous legal actions filed within 

its area of competence, thus denying those affected their right to effective judicial protection. 

In the case of the “Caravan of Death,” the most emblematic of the court cases, final sen-

tences were handed down only recently, on December 16, 2015, when the Supreme Court 

sentenced seven retired army officers to prison terms for the first degree murder of 14 

political prisoners in the city of Antofagasta on October 18, 1973. General Sergio Arellano 

was excused from trial because of dementia.7

Relatives of the victims, human rights lawyers, and a few judges have had to confront and 

overcome all these obstacles to see justice done for human rights violations.  Their efforts 

have influenced successive governments and the Supreme Court to take initiatives. No-

table among government measures was the Roundtable Dialogue convoked by President 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), in which representatives of the armed forces partici-

pated, and the National Commission on Political Imprisonment and Torture, known as the 

Valech Commission (after its president, Sergio Valech, who had been Vicar of Solidarity 

during the dictatorship), which was convened by President Ricardo Lagos (2000-2006), 

and documented cases of torture. In 2001 the government established a Human Rights 

Program in the Ministry of the Interior to reinforce these efforts, and in 2009 it created the 

National Human Rights Institute, an autonomous public law corporation whose lawyers 

are mandated to present criminal complaints in certain cases. The Supreme Court took 

some administrative measures that have facilitated the work of the courts, for example by 

naming judges with exclusive dedication to human rights cases or allowing a single judge 

to accumulate cases (Collins, 2010).

It should be borne in mind that there was no national consensus that justice should be 

done for human rights violations. For part of the population (20-25%) the Pinochet regime 

was not a dictatorship and the 1973 military coup was justified because the country was 

7 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/17/condenan-a-siete-militares-por-crimenes-de-la-caravana-de-la-muerte/.
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heading for a civil war promoted by the supporters of the Allende government. A survey by 

CERC in 2009 found that more than a third of Chileans justified the coup d’état because it 

preempted a state of civil war. Right-wing academics and politicians argued the civil war 

thesis after the coup to justify the military’s seizure of power.

Nor was there consensus on the violence used by the military, since one in every four Chil-

eans consulted in surveys in 1999 and 2003 considered that human rights violations were 

isolated occurrences (the immense majority, 66% and 59% respectively, characterized them 

as “systematic abuses”)8. 

Yet in spite of the difficulties the performance of the law courts in Chile has been credit-

able: they have convicted more members of the military for their responsibility for human 

rights violations than any other country in Latin America that experienced dictatorship in 

the 1970s and 1980s. Convictions included that of Gen. Manuel Contreras, director of the 

main agency of repression, the DINA (A. Huneeus, 2010: 100). Contreras died in August 

2015 while serving accumulated sentences of more than 500 years.

8 The characterization of the repressive actors as isolated cases was a majority view among UDI and RN voters in both 
surveys (Barómetro CERC, September, 1993 and 2003). These percentages of the replies of right-wing party voters were 
repeated in the 2009 survey.
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1973’TEKİ ŞİLİ ASKERÎ DARBESİ VE KÖTÜLÜĞÜN BAYAĞILIĞI1

Cuando el juego se hace verdadero 
bienvenido al laberinto eterno de fuego

Tiro De Gracia2

Giriş

1973 yılı Eylül ayında Şili’deki askerî darbe, şüphesiz yirminci yüzyıl açısından bizim tari-

himizin en önemli olaylarından biridir. Geleneksel terimlere değinmek istemiyorum çünkü 

benden önce birçok yazar bunu çok doğru bir şekilde yapmıştı. Ayrıca bu olayın sonuçları-

nı da incelemek istemiyorum çünkü bu sempozyumda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Benim rolüm bir tarihçi olarak bunun gibi toplantılarda, sıklıkla parçalanmış veya kasıtlı 

olarak eksik biçimde sunulan olayları yorumlamak için  Şili bağlamında o zamanın gerçekle-

rini olduğu gibi ortaya koymak ve onları açıklayıcı anahtarları bulmaya imkan sağlamaktır.

Şili’de 11 Eylül 1973, üç bakış açısıyla incelenir: Birincisi,  ‘darbe’ açısından, bunun gibi bir 

olay sadece politik teknik kavram değil aynı zamanda darbenin muhaliflerini birleştiren 

kavramdır. İkincisi ‘bildiri’ olarak, bu hareketi haklı çıkarmak isteyenler içindir. Üçüncü-

sü ise ‘kurumsal bozulma’ açısından üçüncü bir tarafın tarafsızlığını elde etmeye çalışan 

kişiler içindir.

Bir anlamda, bu üçlü tartışma 1970 yılının sonunda çözülmüştür ve bundan sonra yaşadığı-

mız şey sadece ayrıntılarla ilgili bir tartışmadır. Darbeden 40 yıl geçmesine rağmen 2013’te 

bile yapılan yorumlar yukarıda belirtilen üç kategoriye ayrılmış olan bu eski fikirlere dön-

menin ötesinde değildi.

Bu tartışma ortamını göz önünde bulundurarak, daha sonra özetleyeceğim ve 11 Eylül ön-

cesindeki evre ile ilgili soruları yanıtlamaya çalışmak için bazı genel konulara atıfta bulun-

ma formülünü tercih ettim.

1 Bu arada Hannah Arendt’in ünlü ifadesinden alıntı yaptım, anlamını bu belgenin sonuç bölümünde açıklayacağım.
2 Oyun gerçek olduğunda, ateşin ebedi labirentine hoş geldiniz. Tiro de Gracia: Şili hip-hop grubu. Resmi internet sitesi: 
https://myspace.com/juansativo/
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Kayıtlara geçsin, ben tarafsızlıktan bahsetmiyorum: Seksenlerin ikinci yarısında3 Şili Üni-

versitesi Eski Pedagoji Enstitüsünde bir tarih öğrencisiydim ve Augusto Pinochet başkan-

lığındaki sivil-askerî diktatörlüğün baskısını yaşadım. Bununla birlikte, iyi ya da kötü za-

man geçti ve Şili tarihinde bu dönemi araştırmak ve anlatmak  benim sorumluluğumdadır. 

Bir bakıma durum üzerinde vurgu yapmamız darbe (Eylül 1973) ile nasıl sonuçlandığımızı, 

diktatörlüğü (1973-1989) ve insan haklarının büyük ve şiddetli bir şekilde ihlali anlamamı-

zı ve açıklamamızı sağlıyor.

Sunumum, bilinçli veya bilinçsiz olarak diktatörlük ve terör rejiminin uç noktalarında bizi 

yönlendiren genel yörüngeler ve durumlar üzerinde odaklanmaya çalışacaktır.

Zamanın baş karakterlerinin göremediği şey neydi? Bu noktaya nasıl geldik? Kendi tarihimiz 

bize zamanında göremediğimiz hangi işaretleri gösteriyordu? Sunumum, teknik bir rapor 

mantığı olmadan ve bir akademik günlük için tasarlanmış bir makalenin titizliği olmadan, 

bu soruların üzerinden bir makalede gezinmeyi amaçlıyor.

Kafamda defalarca incelediğim hikâyeyi, ilk defa yaşadığım tecrübeyi özgürce konuşmak 

ve yazmak için sözcük ve düşünceleri daha fazla hesaplamaya gerek duymadan, tartmadan 

aktaracağım. Ancak yine de tarih yazımının mantıksal sıralamasının bize koyduğu kural-

lara da özen göstereceğim.

1. YAPISAL FAKTÖRLER

19. ve 20. yüzyıllarda Şili tarihinde kuluçkaya yatan yapısal gerginlik, 1973 yılında çeşitli 

boyutlarda çöküş noktasına kadar yükseldi. Sadece sınıfların dialektik zıtlığına klasik bir 

kinaye değil, aynı zamanda neredeyse kaçınılmaz bir krize eğilimli daha büyük bir olguy-

du. Bu ‘çarpışma rotası’ ölümcül güzergâhını tamamlamış oldu. 

3 O yıllarda, muhalefeti bölmek ve 1981’de DFL 7 tarafından Şili Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü, Şili Üniversitesinden ayrıldı 
ve bağımsız bir üniversite haline geldi. Bu üniversite, ilk kez ad değiştirdi. İlki Pedagojik Bilimler Yüksek Akademisi (1981) ve 
daha sonra Metropolitan Eğitim Bilimleri Üniversitesi (1985) adını almış ve halen günümüzde bu şekildedir.
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1.1. Tarihsel Güç Düzeninin Parçalanması:

Bağımsızlıktan sonra, Marcello Carmagnani’nin otuz yıldan fazla süre önce belirttiği gibi4, 

Creole5 oligarşisi gücünü halihazırda kontrol edilmeyen tek boyutta, yani siyasi iktidarda 

birleştirdi. Bu iktidar gücüyle kendisine yeni çizilen haritada daha büyük bir yer vermekle 

kalmayıp  diğer sınıf ve grupların da rollerini belirleyen tarihi projesini tasarladı.

Bu tasarım, 19. yüzyılda şekillendirildi ve sadece, esasen oligarşi içindeki muhafazakâr6 ve 

liberal7 grupların anlaşmazlıklarından kaynaklanan siyasal düzenlemeler ile değiştirildi.

19. yüzyıl hem Şili’de hem de Avrupa’da, daha alt sosyal sınıfların taleplerine kayıtsız kalan 

politik sistem tarafından karakterize edilen liberal modelin tükenişine; ne sendikaların 

çığlık ve çabalarına ne de Papa Leo XIII’8 ün çağrılarına karşılık veren düzenlenmemiş bir 

kapitalizme; dikey hareket kabiliyeti çok az olan bir sınıf topluluğa9,  okullarda ve devlet 

tarafından yönetilen daha yükseköğrenim kurumlarında (askerî okullar ve üniversiteler) 

eğitilmiş bir orta sınıf gün yüzüne çıktığı halde, özellikle Pasifik Savaşından (1879-1883)10 

sonra kentsel merkezlerde yoğunlaşan çalışan kesimlerinin kitleselleştirilmesi, dikey mo-

bilizasyonun çok az olduğu sınıfsal bir topluluğa; 1870’li yıllardan önce Karl Marx’ın ve 

sonrasında anarşistlerin fikirlerini yaymaya başlayan basının çalışmalarına sahne oldu.

Yirminci yüzyılın başında, bu yapısal gerginlikler artık daha fazla gizlenemedi ve güçle 

kontrol edilemedi. Bu senaryoda, orta sınıf liderleri politik sahneye girdiler. Bunlar arasın-

da: 1920 seçimlerinde başkanlığı kazanarak resme giren Arturo Alessandri de vardır. Bu 

orta sınıf birinin bu pozisyona ulaştığı ilk durumdur. 

Dahası, 1920’de bağımsızlıktan (1830) sonra bir tekel gücü toplayan oligarşi, onunla yal-

nızca rekabet etmekle kalmayıp, gücünü taleplere cevap verebilecek bir hükûmet progra-

mı ile sorgulayan bir siyasi liderin elinde kaybetti. Bu şekilde, bu yeni orta sınıfın, geçmişte 

4 Carmagnani, Marcello (1984), Estado y Sociedad en América Latina, Barcelona: Crítica.
5 Ç.N. Avrupalı yerleşimcilerin soyundan gelenler, Genellikle Avrupa’dan Amerika kıtası ve Afrika kıtasına sömürge amacıyla 
yerleşip, bu kişilerin soyundan gelen kimseler. http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/creole.
6 Katolik, kırsal ve başkanlık kimliğiyle karakterize edilmiştir.
7 Laik, kentsel ve parlamento kimliğiyle nitelendirilir.
8 Özellikle Encyclical Rerum Novarum (1891) tarafından, burada durumların durumunun kendi egemen sınıflarına işaret ettiği 
tehlikeyi gösterdi.
9 Pasifik savaşından bu yana ve bunu takiben, kırsal kesimden kentleşmiş kesimlere, üretken rolü değiştirmekte güçlü bir 
etkisi olan yoğun bir yatay hareketlilik vardı.( Özellikle de köylüden işçiye)
10 Şili ile Bolivya ve Peru tarafından kurulan koalisyon arasında.
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olduğu gibi disiplinli ve uysal bir asimilasyon arzusu ile oligarşik grubun çıkarları için ar-

tık işlevsel olmadığını gösterdi. Bu sınıf artık farklı bir kimliğe sahip, daha üst sınıf olmak 

istemeyen ve kendi projesinin olduğunu gösteren (aynı Magna Carta ile birlikte neredeyse 

bir asır sonra yeni bir anayasayı da içeren) ve geleneksel oligarşinin ekonomik gücüne 

karşı koymak için devletin güçlenmesinin kilit unsur olduğu kongrede çoğunluğu elinde 

bulunduran orta sınıftı. 

Alessandri, ayrıca Pasifik Savaşı sonrasında çıkarları kısıtlanan orduyla da anlaşmazlığa 

düştü ve aynı zamanda onlara baskı uygulamayı da fırsat olarak gördü. Şili tarihinde bu 

yeni aşamada ortaya çıkan istikrarsızlık, 1925’te Alessandri hükûmetini sona erdirdi ve 

1931’de Alessandri’yi bir isyan suçlamasıyla gönderildiği sürgünden geri dönene kadar, 

siyasi istikrarsızlık devam etti. 1932 mayısında Tarapaca Eyaleti Senatörü seçildi. O yılın 

sonunda ve Juan E. Montero hükûmetinin devrilmesi ile birlikte başkanlık yarışına girdi ve 

1932 ekim ayında ikinci kez başkan seçildi.

Artık zayıf bir destek ile oligarşiye karşı ülkeyi yönetme hususunda 1920’deki Alessandri 

ile aynı kişi değildi. Dönüşünde yeni bir formül uyguladı: orta ve alçak sınıfları etkisiz hale 

getirmek için siyasal iktidarın kontrolünü ele alacağı bir modeli en güçlü olan (oligarşi) 

ile ittifak etti. Bu arada Maliye Bakanı girişimci Gustavo Ross, hükûmetin çıkarları için bir 

tehdit oluşturmayacağına dair güvence vermek için ekonomik gücü kontrol edecekti. Böy-

lece, oligarşinin iktidar tekelini geri kazanmasına izin verecek bir yönetim modeli yapılan-

dırıldı ancak statükoyu idare etmek, mevcut olan işlevsel bir orta sınıf siyaseti vasıtasıyla 

mümkün olabilecekti. Şili’de 20. yüzyıla değinen tarihçiler tarafından fazlasıyla belgelen-

miş olduğu üzere, 19. yüzyılın liberal modelinin çökmesine ve Karl Marx’ın eleştirilerine 

ve Papa Leo XIII’ün uyarılarına sebep olan yapısal çelişkiler, çözümlenmedi. 1950’lerin or-

talarında toplumsal protestolar popüler sektörlerin yaşadığı açlıkla ve hükûmetlerin enf-

lasyon ve dış borç ikilemini çözememesi sebebiyle ortaya çıktı.11 Raul Prebisch tarafından 

önerilen formül, 1940’ların sonunda ve bir sonraki on yılın başlangıcında, entelektüeller 

arasında heyecana sebep oldu ancak en azından Şili’de yoksulların masasına fazla yiyecek 

koyamadı.

11 Sierra, Enrique (1969), Tres ensayos de estabilización en Chile: las políticas aplicadas en el decenio 1956-1966, Santia-
go: Universitaria; Stallings, Barbara (1987), Banker to the Third World: U.S. Portfolio Investment in Latin America, 1900-1986, 
Berkeley: University of California Press.
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Birçok yönden, Papa John XXIII tarafından yönetilen İkinci Vatikan Konseyi (25 Ocak 1959), 

kilisenin Rerum Novarum12 ile açtığı toplumsal doktrini güçlendirdi ve fakirin endişesini 

ortadan kaldıran Hristiyan ahlak yasasına daha meşruiyet kazandırdı. 1891’de olduğu gibi 

bu konum ile devrimci Marksizm arasındaki mesafe çok da fazla değildi. Bu manevi viz-

yonlar ve inançlar arasındaki köprü, bu konsey ile Temel Kilise Topluluğu (basic ecclesial 

community-BEC) ve Medellin Konferansı ile sağlanan Kurtuluşun Teolojisi (Theology of Li-

beration) tarafından kuruldu. (1968)

Bu senaryoda statükoyu13 değiştirme baskısı çok büyüktü. Böylece Şili tarihi, on yılını ka-

patan bir kilometre taşıyla güçlü bir ivme kazandı: Küba Devrimi (1 Ocak 1959). Bu olay 

Soğuk Savaş döneminde Latin Amerika’nın tarihinin önemi artırdı.

Bu olay ve devrimin sürekliliği, pek çok sanatçı ve aydını, zamanında dünyanın en önemli 

entelektüellerinden biri olan Jean Paul Sartre’nin durumunda olduğu gibi, devrime kamu 

desteğini vermeleri konusunda cesaretlendirdi. Şili’de siyasetin sol eğilimi üzerinde önem-

li bir etkiye sahip olan bu süreç, sol ve merkezdeki gençlerin ilgisini çekti. Bakır ve tarım 

reformunun ulusallaştırılması, merkez-sol siyasi partilerin ekonomik söyleminde kilit nok-

taları oluşturdu, bu durum muhafazakâr sektörlerle ve çoğunluğu Birleşik Devletler’den 

gelen (büyük madencilik endüstrisi) bakır yatırımcılarıyla aradaki tansiyonu arttırdı.

Şili’de Democracia Cristiana (D.C.)14 adlı merkezin yeni bir siyasi partisi yoksulları savunan 

bu katolik ahlakını temsil etmeye ve sloganlarını uygulamaya çalıştı: Çok kontrollü bir ta-

rım reformu ve temel çözüme zarar veren bakırın ulusallaştırılması (kamulaştırma) söz konusu 

da olsa hükûmet bir özgürlük devrimi  (1964-1970)15 gerçekleştirdi.

ABD’nin desteğine ve muhafazakâr sektörlerin korkusuna rağmen, proje yetersiz kaldığı 

için başarısızlıkla sonuçlandı. Frei yönetiminin sonunda, Şili’nin büyük sorunları neredey-

se dokunulmamış olarak kaldı ve başlıca sıkıntılar devam etmekteydi. Bu bağlamda ve 

çok fazla mücadele eden bir seçim çerçevesinde, Sol Birliği’nin Halk Birliği (Popular Unity) 

olarak adlandırılan lideri Salvador Allende,% 36,6 oyla iktidara geldi. Başka bir devirde bu 

12 Ç.N.: Yeni Şeyler Hakkında :15 Mayıs 1891’de Papa Leo XIII’ün yayımladığı genelgedir. Bu genelgede sakıngan bir biçim-
de de olsa papalığın işçi sınıfının sorunlarıyla ilgilendiğini gösterdi, mülkiyet hakkının sınırlarını çizdi. Ona göre insan, insanlık 
haysiyetine uygun düşen bir çalışma düzenine sahip olmalıydı.
13 Status quo
14 Ç.N. 28. Temmuz 1957’de çeşitli hristiyan grupların birleşmesi sonucu oluşturulmuş bir parti. Metinde daha sonra DC 
olarak kullanılmıştır.
15 Eduardo Frei Montalva.
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destek, gücünü korumak için yeterli değilse de o günlerde oylamada Halk Birliğinin16 bir 

devrim yapması için yeterli oldu.

Genel olarak bakıldığında, bu Şili devrimi halktan tarafından, en azından halkın liderli-

ğinde olmadı. O zamanki siyasi partilerin ana liderlerinin ve solun hareketlerinin hızlı 

bir analizi, özel okullarda eğitim görmüş kişilerin, çoğu zaman üniversite çalışanları ve 

üst-orta sınıf ailelerin çocukları olduğunu fark etmemizi sağlarken, yeni ve başarılı Şilili iş 

adamlarının ortaya çıkmasına izin veren ekonomik mucize; teröre karşı koyma kabiliye-

tinin olmadığı bir dönemde, yalnızca devlet teşebbüslerinin ve kaynaklarının dağıtımı ile 

ortaya çıkmıştır. Bu kişiler yüksek oligarşinin çocukları değilken, açıkça halkın çocukları 

da değillerdi. 

Bununla birlikte, Şili tarihindeki diğer hükûmetlerden çok daha fazla kendisini halkın 

temsilcisi olarak ilan etti ve aslında bu sosyal kesimin katılımı büyük beklenti yaratmayı 

başardı. Fakat bu kırılgan beklentinin ömrü, dayandığı seçim desteği kadar kısa oldu. Bu 

siyasi projenin ani sonu, siyasi açıdan tarihin seyrini ters yönde değiştirecek ve bir şekil-

de, 1932 yılını yeniden yaşatacaktı. Orta sınıfın bir diğer figürü hırs ile dolu olan Augusto 

Pinochet, servetini ve daha fazla para kazanmayı garantilemek için geleneksel oligarşi ile 

ittifaklar kuracaktı. Bunu popülerizmin araçlarıyla değil, kuvvet kullanımı ve terör aletleri 

ile yapacaktı. Bu komploya ortak olan diğer yüksek ve orta sınıftaki siviller, insan hakları-

nın ihlallerini görmemeye ve duymamaya uğraşırken iktidarın ve ekonomik gücün yanın-

da yer alarak bu komploya suç ortağı oldu. Dolayısıyla, yeni ve başarılı Şilili iş adamlarının 

ortaya çıkmasına izin veren ekonomik mucize, karşı koyma kabiliyeti olmayan bir terör 

döneminde sadece devlet teşebbüslerinin ve kaynaklarının dağılımından kaynaklanmak-

taydı. Dolayısıyla Şili’deki sistematik insan hakları ihlalleri ile devlet teşebbüsleri ve dev-

let kaynaklarının bu trajedi ile ceplerini dolduran (eski ve yeni) özel girişimcilerin eline 

geçmesi arasında çok yakın bir ilişki vardır.

16 Salvador Allende’nin adaylığını destekleyen siyasi partilerin ve sosyal örgütlerin koalisyonu.
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1.2. Ekonomik Kutuplaşma: Zengin ve Fakir

Zenginler ve yoksullar arasındaki ekonomik kutuplaşmalar, on dokuzuncu yüzyılın sonla-

rından bu yana seçkinlerin sosyal vicdanında uyuyan haldeydi. Yukarıda belirtildiği gibi 

bu gerçek 19. yüzyılın son 3. çeyreğinde fikirleri işçiler arasında yayılan Karl Marx tarafın-

dan incelenerek ekonomik ve politik teoriye dönüştürülmüş ve Luis E. Recabarren gibi işçi 

liderlerinin politik söylemlerinin değişimine sebep olmuştur.

Üst sınıf elitler, kapitalist dünyadaki eşitsizliğin genel durumunu ifade eden Encyclical Re-

rum Novarum’un (1891) etkisi ve yaygınlaştırılması sayesinde bu konunun farkına vardı. Şi-

li’de Şili bağımsızlığının yüzüncü yılı, çeşitli sektörlerden çok sayıda kanaat önderinin, “sos-

yal mesele” olarak adlandırılan toplumsal eşitsizlik ve yoksulluğun tasvirsel adlandırıldığı 

ilk yüz yıllık bağımsızlığı eleştirel bir biçimde değerlendirmesini sağlama fırsatını buldu. Bu 

tartışmaların merkezinde17 doktrinsel olarak çözülen iki durum: Katolik Kilisesi ve Marksiz-

min sosyal doktrinidir. Bu sebeple eşitlik, adalet ve tarafsızlık gibi kategorilere odaklandığı 

etik tartışması yapıldı. Bununla birlikte, eşitsizlik, bu fenomende yeteneklerin eşit olmayan 

dağılımının doğal bir yansıması olarak algılanan liberalizm için bir meseleydi. 

Ancak kapasitenin eşit olmayan dağılımın doğal bir yansıması olarak görülen eşitsizlik ol-

gusu liberalizm için bir analiz meselesi değildi. Takip eden on yıllarda da eşitsizlik kavramı 

Şili siyasi ve felsefi tartışmalarında yer aldı ancak bir şekilde bu tartışmaların retorik doğası; 

eşitsizliğin gerçek sorumlularının (işveren ve yöneticiler) günahlarından kaçmalarına imkân 

sağladı çünkü bu konu aslında temelleri olmayan başka birçok sorunla aynı şekilde tartışıldı.

Yarım yüzyıl sonra, Şili Üniversitesi Hukuk Fakültesinden genç hukuk öğrencisinin son bir 

yıllık tez projesi sebebiyle bu algı değişti: Ricardo Lagos E., Şili’de ekonomik gücün yoğun-

laşması hakkında yazdı.18 O zamana kadar sadece teorik olarak düşünülen bir tartışma için 

ampirik temel oluştururdu. Günümüzde bu çaba sadece teorik ve metodolojik olarak nere-

deyse önemsiz gibi görünse de zamanında bu tartışma devrim niteliğindeydi; Time dergisi 

tarafından bu genç adamın röportajı yapıldı ve La Nación Gazetesi tarafından Ekonominin 

Mozartı olarak adlandırıldı. 

17 Bu tartışma, Hernán Godoy (1971),  tarafından klasik bir kitapta yeniden üretilmiştir. La Estructura Social de Chile, San-
tiago: Los Andes, 2000.
18 Lagos E., Ricardo (1960), La Concentración del Poder Económico. Su Teoría. Realidad Chilena, Santiago: Editorial del Pacífico.
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Nitekim Lagos’un çalışması, Şili gelişim modelinin ayrılmaz krizinin başlıca belirtisini teş-

his eden Jorge Ahumada’nın iki yıl önce yaptığı analizi ile tamamlandı: Zengin ve fakir 

arasındaki muazzam eşitsizlik.

Birkaç yıl ayrılıktan sonra geri dönen birçok Şilili, hayal kırıklığına uğradı ve hatta vatandaş-

larının refah içinde ve imkânlarla dolu bir hayat sürmesi için bütün şartları gerçekleştiren bir 

ulus yerine; bir yanda azınlığın mağrur ve gösterişli yaşamı varken diğer tarafta birçoğuna sa-

dece hüzünlü bir yoksulluk gösterisinin reva görülmesine şahit olmaktan acı çekti ki bu durum 

konu hakkında fikir sahibi olmayan gözlemciyi bile ıstıraba sürüklerdi.19

Zenginlik yoğunluğunun bu oldukça kesin imajı, yıllar sonra, Mapa de la Extrema Pobreza 

en Chile20 (1974) başlıklı raporla tamamlandı ve burada, bu ekonomik güç yoğunluğunun 

diğer bir parçası olduğunu kanıtladı. Bu yapısal çelişkileri inceleme çabası diğer yazarlar 

ve metinlerle21 devam etse de, Lagos’un kitabı kendine has bir mülkiyete sahipti ve bütün 

bu kavramları teoriden gerçeğe taşıdı. Böylece, toplumsal piramidin üst kısmındaki zen-

ginlik yoğunluğu ile tabanındaki yoksulluk kitlesi arasında yapılan sebep ilişkisi, Şili’nin 

ekonomik ve sosyal realitesinin gerçek bir aksiyonu haline geldi. Ayrıca Roma Kulübü, 

büyümenin sınırları üzerine efsanevi bir raporda22 yer aldığında servet kavramsallaştırma 

yöntemini aynı şekilde kullandı: Dağıtım yapısı sadece sıfır toplamlı görüşmelerle bağlan-

tılı olan ve bir kişinin kazandığı diğer kişinin kaybettiği esnek olmayan bir boşluk.

Böylece, zenginlik ve yoksulluk arasındaki sebep ilişkisi, tartışma ve kuşkuya yer bırak-

madan birleştirildi. Bu sebep ilişkisi anahtardı çünkü Marksist perspektifte sermayenin 

yoğunlaşması ve bilimsel statünün verilmesi üzerine ideolojik ve karşı-olgusal olarak mey-

dan okunana kadar bir teze yenilenmiş bir temel verdi. Aksine, Lagos ve MIT’in hazırladı-

ğı Roma Kulübü raporunun çalışmaları o güne kadar yapılan teorik değerlendirmelerini 

ampirik olarak destekledi. Bundan sonra yoksulluk sorunuyla mücadeleye odaklanan her-

hangi bir kamu politikası, zenginlik sorununu çözmek zorundaydı çünkü birikimi yalnızca 

yeteneklerin eşit olmayan dağılımının sonucu değil aynı zamanda fırsatların ve ayrıcalık-

19  Ahumada, Jorge (1958), En vez de la miseria (Segunda edición), Santiago: Editorial del Pacífico, p. 13.
20 Mapa de la Extrema Pobreza ve Şili, Sergio Molina; Alvaro Donoso; Agustín Llona; Sergio Baeza; Miguel Kast (1974), 
Mapa de la Extrema Pobreza en Chile, Working Document IE-PUC, No. 29.
21 Örneğin, Fernando Dahse (1979), Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de 
capitales, Santiago: Aconcagua.
22 Roma Kulübü bu raporu hazırlaması için MİT’i görevlendirdi. Biyofizik ve çevresel bilimsel Donella Meadows, diğer 17 
profesyonelin iş birliğiyle hazırlanan raporun ana yazarıydı. Los Límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el 
predicamento de la humanidad, México: Fondo de Cultura Económica.
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ların dağıtım mekanizması olarak kesin tarihsel koşulların bir sonucuydu. Ayrıca, yok-

sulluk sorununu kararlılıkla ele alan herhangi bir kamu politikası servetin üstten tabana 

taşınmasını teşvik etmedi. Tarım reformu, yabancı sermayenin kamulaştırılması ve özel 

girişimlerin toplumsal sermayeye taşınması bu önerilerin dışında kaldı. Bu arada bu prog-

ram, Halk Birliği hükûmeti tarafından alınan programdı.

1.3. İdeolojik Kutuplaşma: Sağ ve Sol

Şili politikasının ağırlığı 1920’den beri bir uçtan diğerine kaymış olmasına rağmen, sol ve 

sağ kutuplaşması 1960’larda aşırı bir hale geldi ve Salvador Allende’nin 1970 başkanlık 

seçimini kazanma olasılığı ile yoğunlaştı.

Nitekim 1920’de Arturo Alessandri, dönüşümlü bir liderlikle, aynı zamanda Liberal Par-

tinin bir parçası olarak sağ kanattan iktidara geldi. 1927’de, Emiliano Figueroa Larraín 

hükûmetinin kısa görevinden sonra orta sınıf bir askerî görevli olan merkezi görüşteki 

Carlos Ibáñez del Campo iktidara geldi ve daha güçlü bir hükûmet fikriyle vurgulandı. Bu-

nunla birlikte, 1929 ekonomik krizinin etkileri ve öğrenci protestolarına karşı güç kullan-

ma eğilimi 1931’de kendisine iktidarı kaybettirmiştir.  Daha sonra ılımlı bir siyasetçi olma-

sına rağmen Juan E. Montero, birkaç aydan fazla sürmeyen sol bir hükûmet olan Sosyalist 

Cumhuriyete başkanlık yaptı. Özetle, 1924-1932 yılları arası Şili için on yedi cumhurbaşka-

nı, üç diktatör, dokuz darbe (başarılı ve başarısız), zorunlu işten çıkartmalar, iki kez parla-

mentonun kapanması, iki ekonomik kriz sayısız bakan ve milletvekili gibi kısa ama yoğun 

politik istikrarsızlık dönemiydi. Bu bağlamda, Arturo Alessandri başkanlığı ikinci turunu 

kazandığında sağ kanat bir siyasete dönüşmüş ve anayasal dönemin sonuna kadar ülkeyi 

yönetmiştir. (1938) Arturo Alessandri ikinci hükûmetinin sonunda maliye bakanı Gustavo 

Ross, onun yerine geçmesi için tercih edilen aday olmuştu. Buna rağmen sağ kanat için fi-

nans büyücüsü olarak değil aynı zamanda açlık bakanı olarak; sol tarafta ise sınırlı cazibesi 

ve seçmenleri hoşnut etme konusundaki az ilgisinden dolayı teşvik etmek zor bir adaydı. 

Seçim dengesi, Sigorta Emekçisi Ofislerinde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir siyasi olay 

sebebiyle merkez sol, Pedro Aguirre’ye yöneldi. Hükûmetin suçlandığı bu olay sonucunda 

Aguirre % 50.1 ve Ross % 49.2 oy aldı.
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1952 yılına kadar bu seçimden sonra ülke Frente Popular23 adlı merkez sol koalisyon tara-

fından yönetildi ve 1948 yılına kadar bu koalisyonun üçüncü ve son başkanı olan Gabriel 

Gonzalez tarafından yasa dışı ilan edilene kadar komünist partinin saflarında yer aldı. Bu 

şekilde, sarkaç sağdan soldaki kanadın en sol kanadının siyasi partisi olan Şili Komünist 

Partisini de içine alacak şekilde salladı.

Kamulaştırmayı temsil etmesine rağmen bütün radikal hükûmetler ve özellikle ikincisi, 

yolsuzluk skandalları ve bunları meşrulaştırma ile sallandı. 1952 seçimlerinde hiçbir aday 

seçmeni cezbetmedi. Sağ kanattan sol kanatta olan seçenekler zaten sınanmıştı ve hiçbiri 

krizin etkilerini hâlâ hisseden bir toplumun beklentilerini karşılamayı başaramadı. Hatta 

1929’da ve daha sonra orta sınıfın yoksullaşmasıyla sonuçlandı. 

Bu bağlamda, Carlos Ibáñez yolsuzluğa son vermeyi vaat ederek sahneye döndü. (Kampan-

yasının resmi süpürgeydi.) Diğer seçeneklerin hayal kırıklığına uğratması sebebiyle görü-

nür bir ideoloji ve bir parti olmadan bir aday olarak başkanlığı kazandı (% 46,79 oy ile ). 

Uygulamada ise Ibáñez, İkinci Dünya Savaşında Almanya’nın yenilgisiyle örtülü güçlü Nazi 

eğilimleri ve Tarımsal İşçi Partisi, Popüler Sosyalist Parti ve Şili Kadın Partisinin desteği ile 

sağ kanattan bir popülist olarak yönetti.

Yüksek dış borç ve enflasyon24 sayesinde dönem boyunca IMF25’nin getirdiği parasal istik-

rarı sağlayan ilk program, mali açığı tersine çevirmek için sosyal harcamaların azaltılması 

temelinde gerçekleştirildi. Deney, Enrique Sierra tarafından belirtildiği üzere, iki yıl sürdü 

ve etkilenenlerin aktif muhalefeti tarafından terk edildi.

İdeolojiden veya somut pratik anlamı olmayan konuşmalar, dış borç ve enflasyon gibi tek-

nik açıdan karmaşıklığa sahip olan sorunları çözmekte yetersiz kaldı. Anlaşılan o ki daha 

az yapmacık bağlılık ve daha fazla matematik gerekiyordu. 

Bu bağlamda, Gustavo Ross’a benzer bir figür sahneye girdi. Jorge Alessandri Rodríguez. 

Arturo Alessandri’nin oğlu olmasına rağmen, babasıyla çok farklı bir profile sahipti. Uzman 

bir mühendis, çok katı ve sessizdi. 1958’deki başkanlık yarışına Bağımsız Muhafazakâr 

23 Frente Popüler şu partileri içeriyordu: Radikal Parti, Sosyalist Parti, Şili Komünist Partisi, Demokrat Parti (Şili), Sosyalist 
Radikal Parti (Şili) ve Şili İşçileri Konfederasyonu (CTCh).
24 French-Davis, Ricardo (1973), Políticas Económicas en Chile, 1952-1970, Santiago: Ediciones Nueva Universidad.
25 Sierra, Enrique (1970), Tres ensayos de estabilización en Chile: las políticas aplicadas en el decenio 1956-1966, Santi-
ago: Universitaria.
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Parti ve Liberal Partinin desteğini de alarak bağımsız bir politikacı olarak girdi. Bu aşama-

da, Jorge Alessandri 1947’de en üst temsilcisi olduğu üst sınıfı ve işverenleri açıkça temsil 

etti.26 Buna göre ivme zamanla sağa doğru kaydı. Jorge Alessandri oyların % 31,56’sını ala-

rak, Salvador Allende ise % 28,8’lik oyla ikinci oldu. Üçüncülüğü % 20.70 oy ile Eduardo 

Frei aldı, % 15.55 ile Luis Bossay dördüncü oldu.

Oy dağılımı, seçmenlerin ve çok taraflı sistemin parçalanmasının yanı sıra kamu politika-

ları yöneliminin yönelmesini ve böyle düşük bir desteği olan bir hükûmetin önümüzdeki 

altı yıl boyunca sahip olması beklenen meşruiyeti az olacaktı. Nitekim, sonuçlar çok za-

yıftı. Para istikrarına ilişkin bir deneme, IMF tarafından önerildiği gibi tekrar uygulanmış 

ve iki yıl sürmüş; sonrasında güçlü muhalefet tarafından yine terk edilmiştir. Alessandri 

rakipleri tarafından tarım hususuna yeterince eğilmemesi ve çekingen bir tarım reformu 

uygulaması nedeniyle çok eleştirildi. 1960’dan itibaren grevler ve protestolar hükûmet ve 

ülke için önemli siyasi istatistikler haline geldi.27 Bu karışıklık senaryosunda 1964 cumhur-

başkanlığı seçimleri başlamıştı. Bu başkanlık koşuşturmasında tanınmış iki aday vardı: 

Allende ve Frei ve bunlara ek olarak rolü Allende’ye oy sağlamak olan Julio Durán. Nitekim 

beklendiği gibi oldu. Seçimdeki tek bozukluk bununla da sınırlı değildi; Frei, kampanya-

lar tarafından kullanılmayan bir seçmen bulunduğunu keşfetti; kadınlar 1949 yılından bu 

yana cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkını kazandılar28. Kampanyası bu 

gruba özel olarak odaklandı ve çok başarılı oldu. Oylama sona erdiğinde Frei, %56,09 oy 

aldı; Allende %38,93 ve Julio Durán % 4.98. Artık ivme merkeze doğru kaymıştı. 

1957’de Hristiyan Demokrasi Partisi, Katolik Kilisesinin sosyal doktrini ve Jacques Maritain 

ve Emmanuel Mounier’in esaslarını takip eden muhafazakâr partiden gençler tarafından 

kuruldu. Yukarıda belirtildiği gibi büyük bir değişimi temsil eden fakat sistem içinde bir 

özgürlük devrimi önermişlerdir. Ülkenin ekonomik gelişimini iyileştirmek için daha iddialı 

bir tarım reformu ve bakırın millileştirilmesi için iki yol önerdiler. Bu ideolojik ve siyasi 

tercih politik merkezi ve orta sınıfı cezbetmişti. Bu devrim, en ılımlı ekonomik ve sosyal ka-

zanımları için bir tehlike oluşturan bir devrim fikrinden korkuyordu. Önceki iki hükûmet 

gibi DC’de yüksek dış borçlanma, enflasyon ve IMF’nin iki yıl boyunca uygulanan önlemler 

paketi istikrar planı ile üstesinden gelemediği sorunlar sebebiyle terk edildi.

26 Jorge Alessandri was President of the Confederation of Production and Trade (CPC) in 1947.
27 1960’da CUT (Birleşmiş İşçi Federasyonu) grevi, 1962’de grevde 250 bin işçi ile yapılan genel grev, 1963 öğretmenlerin 
greviydi.
28 Gabriel Gonzalez hükûmeti tarafından çıkarılan 1949 tarihli 9.292 sayılı kanun.
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1.4. Politikalar: İçeride ve Dışarıda Siyasi Taraflar

1960’lar, toplumsal hareketlerin Şili’ye zafer getirdiği, Amerika’daki sivil hakların müca-

delesine benzer bir dönemdi. Muhtemelen bu yenilik, bu sosyal hareketlerin29 çoğunlukla 

üniversitelerin kapsamını genişletmek ve demokratikleştirmek için savaşan üniversite öğ-

rencileri (orta sınıf ve üst orta sol orta kanat) içerdiğinden kaynaklanmaktadır.

1961’de Devlet Teknik Üniversitesindeki ilk öğrenci hareketi gerçekleşti; bu da 1967’de 

akademisyenler ve öğrenciler arasında tartışılan bir reforma sebep oldu. Aynı yıl Valparai-

so (Haziran) ve Santiago (Ağustos) Katolik üniversitelerinde önemli öğrenci hareketleri ya-

şandı. 1968’de Federico Santa Maria (Valparaíso) Üniversitesi, Devlet Teknik Üniversitesi, 

Şili Üniversitesi ve Concepción Üniversitesinde başka bir tezahür ortaya çıktı.

Onların iddiaları, üniversitelerin özerk olmamaları ve daha fakir kesimden olmak üzere daha 

fazla öğrenci dâhil etmemesinden ötürü üniversite sistemine yönelik eleştirilere dayanıyordu. 

Bu eleştiriler, derin hayal kırıklığı yaratan bu eşitsizlikler ve bu döneme ilişkin temel çelişkiler, 

farklı siyasi görüşlere sahip, fakat ortak değerlerden esinlenen birçok genci bir araya getirdi. 

Özellikle Katolik üniversitelerinde meydana gelen öğrenci hareketleri, çok önemlidir çün-

kü gençlerin duymaları ve dikkate alması için çok açık bir talep oluşturmuştur. Bu yalnızca 

bir siyasi talep değil, bu neslin aldığı ve yaşaması gereken dünyayla ilgili bir eleştiriydi. 

Bu nesillerin tepkisi, parti sistemine dışarıdan meydan okuyordu. Sadece büyüyen ve dev-

rimci hippi hareketi yüzünden değil, birçok genç insan daha önce bahsedilen eleştirileri 

paylaşan yeni siyasi partilere ve yeni organizasyonlara odaklandı. 

Bu, her zaman var olan yapısal bir faktördür ancak 60’lı yıllar boyunca başka sebeplerin yanı 

sıra o yıllarda gençlerin yeni ve güçlendirilmiş rolü sebebiyle daha büyük bir önem kazanmıştır.

Bu eğilim, Küba devriminin bu olayı gören sol genç insanlar üzerindeki etkisiyle daha da 

arttırılmıştır. Sosyalist bir toplumun Latin Amerika’da da mümkün olduğunu kanıtlamakla 

kalmayıp izin istemeksizin ayaklanmalar yoluyla dışarıdan inşa edilebileceğini kanıtladı.

Bu sadece solun devrimcilerine değil özerkliğini, bazen de sistemle kopuşunu, daha iyi bir 

dünya inşa etmenin tek yolu olarak gördüğü diğer birçok genç gruba yönelik bir mesajdı.

29 XX. yy boyunca taleplerini dile getiren farklı gruplar tarafından düzenlenen, halk mücadelelerinde az sayıdaki siyasi teza-
hürlerde üne sahiplerdi: Bu tezahürlerde işçiler, öğretmenler, öğrenciler ve kadınlar en yaygın gruplardı.
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2. KONJOKTÜREL FAKTÖRLER

Popüler Birlik Hükûmeti, sömürge döneminden beri Şili’de kurulan ekonomik açıdan en 

önemli çıkarlara bir tehdit oluşturdu. Şili devrimi statükoyu kırmayı önerdi ve düşük bir 

başlangıç desteğine rağmen yeterli güce sahipti: Örneğin, resmi gücün ayrıcalıklarına sa-

hipti (anayasal güç); tehditkâr bir söylem, zamanın oligarşisini terörize etmek için gerekli 

olan irade ve her şeye inanmak için yeterli öznellik. Bu sadece arzulanan bir şey değil aynı 

zamanda Şili halkının büyük çoğunluğunu temsil eden bir iradenin tasarısıydı.

Patricio Guzmán’ın 1972 ve Eylül 1973 arasında Şili’deki gelişmeleri kapsayan uzun saatler 

boyunca çektiği muhteşem belgesel, La Batalla de Chile (Şili Savaşı) bunu örneklendirme-

nin etkileyici bir illüstrasyonudur. Ülke, kontrol dışına çıkmaya başladı ki bu sadece darbe 

tarafından durduruldu. Darbe bu kontrol kaybını engellemeyi başardı fakat en az Popüler 

Birlik tarafından önerilen değişikliklerin sebep olduğu korku kadar büyük bir terör dönemi 

başlattı.

2.1. Ulusal Kalkınma Projesinin Krizi:

Şili’nin ulusal kalkınma projesinin krizini anlatmaya yönelik birçok yol var. Bunlardan 

biri, teorik çerçevesi birçok yayında ele alınan siyasi ekonominin spesifik alanlarındaki 

aykırılıkları incelemektir.30

Gizlenmiş tarihsel ayrıntıya girmenin başka yolu, başyapıt olarak Anibal Pinto S. C.31’nin 

eseriyle birlikte, aynı zamanda Cariola, Sunkel ve Sagredov tarafından derlenen çok uzun 

bir tarihçilik eseri listesiyle birlikte, neyin işe yaramadığını en az 1990 yılına kadar açık-

lıyordu (Aşağıdaki resim çok iyimser değil). Krizi çözmenin üçüncü yolu, olanları gözden 

geçiren birkaç eser düşünüldüğünde kullanmayı düşündüğüm seçenek şudur: İlk olarak, 

ilk kez 1958’de  yayınlanan Jorge Ahumada’nın dikkate değer bir eserini, ikinci olarak  

Osvaldo Sunkel’in ilk kez 1967’de yayımladığı bir makalesini iyi incelemek gerekir.

30 Örnekler için bakınız: Bielschowsky, Ricardo (1998), Evolución de las ideas de la CEPAL, Revista de la CEPAL (Número 
Extraordinario: CEPAL Cincuenta Años), Santiago: CEPAL, pp. 21-45; Devés, Eduardo y Ross, César (2009), Las ciencias 
económico-sociales latinoamericanas en África Sudsahariana, Santiago: Ariadna Ediciones.
31 Aníbal Pinto S. C. (1959), Chile: Un caso de desarrollo frustrado, Santiago: Editorial Universitaria.
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Yukarıda belirtildiği üzere, 1958’de Jorge Ahumada, Şili’de kalkınma modelinin durgunlu-

ğunun anahtarlarını incelediği En vez de la Miseria32 (Sefalet Yerine) başlıklı bir kitap ya-

yımladı.33 Vizyonu, o noktaya kadar geçirdiğimiz yolu çok eleştiriyordu ve krizin ayrılmaz 

bir durum olduğunu düşünmeye cesaret etti.

Jorge Larraín’in34 ve diğerlerinin belirttiği gibi bu kitap çok büyük bir etkiye sahip oldu: 30 

Temmuz 1958’de yayımlanan ilk baskıyı aynı yıl 31 Ekimde  ikinci baskı, daha sonra diğer 

baskılar takip etti. Kısa vadede, sağduyusu ve pedagojisi sayesinde bu kitabın getirdiği 

model insanların bakış açısını değiştirmeyi başardı. Şili Üniversitesi Yayınevi 1966’da ölü-

münden sonra 1958 tarihli ana tezini özetleyen bir başlıkla birlikte kitabını yayımladı. Adı 

La crisis Integral de Chile(Şili’de kapsamlı kriz)35.

Metnin yapısı ayrıca hem mantıksal olarak sorunlarla sıralanmış bir hikâye hem de muh-

temel çözümlerin bir listesi olarak yardımcı oldu. Birçok kişi için, Şili’nin adil bir şekilde 

modernleştirilmesi ve Başbakan Eduardo Frei’nin iktidara gelmesi için gerçek hükûmet 

programı kitabı haline geldi.36 Hükûmet programının geliştirilmesine ve 1964’teki tam 

kongreden önce Başkan Eduardo Frei Montalva’nın ilk konuşmasının hazırlanmasına kat-

kıda bulunmasına, özellikle de orijinal bir tarım reformu çağrısında büyük bir esin kaynağı 

olmasına rağmen 1965 yılı başında ölen- yazarın eserinin temelini oluşturan fikirleri hükû-

metin bir parçası değildi.

1967’de ilk çalışmanın yayımlanmasından yaklaşık on yıl sonra, ikinci çalışmanın yayım-

lanmasından da bir yıl sonra, Osvaldo Sunkel37, biraz daha az bilinen başka bir çalışmayı 

yayımladı. Ancak yine de 70’li yılların ilk yıllarındaki olayların gidişatını anlamak gerekli 

bir çalışmadır. Eserde kısmen de olsa, maruz kaldığı kendi sömürge acısını ve Raul Prebisch 

ile çok alâkalı teoriye yer vermiştir. Sunkel için 1967 açıkça ithal ikameci sanayileşme (ISI) 

başarısız olmuştu.

32 Ahumada, Jorge (1958), En Vez de la Miseria, Santiago: Ediciones del Pacífico.
33 Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo (1990), Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930/ bibliografía revisada y 
actualizada por Rafael Sagredo B., Santiago: Universitaria.
34 Larraín, Jorge (2001), Identidad Chilena, Santiago: LOM, p. 122.
35 Ahumada, Jorge (1966), La Crisis Integral de Chile, Santiago: Universitaria, 44 pp.
36 Maira, Luis (1998), Los Tres Chile de la segunda mitad del siglo XX, Santiago: LOM, p. 64.
37 Sunkel, Osvaldo (1967), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en América Latina: Ensayos de Interpre-
tación Económica, Santiago: Editorial Universitaria.
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Endüstrileşme aşaması, bu süreçten beklenen bütün faydaları sağlamadı. Özellikle, ona atfedi-

len temel hedeflerden birine uymamaktadır: Dış bağımlılığın azaltılması.38

Sunkel’in çalışmaları, uzun süredir beklenen ISI projesinin merkezi hedefinde ve sonrasın-

da başarısız olduğunu belirten çok güçlü bir eleştiri yaptı. Aynı metinde yazarın aksiyonu 

“ihraç et veya öl” olan modelin tersine çevrilmesi ihtiyacı doğdu. Merkez çevre modeliyle 

yerli ekonominin korunması hususunu başarmış olmalıydı. Sunkel, tarımı, verimli üretimi 

artırarak ülke için çözüm olarak gördü.39 Bununla birlikte, bu çözüme ulaşmanın çok öte-

sinde, Halk Birliğinin yönetimi sırasında yürütülen tarım reformu sürecinden kaynakla-

nan çalkantılar ve çatışma sebebiyle çöküntüye uğradı.

Özetleyecek olursak zamanlarının en önemli aydınlarından ikisi, kurumsal tercih konusunda 

cesur bir teşhis koydu ve gelişmekte olan çözüm olarak alternatif seçeneği ilan edenlere zemin 

hazırladı. Sanayileşmenin başarısızlığından sonra olası yollar üçe indirildi: Tarım reformu, ma-

denlerin kamulaştırılması ve özel üretken mülkiyetin toplumsal mülkiyete devri (Üç mülk alanın-

dan biri)40. Çözümler için bu formüller özetlendi ve bazı durumlarda kısmen uygulanmıştı an-

cak Popüler Birlik Hükûmeti yıllarında serbest bırakılan ciddi yargısal çatışmalar içeriyorlardı.

2.2. Şiddetin Artması

Ticaret sektörü için Halk Birliği hükûmet programı kendi başına miras ve yaşam biçimine 

yönelik ilk şiddet eylemiydi. Cumhurbaşkanlığı kampanyasının başlangıcı ile hissedilen 

nüfuz kaybı ve tehdidin algısı hızla artıyordu. 

Buna karşılık, Allende hükûmetiyle bağlantılı sektörler, neyin yapılması ve nasıl yapılması ge-

rektiğine ilişkin tek bir söylemi ifade etme yeteneğinden yoksundu. Halk Birliği içerisinde iki 

karşıt görüş vardı: Bir yandan, yasal yollarla Sosyalizm kurma fikrini destekleyenler vardı, Baş-

kan Salvadore Allende tarafından önerildiği ve Komünist ve Radikal partilerin, MAPU Obrero 

Campesino tarafı ve Sosyalist Parti kesimlerince desteklendiği gibi; öte yandan, MAPU (Oscar 

Guillermo Garretón liderliğindeki), Sosyalist Partinin bazı kesimleri ile MIR (koalisyona ait ol-

38 Sunkel, Osvaldo (1969), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en Bianchi, Andrés (ed.), América Latina: 
Ensayos de Interpretación Económica, Santiago: Editorial Universitaria, p. 254. Originally published in 1967 in Estudios 
Internacionales, Santiago: Universidad de Chile, Vol.1, Nº 1, pp. 43-75.
39 Sunkel, Osvaldo (1969), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en Bianchi, Andrés (ed.), América Latina: 
Ensayos de Interpretación Económica, Santiago: Editorial Universitaria, p. 254. Originally published in 1967 in Estudios 
Internacionales, Santiago: Universidad de Chile, Vol.1, Nº 1, pp. 263-264.
40 Popüler Birlik Hükûmet Programı: Http://www.abacq.net/imagineria/frame5b.htm#05 (2 Şubat 2016’da ziyaret edildi).
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mayan)41 tarafından desteklenen, müzakereler ile veya müzakeresiz, hukuki yolla veya hukuk 

dışı olmak üzere daha radikal biçimde sosyalizmin kurulmasını isteyenler de vardı. 

Özü itibarıyla siyasi konu buydu. Halk Birliği hükûmeti, kendi amaçları doğrultusunda bir-

leşmedi. Buna ek olarak, muhalefetle karmaşık bir mücadele içinde olmak zorunda kalın-

mıştı; şöyle ki: Muhalefet her fırsatta karşı koyabiliyor, savaşıyor, komplo kurabiliyor ve 

hükûmetin istikrarını bozmak için elinden gelen her şeyi yapabilecek konumdaydı. Hükû-

met bu saldırılarda, zayıflığından ötürü kurban halindeydi. Aslında, 1972 yılının ortasında, 

yönetimin dini disiplin uyguladığı hükûmet programını değiştirmesi gerektiği anlaşıldı-

ğında Allende rotasını değiştiremedi ve kendi destekçilerini disiplin altına alamadı.

1973 ortalarında, ekonomik durum çok kasvetliydi. Kalkınma stratejisi başarısızlıkla so-

nuçlandı ve ihtimal (enflasyon ve temel emtia sıkıntısı) tüketicileri, işverenleri ve hükû-

meti zorladı. Aslında, Halk Birliği hükûmeti, Washington42 tarafından desteklenen bir iç 

boykot ve komplonun muhatabıydı ancak aslında hükûmet ile koalisyonu birleşerek güçlü 

olsaydı ve kongreden daha güçlü destek görseydi, bu strateji ve etkilerin hiçbiri onu teh-

likeye sokmak için yeterli olmazdı. Bununla birlikte, halk dayanışması içinde iki rakip gö-

rüşün yanı sıra (yerli ve yabancı) muhalefetin ülkenin istikrarı için çarpıcı bir anlaşmada 

bulunduklarına dair tamamen farklı bir senaryo da vardı.

Siyasal tutumların radikalleşmesi sokaklara aktarılmış ve muhalif gruplar arasındaki fizik-

sel şiddet günlük olarak başlamış ve ciddiyet artmıştır. Genç okul ve üniversite öğrencileri, 

savaştıkları her türlü silahı (ateşli silah bile olsa) taşıdıklarından daha büyük bir trajedinin 

başlangıcı olan istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı yaratmışlardır. 

Radomiro Tomic, Macbeth’e atıfta bulunurken, 1973’te General Carlos Prats tarafından da 

belirtilmiştir.

“Klasik Yunan trajedilerinde olduğu gibi herkes ne olacağını biliyor, herkes bunun gerçekleş-

mesini istemediğini söylüyor ve herkes felaketi gerçekleştirmek için tam olarak ne gerekiyorsa 

onu yapıyor.”

Radomiro Tomic

41 Collier, Simon and Sater, William F. (1997), A History of Chile, 1808-1994, Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları, s. 331
42 LeoGrande, William M. and Kornbluh, Peter (2015), Diplomacia encubierta en Cuba, Santiago: Fondo de Cultura Econó-
mica; Kornbluh, Peter (2003), Los Estados Unidos y el derrocamiento de Allende: Una historia desclasificada, Santiago: 
Ediciones B.
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Buna ek olarak, Collier ve Sater’in iddia ettikleri gibi daha sonra gelen trajedinin büyük 

bir kısmı, bu görüşün asla Şilililer’in43 açık bir çoğunluğu tarafından paylaşılmamasından 

kaynaklanmıştır.44 Aslında Halk Birliği, sadece meclisin %40’ını ve senatonun %30’unu de-

netledi; diğer bir deyişle, Şili’deki muhalefet tarafından ve Washington tarafından açıkça 

direnen bir devrimi yönetmeye çalışıyordu (Özellikle Temmuz 1971’de bakırın kamulaştı-

rılmasının ardından).

O andan itibaren, sayısız yayında kanıtlanmaya başlandığı gibi devrimci deney modelinin 

zamanı hızla azalmaya başladı ve iç siyasi gerginlik sokak şiddetine dönüştü.

Mart 1973’teki genel seçimlerde Halk Birliği oyların %43,4’ünü elde etti ve azınlık rolünü 

sürdürdü ancak bu anayasayı kaldırmak, devrim için yeterliydi. Ordu, hükûmeti terk etti 

ve böylece kaçınılmaz bir yola girdi. 

Albay Roberto Souper, 29 Haziran’da General Carlos Prat’ın kendisi tarafından başarıyla 

bloke edilen bir darbe girişiminde bulundu. 

Temmuz ayında Allende, Kardinal Raúl Silva aracılığıyla muhalefetle müzakerelerde bu-

lunmaya teşebbüs etti, neticede başarısızlıkla sonuçlandı. 

Ağustos ayında CIA’nın finansal desteği ile Ulusal Kamyon Sahipleri Federasyonu (CN-

DC’nin İspanyolca kısaltması) genel bir grev başlattı. Bu grev, Washington’tan alınan fon 

sayesinde ekonomik hasarlara rağmen hızlı bir şekilde sonuçlanacak herhangi bir baskı 

oluşturmadı.45

Eylül ayında, Guild Ulusal Komutanlığı (İş Organizasyonu Koordinatörü), Halk Birliği hükû-

metine karşı ulusal bir saldırı çağrısında bulundu.

Aynı ayın dokuzuncu günü, Sosyalist Parti genel sekreteri Carlos Altamirano, çatışma çağrısın-

da bulundu ve her türlü diyalog imkânını ortadan kaldırarak darbenin saldırısına karşı çıktı.

43 Collier, Simon and Sater, William F. (1997), A History of Chile, 1808-1994, Cambridge: Cambridge University Press, p. 331.
44 Eşitlik ideali kurucu babalarının düşüncelerinden ve amaçlarından alınmıştır; Santiago Arcos, Francisco Bilbao, José M. 
Balmaceda, Luis E. Recabarren and Pedro Aguirre.
45 Sater, William (1990), Chile and The United States: Empires in Conflict, Georgia: University Georgia Press, p. 186-187; 
Harmer, Tanya (2011), Allende’s Chile and the Inter-American Cold War (The New Cold War History), Chapel Hill: University 
of North Carolina Press.
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10 Eylül’de Cumhurbaşkanı Salvador Allende bakanlara ve orduya krizi çözmek için, halk 

oylaması kararını açıkladı.

Ertesi sabah, krizin demokratik geriliminden kaçınmak için askerî darbe gerçekleştirildi. 

Böylece terör rejimi ve önümüzdeki 17 yıl sürecek insan hakları ihlalleri sistematik olarak 

başlatılmış oldu.

Sonuç

Bu çalışmayla geliştirilen perspektif, bu belgede özetlendiği üzere yaklaşık yüz yıldır giz-

lenmiş olan yapısal ve ekonomik faktörler 1920’den itibaren giderek daha da kutuplaştı; 

Küba devriminden sonra hızlandı ve Salvador Allende hükûmeti başkanlığında bir dina-

mik haline geldi. Öz sermayeye dayalı yeni bir toplum modeli üretme fikri ve daha bilimsel 

statü olarak bu amaca (kilisenin ve Marksizmin sosyal doktrininin manevi değeri) ulaş-

mak için tek yolun zenginliklerin sosyal piramidin tepesinden üssüne aktarılması olduğu 

fikrine borçlu olduğu için atalarının avantajlarını ve ayrıcalıklarını kaybedeceklerini fark 

edenlerin tepkisi daha şiddetli oldu. 20. yüzyılın tarihinin hızı, Şili’de kritik noktalarda 

süratle yoğunlaştı. Geleneksel çözümler başarısız olduğunda ideolojik tutumlar radikalleş-

ti ve sadece sağ - sol kanatlar arasındaki çatışmalar, burada özetlenen bütün çatışmalar, 

Şili’de yaşamın her boyutunu kaplayana kadar siyasi alanın sınırlarını aştı.

Bugün bariz olduğu anlaşılan şeyleri o zaman göremedik. Sol, Şili’nin tarihi kurumsal istikra-

rına -gerektiğinden fazla- güvenirken; merkez, silahlı kuvvetlerden istifade etme kabiliyetine 

-haklı olarak- son derece güveniyordu. Merkezin hesapları daha doğru çıkmıştı. Bu durum sis-

temin doğru dişlilerini harekete geçirdi ve kıdemli sendikacılara göre Şili’nin yeniden doğma-

sına- ki bunların gerçek amaçları 1920’de orta sınıfın başkanlık koltuğunda oturmaya başla-

masından öncesine dönmekti.- sebep olan ekonomik çıkarların önünü açtı. Bu hikâyede birçok 

masum vardı ancak suçlu sayısı yalnızca insan haklarını ihlal eden asker ve sivilleri kapsamı-

yor. Hannah Arendt’in tez çalışmasının bu eserin başlığında yer almasının sebebi budur.

Sanki insanın kötülükle dolu bu uzun tarihinin  işlendiği bir dersin son dakikada özetlenmesi gibiy-

di. Ve o dersin bize  öğrettiği;  kötülüğün söz ve düşünceye meydan okuyan o korkunç bayağılığı!

Hannah Arendt46

46 Arendt, Hannah (1965), Eichman in Jerusalem: A report on the banality of evil (revised and enlarged edition), New York: 
The Viking Press, p. 118.
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Adolf Eichman’a içsel bir kötülüğü atfederek o dönemde tartışmalara yol açan bu tez, Şili 

davasında geçerli olduğunu kanıtladı. İş sektörünün, profesyonel bürokratların, Katolik 

Kilisesinin bir kısmının ve diğer grupların kötülüğün bayağılığı (banality of evil)  kategori-

sinin içine sığabileceği doğrudur.

17 yıllık terör sırasında ve sonrasında yaşamlarını sürdürdükleri korkunç huzuru açıklardı an-

cak bunları herhangi bir sorumluluktan kurtarmanın anahtarı da olurdu. Bu gruplar tarafın-

dan bu meseleyi ele almak için hatanın kullanılmadığı gerçeğine rağmen bu kötülük, sıradan-

lık değil, çıkarlarının savunması ve hırslarının tatmine dayalı rasyonel bir eylemin ürünü idi. 

Az sayıda, belki çok sayıda iş adamı terörden faydalandı. Devlet teşebbüslerini özelleştirdiler,47 

işkence gören devrimci oğullarını serbest bırakmak için ebeveynlerin paha biçilmez özel şir-

ketlerini çaresizce –saçma fiyatlarla- satın aldılar ve terör sayesinde varlıklarını zenginleştire-

rek başka insanların mahvedilmesi pahasına ailelerinin mutluluklarını finanse ettiler.

Benzer şeyler, sağ kanat politikacılardan ve merkezden bazıları Pinochet’in sivil-askerî dik-

tatörlüğünün yetkilileri haline geldi ve bürokratın soğukkanlılığı ile terörü etkili bir şekilde 

idare etti. Bazıları halen siyasi partilere katılmakta ve birkaçı bir siyasi halk temsil bürosunun 

imtiyazlarından faydalanmaya devam etmektedir. (Senatör, milletvekili, belediye başkanı)

Aynı şekilde işkenceciler için aynı rutine ve disipline rağmen kendi anneleri eşleri ya da kız-

ları olabilecek kadınlara veya kendi babaları, kardeşleri, oğulları olabilecek erkeklere işken-

ce etmek gibi günlük görevlerle yüzleştiği söylenebilir. İnsan hakları davaları yüzünden bu 

kişilerin normal bir yaşam sürdüklerini öğrendik. İşkence edip, insan öldürmelerine rağmen, 

köpeklerini evde besliyorlar, doğum günlerini kutluyorlar, ölülerine yas tutuyorlar.

Farkına varamadık. Aşağıda, yukarıda, içinde her tarafında ülkenin homojen ve birleşik 

olduğunu düşündüğümüz Şili yerine, insan doğasının en kötüsü tarafından hakim olunan 

başka bir Şili vardı. Çelişkili bir biçimde, üstün bir ahlak kuralına dayalı daha iyi bir top-

lum kurma arayışı, tarihimizin gölgelerinde gizlenen canavarları uyandırdı. Kadere mey-

dan okuyoruz ve bunu yapmaya çalışarak ona doğru koşuyoruz. Oyun gerçek olduğunda, 

ateşin ebedi labirentine hoş geldiniz.

47 Örnekler için bakınız. Montero, Cecilia (1997), La Revolución Empresarial Chilena, Santiago: Dolmen; Monckeberg, María O. 
(2001), El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, Santiago: Ediciones B.; Bibliografía compilada por la Biblioteca 
del Congreso de Chile: http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/bibliografias/estudios_pdf_bibliografias/620.pdf (visitado en 2/2/2016).
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THE COUP IN CHILE IN 1973 AND THE BANALITY OF EVIL1

Cuando el juego se hace verdadero 
bienvenido al laberinto eterno de fuego
Tiro De Gracia2

Introduction

The coup d’etat in Chile in September of 1973 is without a doubt one of the most important 

events of our history in the second half of the twentieth century. I do not wish to refer to it 

in conventional terms, since a large number of authors before me had already done so with 

great accuracy. Nor do I wish to examine its consequences because, in this meeting, that 

dimension will be analyzed in detail.

In my role as historian and in a forum such as this, it is incumbent on me to refer to the con-

text of Chile at that time as a way of placing the facts and finding in them some explanatory 

key that allows, ideally, to interpret the phenomena that have so often been presented in a 

fragmented or deliberately incomplete manner.

September 11 of 1973 in Chile has been submitted from three perspectives: one, as a “coup”, 

which is not just the political technical concept for an event such as this, but also the con-

cept that unites the opponents of the coup itself. Two, as a “statement”, for those who have 

sought to justify this movement; and three, as a “institutional breakdown”, for those who 

have tried to achieve the “neutrality” of a third position.

In a sense, this tripartite debate was resolved at the end of the decade of 1970 and what 

we have had thereafter is but a discussion of the details. Even in 2013, 40 years since the 

coup, the interpretations were not more than returning to those old ideas, grouped in the 

three categories set forth above.

1 By the way, I have borrowed Hannah Arendt’s famous expression, whose meaning I’ll explain at the Conclusions part of 
this document. 
2 When the game becomes real, welcome to the eternal labyrinth of fire. Tiro de Gracia: Chilean hip-hop band. Official web 
site: https://myspace.com/juansativo/

Prof. Dr. César ROSS
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Considering this state of the debate, I have opted for the formula of referring to the general 

issues of context to try to respond to the questions that I will outline later and which relate 

to the phase prior to September 11. 

For the record, I do not speak from neutrality: I was a History student in the old Pedagogical 

Institute of the University of Chile, during the second half of the decade of the eighties3 and 

I suffered the repression of the civic-military dictatorship headed by Augusto Pinochet.

However, for better and for worse, time has passed and I have the responsibility to reflect 

on this period in the history of Chile and on my own story, with the advantage of the elapsed 

time as well as from a longitudinal perspective. In a way, placing emphasis on the context 

allows us to understand and hopefully explain how we ended up with a Coup (September 

1973), a dictatorship (1973-1989) and a massive and systematic violation of human rights.

My presentation will seek to focus on the context, in the general trajectories and the situa-

tions that led us, either consciously or unconsciously to the abyss that was the dictatorship 

and its regime of terror.

What was it that the protagonists of the time did not see? How did we get to that point? 

What signs was our own history showing to us that we did not see in time?

My presentation seeks to navigate through these questions in an essay, without the logic 

of a technical report and without the rigor of an article designed for an academic journal. 

I am interested in, for the first time, talking and writing about this experience in a free 

manner, leaving the words and ideas to flow without further calculation, but taking care 

that the logical order of the historiographical speech helps us to put some order to a story 

that I have reviewed many times in my head. 

3 In those years, under the strategy of dividing the opposition and by the DFL 7 of 1981, the Pedagogical Institute of the 
University of Chile ceased to be part of the University of Chile, becoming an independent university, which first received on 
behalf of the Higher Academy of Pedagogical Sciences (1981) and after it received the name of Metropolitan University of 
Educational Sciences (1985), a name which it has maintained until today.
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1. THE STRUCTURAL FACTORS

The history of Chile of the 19th and 20th centuries was incubating a structural tension, 

whose contradiction was increasing in several dimensions up to a point of collapse in 1973. 

It is not only the classic allusion to a dialectical opposition of classes, but to a larger phe-

nomenon inclined to an almost inevitable crisis. This “collision course” fulfilled its fatal 

itinerary.

1.1. Rupture of The Historical Setting of Power:

After the Independence, as Marcello Carmagnani stated more than thirty years ago4, the 

Creole oligarchy consolidated its power into one single dimension that was not controlled, 

which was the political power. From this place, it outlined its historic project, not only 

giving itself a place in the larger map that was newly drawn, but also outlining the roles 

for the other classes and groups. This design, to term it as such, was established during 

the 19th century and only altered by the power adjustments that happened within the 

oligarchy, that were essentially conflicts between the Conservative5 and Liberal6 Groups.

Both in Chile and Europe, the turn of century involved the exhaustion of the 19th century 

liberal model characterized by a political system disaffected of the demands of the lower 

social classes; into deregulated capitalism, which did not react nor to the cry of the trade 

unions nor to the call of Pope Leo XIII7; into a class society with little vertical mobility8, 

despite the emergence of a middle class educated in the schools and state-run institutions 

of higher education (military schools and universities); into the massification of employee 

sectors, concentrated in urban centers that, especially after the Pacific war (1879-1883)9, 

were exposed to new ideas and to a widespread primary instruction given by the evening 

schools, by the training provided by mutual societies and trade unions, and by the working 

press itself that since the 1870s began to disseminate the ideas of Karl Marx and later, the 

anarchists.

4 Carmagnani, Marcello (1984), Estado y Sociedad en América Latina, Barcelona: Crítica. 
5 Characterized by their Catholic, rural and presidential identity. 
6 Characterized by their secular, urban and parliamentary identity.  
7 Especially by his Encyclical Rerum Novarum (1891), where he showed the danger that the state of things implied for to the 
own ruling classes.
8 Since the Pacific war and following it, there was an intense horizontal mobility, from the countryside to the urbanized sec-
tors, which had a strong impact in the change of the productive role (especially from countrymen to worker).
9 Between Chile and the coalition formed by Bolivia and Peru. 
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At the beginning of the twentieth century, the structural tensions could no longer hide 

with indifference, and they could no longer be controlled by force alone. In this scenario, 

leaders of middle class broke into the political scene, among them: Arturo Alessandri who 

came into the picture by winning the presidency of the Republic in the election of 1920. It 

was the first time that a son of the middle class had reached this position.

Moreover, in 1920, the oligarchy that had amassed a monopoly of power following Inde-

pendence (1830), lost it at the hands of a political leader who, not only competed, but 

challenged their power with a government program that sough to respond to the demands 

that had accumulated for the previous 40 years of history. This way, he showed them that 

this new middle class was no longer functional to their interests through a yearning for 

disciplined and docile assimilation, as it had been in the past. It was now a middle class 

with distinct identity, that no longer wanted to be high class and showed them that it had 

its own project (including a new Constitution after almost a century with the same Magna 

Carta) and that in it, the strengthening of the State was the key piece to counteract the 

economic power of traditional oligarchy, which also had the majority in the Congress.

However, this is not the only middle class. Alessandri also conflicted with the military, 

whose interests had been relegated after the War of the Pacific, and saw that time as their 

opportunity to apply pressure. The instability generated by this new stage in the history of 

Chile ended the government of Alessandri (1925) and gave way to a phase of political insta-

bility, which resulted in an accusation of sedition that forced Alessandri into exile, until he 

returned in 1931. In May of 1932 he was elected Senator for the Province of Tarapaca. At the 

end of that year and after the government of Juan E. Montero was overthrown, he entered 

the presidential race and in October of 1932 he was elected President of the Republic for a 

second time.

However, it was not the same Alessandri from 1920, as he had endured a learning curve 

that showed him it was not possible to govern against the oligarchy with only the support 

of the weakest. In his return he applied a new formula: he allied with the strongest (oligar-

chy) on a model in which he would control the political power, in order to neutralize the 

middle and low classes; meanwhile his Finance Minister, the entrepreneur Gustavo Ross, 

would control the economic power to reassure his peers that the government would not be 

a threat to their interests.
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Thus, a model of governance that would allow the oligarchy recover the monopoly of pow-

er was configured, but through a functional middle class politics, which was available to 

administrate the status quo.

As it has been amply documented by the historiography referring to the 20th century in 

Chile, the structural contradictions that led to the collapse of the liberal model of the 19th 

century, and which caused the criticisms of Karl Marx and warnings of Leo XIII, were not 

resolved. In the mid-1950s the social protests appeared due to the hunger suffered by popu-

lar sectors and because of the inability of the governments to solve the dilemma of inflation 

and the external debt10. The formula proposed by Raul Prebisch, at the end of the decade 

of 1940 and the beginning of the next, caused enthusiasm among the intellectuals, but was 

not able, at least in Chile, to put more food on the table of the poor.

In many ways, the Second Vatican Council, led by Pope John XXIII (convened on January 

25, 1959), reinforced the social doctrine that the Church had inaugurated with the Rerum 

Novarum and it lent more legitimacy to the Christian moral code that put the poor at the 

center of its concern. As in 1891, the distance between this position and the revolutionary 

Marxism was not very large. The bridge between those moral visions and convictions was 

built by the so called Theology of Liberation, enabled with this Council, with the basic ec-

clesial community (BEC) and with the Conference of Medellin (1968). 

In this scenario, the pressure to transform the status quo was enormous. Thus, the history 

of Chile built up momentum that gained force with the milestone that closed the decade: 

The Cuban Revolution (January 1, 1959). This event accelerated history by increasing Latin 

America’s importance during the Cold War.

This event and the Revolution’s permanence, encouraged many artists and intellectuals to 

give their public support to the Revolution, as was the case of Jean Paul Sartre, one of the 

most important intellectuals of the world at that time.

The left and center youth were touched and attracted by this process, which had a relevant 

impact on the left-leaning of politics in Chile. From here, nationalization of copper and 

10 Sierra, Enrique (1969), Tres ensayos de estabilización en Chile: las políticas aplicadas en el decenio 1956-1966, Santia-
go: Universitaria; Stallings, Barbara (1987), Banker to the Third World: U.S. Portfolio Investment in Latin America, 1900-1986, 
Berkeley: University of California Press.



1st DAY - 1st SESSION CHILE

113

agrarian reform became key issues in the economic discourse of the center-left political 

parties, which increased tension with the more conservative sectors and with copper 

investors, the majority of whom (large mining industry) were from the United States.

In Chile, a new political party of the center called Democracia Cristiana tried to represent 

this Catholic moral of advocating for the poor, and to implement their slogan: A revolution 

in freedom from the government (1964-70)11 though with a very controlled agrarian reform 
and a nationalization of copper which left the fundamental solution half way through. De-

spite the support of The United States and the fear of the conservative sectors, the project 

ended in failure, since it proved to be insufficient.

At the end of Frei’s administration, the great problems of Chile remained nearly intact and 

its major challenges were pending. In this context and within a closely fought election, 

Salvador Allende, the leader of the left coalition called Popular Unity, came to power with 

36.6% of the votes. In another era, this support would have been barely enough to stay in 

the power, but in those days, this vote was sufficient for the Popular Unity12 to attempt a 

revolution.

All in all, this Chilean Revolution was not of the people, at least not its leadership. A quick 

analysis of the main leaders of political parties and movements of the left back then, allows 

us to notice that they were university professionals, and children of upper-middle-class 

families, who in many cases had been educated in private schools. While they were not 

the children of the high oligarchy, they were clearly not children of the people (low class). 

However, this government, more than any other in the History of Chile, declared itself to 

be representative of the people and in fact succeeded in capturing the accession of that 

social sector, to the point that great expectations were created. However, this fragile hope 

had a life as short as the electoral support in which it was based. The abrupt end of this 

political project would bring the course of History in the opposite direction, from a political 

point of view, and it would also re-edit, in a way, the year of 1932. Another figure from the 

middle class, Augusto Pinochet, overflowed with ambition, would make alliances with the 

traditional oligarchy to assure its wealth and its capacity to make more money. On this 

occasion, however, he would not work with the tools of populism, but with the instruments 

of force and terror. Other high and middle class civilians, accomplices to this plot, took 

11 Eduardo Frei Montalva.
12 Coalition of political parties and social organizations which supported the candidature of Salvador Allende to power.
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part of the power and the economic benefits while pretending not to see or hear about 

human rights violations. Thus, the economic miracle that allowed the emergence of new 

and successful Chilean businessmen, was merely the distribution of State enterprises and 

resources, during a time of terror where there was no ability to resist.

Therefore, there is a very close relationship between the systematic violation of human 

rights in Chile and the transfer of enterprises and resources of the State into the hands of 

private entrepreneurs (old and new), that made this tragedy a feast for their pockets.

1.2. Economic Polarization: Rich & Poor:

Economic polarization between rich and poor had been dormant in the social conscience 

of the elites since the late nineteenth century. As it has been stated above, this fact was 

analyzed and transformed into economic and political theory by Karl Marx, whose ideas 

were disseminated by the workers’ press in the last third of the 19th century, and trans-

formed the political discourse of the leaders of the workers, such as Luis E. Recabarren 

(1876-1914). The high class elites also took notice of this issue thanks to the impact and dis-

semination of the Encyclical Rerum Novarum (1891) which expresses the general state of 

inequality in the capitalist world. In Chile, the centenary of the Independence of Chile was 

the occasion for many opinion leaders from various sectors to make a critical assessment 

of the first hundred years of independence, where social inequality and poverty, which was 

euphemistically called the “social question”, were at the center of a debate13 that was doc-

trinally decoded from the two indicated sources: the social doctrine of the Catholic Church 

and Marxism. It was, therefore, a discussion on ethics, where the debate was focused on 

categories such as equality, justice and equity. Inequality, however, was not a matter of 

analysis for liberalism, which perceived in this phenomenon a natural reflection of the 

unequal distribution of capabilities.

Inequality remained present in the Chilean political and philosophical debate in the follow-

ing decades, but somehow, the rhetorical nature of this type of discussion allowed those 

really responsible for the inequality (employers and rulers) to escape their sins, because 

the topic was being discussed in the same language in which they argued many other is-

sues on which there were no solid foundations.

13  This debate has been reproduced in a classic book by Hernán Godoy (1971), La Estructura Social de Chile, Santiago: 
Los Andes, 2000.
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Half a century later, this perception changed due to a final year thesis project of a young 

law graduate student from the Faculty of Law of the University of Chile: Ricardo Lagos E., 

who wrote about the concentration of economic power in Chile14, which he used to estab-

lish the empirical base for a discussion that until then had been considered purely theoret-

ical. While today this endeavor might seem merely theoretical and almost trivial methodo-

logically speaking, in its time it revolutionized the debate, to the point that this young man 

was interviewed by the influential Time Magazine and had an editorial in the newspaper 

La Nación, which, as his biographies have said, baptized him as the Mozart of the economy.

Indeed, the work of Lagos complemented the analysis made two years before by Jorge Ahu-

mada, where he diagnosed the main symptom of the integral crisis of the Chilean develop-

mental model: The huge inequality between the rich and the poor.

“After a few years of absence, many returning Chileans felt disappointed and even hurt to see a 

nation that gathers all the conditions for its citizens to enjoy a long, decent life full of possibili-

ties, offers instead the spectacle of the sordid poverty of the many in such high contrast with the 

proud ostentatious of the few, to the point that even the most clueless observer would feel pain.”15 

This quite precise image of the concentration of wealth was completed years later with the 

report entitled Mapa de la Extrema Pobreza en Chile (1974)16 where he evidenced what was 

the other part of this concentration of economic power.

Although the effort to examine these structural contradictions continued with other au-

thors and texts17, Lagos’ book had its own merit and this grasp moved from theory to re-

ality. Thus, the causal association that was made between concentration of wealth at the 

top of the social pyramid and the massiveness of poverty at the base became a real axiom 

of the economic and social reality of Chile. Furthermore, when the Club of Rome itself in 

its mythical report on the limits to growth18 used the same way of conceptualizing wealth: 

14 Lagos E., Ricardo (1960), La Concentración del Poder Económico. Su Teoría. Realidad Chilena, Santiago: Editorial del 
Pacífico.
15 Ahumada, Jorge (1958), En vez de la miseria (Segunda edición), Santiago: Editorial del Pacífico, p. 13.
16 Sergio Molina; Alvaro Donoso; Agustín Llona; Sergio Baeza; Miguel Kast (1974), Mapa de la Extrema Pobreza en Chile, 
Working Document IE-PUC, No. 29.
17 For example, with the work of Fernando Dahse (1979), Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso 
de concentración de capitales, Santiago: Aconcagua.
18 The Club of Rome commissioned this report to MIT. The biophysics and environmental scientific Donella Meadows was 
the principal author of the report, made with the collaboration of other 17 professionals. Los Límites del crecimiento: informe 
al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad, México: Fondo de Cultura Económica. 
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an inelastic gap whose distribution structure was connected only to negotiations of the 

zero-sum type, in which someone earned what other person lost. Thus, the causal relation-

ship between wealth and poverty was consolidated without space to debate and doubt.

This causal association is key because it gave renewed foundation to the Marxist perspec-

tive on the concentration of capital and conferred scientific status to a thesis that until 

there was challenged as being ideological and counterfactual. On the contrary, the studies 

of Lagos and the MIT, author of the report of the Club of Rome, supported their assessments 

with empirical basis. Thereafter, any public policy that focused on tackling the problem 

of poverty should solve the problem of wealth first, as its accumulation was the result not 

only of the unequal distribution of capabilities but also of precise historical conditions as 

the mechanism for distribution of opportunities and privileges. Furthermore, any public 

policy that resolutely tackled the problem of poverty should promote the transfer of wealth 

from the top to the base. The agrarian reform, the nationalization of foreign capital, and the 

transfer of private enterprises to social capital were offshoots of these recommendations. 

This program, by the way, was the program taken by the government of the Popular Unity. 

1.3. Ideological Polarization: Right & Left:

Although the weight of the Chilean policy had been shifting from one end to the other since 

1920, the polarization of the Left and the Right became extreme in the 1960s and intensi-

fied with the real possibility of Salvador Allende winning the presidential election of 1970.

In fact, in 1920 Arturo Alessandri came to power with a transformational leadership, but 

also as part of the Liberal Party, that belong to the right wing. In 1927, after a short inter-

mediate of the Government of Emiliano Figueroa Larraín, Carlos Ibáñez del Campo came to 

power, a middle class military officer who was clearly inclined towards the centrist views, 

and emphasized with the idea of a stronger government. Nonetheless, the effects of the 

economic crisis of 1929 and his tendency to use force to resist the student protests made 

him lose power in 1931 and, despite the moderation of the government of Juan E. Montero, 

the pendulum titled to the left until the establishment of what was called the Socialist 

Republic, which did not last more than few months (from June 4 to September 13 of 1932).

In sum, it was a short but intense period of political instability (1924-1932), in which Chile 

had seventeen presidents, three warlords and nine coups (both failed and successful), in 
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addition to nine forced dismissals, two closures of Congress, two economic crises and 

countless ministers. In this context, when Arturo Alessandri won his second run for pres-

ident, he was transformed into a right wing politician and governed the country until the 

end of his constitutional term (1938).

At the end of the Second Government of Arturo Alessandri, his finance minister, Gustavo 

Ross, had become the preferred candidate to succeed him. Despite this, as wizard of finance 

for the right wing but also minister of hunger, for the left, he was a difficult candidate to 

promote, because of his limited charm and his little interest in pleasing the electorate. The 

electoral balance was tipped toward the candidate of the center-left, Pedro Aguirre, due to 

a political incident of minor importance, but which had the most serious consequences, in-

volving the death of 64 people in the offices of the Insurance Worker. As a result of this event, 

for which the government was blamed, Aguirre obtained 50.1% and Ross 49.2% of the votes. 

From this election until 1952, the country was governed by a center-left coalition, called 

Frente Popular19, which had the communist party in its ranks until 1948, when it was de-

clared illegal by Gabriel Gonzalez, the third and last President of this conglomerate. In this 

way, the pendulum swung from the right to the center-left wing that included the Commu-

nist Party of Chile, the political party of the extreme left wing at that time.

Despite representing the dispossessed, all radical governments and especially the latter, 

concluded in the midst of corruption scandals and delegitimisation, which was aggravated 

by the effective mediatic opposition from the communists outside the law and its main 

persecuted, the poet Pablo Neruda, who put his pen at the service of this cause and to the 

demonization of Gabriel González, former leftist of the Radical Party.

For the election of 1952, the electorate was stuck with no viable candidate, the options 

from the right wing to the left wing had already been tested and none of them managed to 

meet the expectations of a society that was still feeling the effects of the crisis of 1929 and 

the subsequent impoverishment of the middle class.

In this context, Carlos Ibáñez was back on stage, promising to sweep corruption away (the 

image of his campaign was a broom). He was able to win (46,79% of the votes) more due to 

19  Frente Popular, composed of: The Radical Party, the Socialist Party, the Communist Party of Chile, the Democratic Party 
(Chile), the Socialist Radical Party (Chile) and the Confederation of Workers of Chile (CTCh).
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the disappointment caused by the other options than because of the genuine interest in his 

presidency, as a candidate without any apparent ideology and without a party. In practice, 

Ibáñez ruled as a right-wing populist, with strong Nazi tendencies disguised by the defeat 

of Germany in the Second World War, and with the support of the Agrarian Labor Party, the 

Popular Socialist Party, and the Female Party of Chile.

During his term, thanks to high external debt and inflation20, the first program of monetary 

stabilization driven by the IMF21 was carried out, on the basis of reducing social spending 

to reverse the fiscal deficit. The experiment, as it was termed by Enrique Sierra, lasted two 

years and was abandoned by the active opposition of those who were affected. 

The speeches charged of ideology or of an apparent practical sense seemed to be useless 

faced with problems that were of great technical complexity, such as external debt and 

inflation. Apparently, less lip service and more mathematics was required at the time. 

In this context, a figure similar to Gustavo Ross entered the scene – Jorge Alessandri 

Rodríguez. Despite being the son of Arturo Alessandri, he had a very different profile to 

his father. An engineer by profession, he was austere and taciturn. Even when he held a 

publicly elected office, or worked in public administration, he was known for his activity in 

the world of private enterprises, particularly those linked to the Matte family, with whom 

he was an equal.

He entered the presidential race of 1958 as an independent politician, albeit with the sup-

port of the Joined Conservative Party and the Liberal party. At this stage, Jorge Alessandri 

clearly represented the upper class and the employers, to whom he had been the maximum 

representative in 194722. Accordingly, the pendulum once swung to the right.

Jorge Alessandri triumphed with the 31,56% of the votes while Salvador Allende came sec-

ond with 28.8%. In third place was Eduardo Frei with 20.70%, and Luis Bossay came in 

forth with 15.55%. 

20 French-Davis, Ricardo (1973), Políticas Económicas en Chile, 1952-1970, Santiago: Ediciones Nueva Universidad. 
21 Sierra, Enrique (1970), Tres ensayos de estabilización en Chile: las políticas aplicadas en el decenio 1956-1966, Santi-
ago: Universitaria.
22 Jorge Alessandri was President of the Confederation of Production and Trade (CPC) in 1947.
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The distribution of votes showed the fragmentation of the electorate and the multiparty 

system, as well the disorientation in the course of public policy, and the little legitimacy 

a government with such low support could expect to have over the course of the next six 

years.

As a matter of fact, the results were very poor. A test of monetary stabilization was reap-

plied, as proposed by the IMF, and once again it lasted for two years, after which it was 

abandoned by the strong social opposition. Alessandri reacted pushing a shy agrarian re-

form, labeled as a flowerpot by his opponents, which did not address the problems of hun-

ger and fallow land effectively. As of 1960, strikes and protests became significant political 

statistics for the government and the country23.

In this scenario of upheaval, the presidential elections of 1964 began. In the running were 

two well known candidates: Allende and Frei, plus a new candidate, Julio Durán, whose role 

was to subtract votes to Allende, which indeed occurred. That was not the only upset in 

the election: Frei had discovered that there was an electorate that had remained untapped 

by the campaigns: women, who had won the right to vote in presidential elections since 

194924. His campaign focused specifically on this group and he was greatly successful.

When the voting concluded, Frei obtained the 56,09% of the votes; Allende, the 38,93%; and 

Julio Durán, 4.98%.

Frei not only represented a genuine pendulum movement toward the center, but toward a 

new center. The Christian Democracy party, founded in 1957, was formed by young people 

from the conservative party who followed the social doctrine of the Catholic Church and 

the postulates of Jacques Maritain and Emmanuel Mounier. They proposed, as indicated 

above, a revolution in freedom, representing a profound change, but within the system. 

They proposed a more ambitious agrarian reform and the nationalization of copper as two 

ways to improve the economic development of the country. This ideological and political 

option attracted the political center and the middle class, who was frightened by the idea 

of a revolution that posed a danger to their modest economic and social achievements.

23 In 1960 was the strike of the CUT (United Workers Federation), in 1962 was the general strike with 250 thousand workers 
on strike and in 1963 was strike of teachers. 
24  Law 9.292 of 1949, issued by the government of Gabriel Gonzalez.
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Like the two previous Governments, the DC faced high external debt and inflation, issues 

they could not handle with the IMF stabilization plan, a package of measures that was also 

implemented for two years, and just like the two previous governments, was abandoned 

following social backlash.

1.4. Politics: Inside & Outside the Political Parties: 

As a signal of its times, the 1960s was the era in which social movements25 made their 

triumphant entry into Chile, similar to the struggle for civil rights in the United States. The 

novelty is probably that these social movements consisted mostly of university students 

-ergo, middle-class and upper-middle left-center wing- who fought to democratize and to 

expand the coverage of universities.

In 1961 the first student movement in the Technical University of the State occurred, which 

resulted in a reform discussed among academics and students in 1967. In that same year 

there were significant student movements in the Catholic Universities of Valparaiso (June) 

and Santiago (August). In 1968 another manifestation appeared in the University Federico 

Santa Maria (Valparaíso), Technical University of the Sate, the University of Chile and the 

University of Concepción.

Their claims were based on criticism of the university system, due to their exclusion from 

the internal decision making and the inability of the universities to incorporate more stu-

dents, especially those from the poorest sectors. Behind these criticisms, inherent to uni-

versities, lay a deep frustration created the inequalities and the major contradictions over 

this period, which brought together many young people with different political views, but 

inspired by common values.

These student movements, especially those that occurred in Catholic universities, were 

very important because they constituted a very clear demand of young people to be heard 

and taken into account. It was not only a political claim, but a criticism with regard to the 

world this generation received and had to live in.

25 They had a reputation in the workers’ struggles and in a small number of political manifestations on public thoroughfares, 
organized by different groups that expressed their demands throughout the XX century: Workers, teachers, students and 
women were the most common groups in these manifestations.
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The response of these generations was to challenge the party system from the outside. Not 

only because of the growing and revolutionary hippie movement, but because many young 

people focused on founding new political parties and new organizations that shared the 

criticism that has been previously mentioned. The key is that an alternative solution to 

discuss policy was spreading outside the conventional politics.

This is a structural factor, which somehow had always existed, but during the 60s it ac-

quired a greater relevance, because of the new and strengthened role the youth in this 

decade began to play, among other reasons.

This trend was further enhanced by the impact of the Cuban Revolution on the young peo-

ple of the left who saw in this event and in its survival, the proof that a socialist society 

was not only possible in Latin America, but that it could be constructed from the outside, 

through insurrection, without asking permission, taking Reality in their own hands. This 

was a message that not only made sense to the revolutionaries of the left, but to many 

other groups of young people who saw the autonomy, and sometimes the breaking with 

the system, as the only way to build a better world they yearned for and that was not even 

being outlined by the generation who were in power.

The alternative way, through autonomy or rupture, explains in part why young people from 

the 60s, of different political stripes, agreed to move away from the system and thus weak-

en the democratic institutions that had been a pillar of Chile’s political stability and its 

capacity for dialog, even in the darkest moments of its history.

2. CONJUCTURAL FACTORS

The Government of the Popular Unity posed a threat to the most economically important 

interests established in Chile since the Colonial times. The Chilean revolution proposed to 

break with the status quo and despite having a low initial support, it had sufficient power: 

for example, it had the prerogatives of formal power (constitutional power): a threatening 

discourse, the necessary will as to terrorize the oligarchy of the time, and the sufficient 

subjectivity (wishfull thinking) to believe that everything was not only desirable, but that 

the project represented a large majority of Chileans.
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La Batalla de Chile (The Battle of Chile), the magnificent documentary that Patricio Guzmán 

made from of many hours of filming that covers the development in Chile between 1972 

and September 1973, is an eloquent illustration of this perception. The country began to 

spiral out of control, which was only stopped by the coup. The coup succeeded to curb the 

precedent vertigo, but opened a phase of terror as large as the fear that the changes pro-

posed by the Popular Unity had caused.

2.1. Crisis of The National Developmentalist Project:

There are many ways of addressing the crisis of Chile’s project of national development. 

One of them is to examine the specific field of the political economy which entered into 

anomaly, whose theoretical framework of reference has been addressed in several specific 

publications26. Another way is to enter into the historical detail of what was frustrated, 

with the work of Anibal Pinto S. C.27 as the masterpiece, but with also a very long list of 

historiographical work compiled by Cariola, Sunkel and Sagredov explaining what did not 

work until at least 199028 (the picture below is not more optimistic). A third way to address 

the crisis, is by considering a couple of works that gave an overview of what had happened, 

which is the option I intend to utilize: First, I take into account a remarkable work by Jorge 

Ahumada, published for the first time in 1958; and secondly, an article by Osvaldo Sunkel, 

published for the first time in 1967.

As stated above, in 1958, Jorge Ahumada published the book entitled En vez de la Miseria29 

(Instead of Misery), where he examined the keys to the stagnation of the development 

model in Chile. His vision was very critical of the path that we had experienced up until 

that point and he dared to consider that the crisis was an integral crisis. This book, as Jorge 

Larraín30 and many others stated, had a tremendous impact: The first edition published in 

July 30, 1958, was followed by a second on October 31 of the same year, and many others 

thereafter. In the short term, because of its lucidity and its pedagogy, the book managed to 

change the way people viewed this model whose results had been so long-awaited. To such 

26 See, for example: Bielschowsky, Ricardo (1998), Evolución de las ideas de la CEPAL, Revista de la CEPAL (Número 
Extraordinario: CEPAL Cincuenta Años), Santiago: CEPAL, pp. 21-45; Devés, Eduardo y Ross, César (2009), Las ciencias 
económico-sociales latinoamericanas en África Sudsahariana, Santiago: Ariadna Ediciones.
27 Aníbal Pinto S. C. (1959), Chile: Un caso de desarrollo frustrado, Santiago: Editorial Universitaria.
28 Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo (1990), Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930/ bibliografía revisada y 
actualizada por Rafael Sagredo B., Santiago: Universitaria.
29 Ahumada, Jorge (1958), En Vez de la Miseria, Santiago: Ediciones del Pacífico.
30 Larraín, Jorge (2001), Identidad Chilena, Santiago: LOM, p. 122.
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an extent that the publishing house of the University of Chile published in 1966, posthu-

mously, a text of his authorship, with a title that summarized the central thesis of the book 

of 1958. The document is titled La crisis Integral de Chile31. 

The structure of the text, moreover, served both as a story logically ordered by problems, 

and as a list of possible solutions. For many people, it became a program-book about the 

equitable modernization of Chile32 and the true government program for President Eduar-

do Frei, once he reached power.

Although the text was of great inspiration, especially in its earnest call for a genuine agrar-

ian reform, its author - who died early in 1965 -was not part of the government whose 

ideas were the basis of his work, although he did contribute to the development of the 

government program and to the preparation of the first speech of President Eduardo Frei 

Montalva before the full Congress in 1964.

In 1967, nearly a decade after the first work was published, but only a year after the pub-

lishing of the second work, Osvaldo Sunkel33 published a study that was somewhat less 

well known, but nonetheless necessary to understand the course of events in the first years 

of the 70s. In it, he examined to what extent industrialization had been able to overcome, 

if only partially, the dependency for which it suffered and whose theory had given such 

relevance to Raul Prebisch. For Sunkel, it was clear in 1967 that import substitution indus-

trialization (ISI) had failed. 

The industrialization stage has not produced all the benefits expected from this process. In 

particular, it has failed to comply with one of the basic objectives attributed to it: the reduction 

of the external dependency34.

The work of Sunkel made a very strong criticism of the long-awaited project ISI, stating 

that it had failed in its central objective and beyond. In the same text the author raised the 

need to reverse the model whose axiom is “export or die”. The protectionism associated 

31 Ahumada, Jorge (1966), La Crisis Integral de Chile, Santiago: Universitaria, 44 pp.
32 Maira, Luis (1998), Los Tres Chile de la segunda mitad del siglo XX, Santiago: LOM, p. 64. 
33 Sunkel, Osvaldo (1967), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en América Latina: Ensayos de Inter-
pretación Económica, Santiago: Editorial Universitaria. 
34 Sunkel, Osvaldo (1969), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en Bianchi, Andrés (ed.), América Latina: 
Ensayos de Interpretación Económica, Santiago: Editorial Universitaria, p. 254. Originally published in 1967 in Estudios 
Internacionales, Santiago: Universidad de Chile, Vol.1, Nº 1, pp. 43-75.
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the center-periphery model should have been overcome but it was not resolved with the 

foreign private investment which, according to Sunkel, prevented its subsidiaries from 

exporting at the national level, even to the regional market. Sunkel saw agriculture as a 

solution for the country, by increasing productive efficiency35. However, far from achieving 

this solution, it crumbled because of agitation and conflicts resulting from the process of 

agrarian reform carried out during the government of the Popular Unity. 

To summarize, two of the most important intellectuals of their time made a lapidary diagnosis on 

the institutional option and, in passing, gave grounds to those who proclaimed the alternative 

option as the solution to development. After the failure of industrialization, the possible paths 

were reduced to three: agrarian reform, nationalization of the minerals, and the transfer of pri-

vate productive ownership to social property (one of the three areas of property)36. These formu-

lae for solutions had been outlined and in some cases partially implemented, but they involved 

serious patrimonial conflicts, which were unleashed in the years of Popular Unity Government.

2.2. Increase in Violence:

To the business sectors, the government program of the Popular Unity was, by itself, the first 

act of violence toward their heritage and their way of life. The loss of influence and the per-

ception of the threat felt from the onset of the presidential campaign were growing rapidly.

In turn, the sectors linked to the government of Allende lacked the ability to articulate 

a single discourse on what should be done and how it should be carried out. Within the 

Popular Unity, two opposing visions cooperated: On the one hand, there were those who 

supported the idea of establishing Socialism by legal means, as was proposed by the Pres-

ident Salvador Allende and supported by the Communist and Radical parties, the MAPU 

Obrero Campesino party, and sectors of the Socialist Party. On the other hand, there were 

those who supported the idea of establishing it, in a more radical way, inside and outside 

the law, with and without negotiations, a posture that was promoted by the MAPU (led by 

Oscar Guillermo Garretón), some sectors of the Socialist Party, and the MIR (which did not 

belong to the coalition)37. 

35 Sunkel, Osvaldo (1969), Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en Bianchi, Andrés (ed.), América Latina: 
Ensayos de Interpretación Económica, Santiago: Editorial Universitaria, p. 254. Originally published in 1967 in Estudios 
Internacionales, Santiago: Universidad de Chile, Vol.1, Nº 1, pp. 263-264.
36 Government Program of the Popular Unity: Http://www.abacq.net/imagineria/frame5b.htm#05 (visited in February 2 2016).
37  Collier, Simon and Sater, William F. (1997), A History of Chile, 1808-1994, Cambridge: Cambridge University Press, p. 331.
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This was the political issue by essence. The government of the Popular Unity was not unit-

ed in its purposes; in addition, it had to articulate a complex contest with the opposition 

that took every opportunity possible to oppose, combat, conspire, plot, and do everything 

that it could to destabilize the government. The government, in turn, was the victim of 

these attacks precisely because of its internal weakness. In fact, in mid-1972, when it be-

came clear that it was necessary to modify the government program, to which the ad-

ministration had clung religious discipline, Allende was unable to change course and to 

discipline his own supporters.

By mid-1973, the economic situation was very bleak. The development strategy had failed 

and the contingency (inflation and shortages of basic commodities) burdened consumers, 

employers, and the government. In truth, the government of the Popular Unity was the 

subject of an internal boycott and conspiracy supported by Washington38, but it is also true 

that if the Government and its coalition had been united and strong, and had a greater sup-

port in Congress, none of these strategies and influences would have been enough to put it 

in jeopardy. However, there was a completely different scenario, where the two competing 

visions within the Popular Unity, plus all of the opposition (domestic and international), 

made an explosive combination for the stability of the country.    

The radicalization of the political positions was transferred to the streets and physical vi-

olence between opposing groups started taking place on a daily basis, and with increasing 

seriousness. The young school and university students carried all kind of weapons (even 

firearms) with which they fought, creating an environment of instability and uncertainty 

that was the prelude to a greater tragedy.

Radomiro Tomic, as invoking Macbeth, indicated that to General Carlos Prats in August of 

1973.

As in the classic Greek tragedies, everybody knows what will happen, everybody says they do 

not wish it to happen, and everybody does exactly what is necessary to bring about the disaster.

Radomiro Tomic.

38 LeoGrande, William M. and Kornbluh, Peter (2015), Diplomacia encubierta en Cuba, Santiago: Fondo de Cultura 
Económica; Kornbluh, Peter (2003), Los Estados Unidos y el derrocamiento de Allende: Una historia desclasificada, Santi-
ago: Ediciones B.
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Additionally, as Collier and Sater have claimed, much of the tragedy that came afterwards 

originated in the fact that that vision39 (which no doubt had a noble side) was never shared 

by a clear majority of Chileans40. In fact, the Popular Unity controlled only 40% of the 

Chamber of Deputies and 30% per cent of the Senate, i.e. it was a minority trying to lead 

a revolution openly resisted by the opposition in Chile, and by Washington (especially fol-

lowing the nationalization of the copper in July 1971).

From that moment onwards, as it has been proven in numerous publications, the time 

for revolutionary experiments model began to decay rapidly, and internal political tension 

spilled over into street violence.

In the legislative elections of March 1973, the Popular Unity obtained 43,4 % of the votes, 

maintaining its role of minority, but that was enough to prevent a constitutional overthrow. 

The military left the Government and so began an inevitable road of no return.

On June 29, Colonel of Roberto Souper attempted a coup that was successfully blocked by 

General Carlos Prat himself.

In July, Allende attempted negotiations with the opposition through the intermediation of 

Cardinal Raúl Silva that ended in failure.

In August, and with the financial support of the CIA, the national confederation of truck 

owners (CNDC in its Spanish abbreviation) launched a general strike, which, thanks to 

the funding received from Washington, had no pressure to conclude rapidly despite the 

economic damage they wreaked41.

In September, the National Command of Guilds (Coordinator of Business Organizations) 

called for a national offensive against the government of the Popular Unity.

39 Idealized from the thoughts and ideals of the founding fathers of equality: Santiago Arcos, Francisco Bilbao, José M. Bal-
maceda, Luis E. Recabarren and Pedro Aguirre.
40 Collier, Simon and Sater, William F. (1997), A History of Chile, 1808-1994, Cambridge: Cambridge University Press, p. 331. 
41 Sater, William (1990), Chile and The United States: Empires in Conflict, Georgia: University Georgia Press, p. 186-187; 
Harmer, Tanya (2011), Allende’s Chile and the Inter-American Cold War (The New Cold War History), Chapel Hill: University 
of North Carolina Press.
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The 9th day of the same month, Carlos Altamirano, general secretary of the Socialist Party, 

urged confrontation, and to oppose by all means - including by force - the offensive of the 

coup, discarding the possibility of any type of dialog.

On September 10, the President Salvador Allende announced to the ministers and to the 

military his decision to convene a plebiscite to resolve the crisis.

The next day in the morning, in order to avoid a democratic input on the crisis, the military 

carried out the coup d’état. Thus began the regime of terror and systematic violation of 

human rights that would last for the next 17 years.

Conclusions

From the perspective developed by this work, the structural and economic factors outlined 

in this document and hidden for nearly a century, became increasingly polarizing from 

1920 onwards, a dynamic that accelerated following the Cuban Revolution and came to a 

head under the government of Salvador Allende.

As the idea of producing a new model of society based on equity advanced, and as more 

scientific status was lent to the idea that the only way to achieve this goal (a moral value of 

the social doctrine of the Church and of Marxism) was through the transfer of wealth from 

the top to the base of the social pyramid, the reaction of those who noticed they would lose 

their ancestral advantages and privileges became more violent.

The pace of history of the 20th century in Chile accelerated and became more intensely 

marked by the time of the critical junctures. As the conventional solutions failed, the ide-

ological positions were radicalizing and the unrest, not only between the right and left 

wings but all the conflicts outlined here, increased beyond the borders of the political 

sphere until it covered all the dimensions of life in Chile. 

We were not able to see what today might seem obvious. The left trusted too much the 

historic institutional stability of Chile and the majority that was never such, while the 

center relied too much on its ability to exploit the armed forces, although their calcula-

tions turned out to be more exact. It pushed the correct keys of the system and reaped the 

economic benefits of what for the senior trade unionists was a real re-foundation of Chile, 
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whose central purpose was to return to the stage prior to the emergence of the middle 

class on the presidential seat, in 1920.

In this story there were many innocents, but the number of guilty does not include only the 

military and civilians involved in the violation of human rights. This is why the thesis of 

Hannah Arendt was alluded in the title of this work.

It was as though in those last minutes he was summing up the lesson that this long course 

in human wickedness had taught us-the lesson of the fearsome, word-and-thought-defying 

banality of evil.

Hannah Arendt42

This thesis, so controversial at the time by ascribing to Adolf Eichman no intrinsic evil, 

could prove applicable in the Chilean case. It is true that the business sector, the profes-

sional bureaucrats, a part of the Catholic Church, and other groups could fit inside the 

disturbing category of the banality of evil. It would explain the appalling tranquility in 

which they continued their lives during and after 17 years of terror, but it would also be 

the key to relieving them of any responsibility. Despite the fact that fault was not used by 

these groups to address this issue, for them this evil was not a product of banality, but was 

the product of a rational act based on the defense of their interests and the satisfaction of 

their ambitions.

Some, or perhaps a lot of businessmen benefited from terror. They privatized state-owned 

enterprises43, they bought - at a ridiculous cost- private companies of haunted parents 

desperate to free their revolutionary sons from torture, and thanks to the terror visited 

on others they became wealthy and so financed the material happiness of their families, 

whose prosperity was founded on the ruin of others.

42 Arendt, Hannah (1965), Eichman in Jerusalem: A report on the banality of evil (revised and enlarged edition), New York: 
The Viking Press, p. 118.
43 See, for example: Montero, Cecilia (1997), La Revolución Empresarial Chilena, Santiago: Dolmen; Monckeberg, María O. 
(2001), El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, Santiago: Ediciones B.; Bibliografía compilada por la Bibli-
oteca del Congreso de Chile: http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/bibliografias/estudios_pdf_bibliografias/620.pdf (visitado en 
2/2/2016). 
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Something similar could be said of the right-wing politicians and some of center, which 

then became officials of the civic-military dictatorship of Pinochet, and with the cold stin-

giness of a bureaucrat, efficiently managed the terror. Some of them are still taking part 

in political parties and a few continue to enjoy the privileges of a political office of popular 

representation (senators, deputies and mayors). 

The same could be said of the torturers who, with amazing discipline and routine, faced the 

daily task of torturing women that could have been their own mothers, wives, or daugh-

ters; or men, who could have been their fathers, brothers, or sons. Because of the human 

rights trials, we have found out that they led a normal life: They pet their dogs, celebrated 

birthdays, mourned their dead, and through it all, tortured and murdered.

We were not able to realize. Below, in and on the sides of the country that we thought to be 

homogeneous and unified, there was another Chile, dominated by the worst of the human 

nature. Paradoxically, the search to build a better society based on a superior moral code 

awakened the monsters hidden in the shadows of our history. We challenge Destiny and 

by trying to do so, we run towards it. When the game becomes real, welcome to the eternal 

labyrinth of fire. 
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ŞİLİ’DE İŞLENEN ULUSLARARASI SUÇLARIN KOVUŞTURULMASI
SÜRECİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE MEYDAN OKUMALAR
(1973-1990)

Özet

1973 ile 1990 yılları arasında Şili kısa tarihindeki en zalim dönemi yaşamıştır. Ordu-

nun başı olan Augusto Pinochet, demokratik olarak seçilmiş sosyalist Başkan Salvador 

Allende’yi 11 Eylül 1973’te şiddetli bir darbe ile devirmiştir. Neredeyse 20 yıllık diktatörlük 

boyunca, muhaliflere yapılan zulüm, siyasi baskı ve bir terörizm devleti kurulması ile sa-

dece Şili silahlı kuvvetlerince değil, emniyet kurumlarındaki kamu görevlileri tarafından 

insanlığa karşı uluslararası suçlar işlenmiştir. 

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonuna (Rettig Komisyonu) ve Siyasi Hapis ve İşkence Ulusal 

Ko-misyonuna (Valech Komisyonu) göre Şili’de doğrudan insan hakları ihlaline uğrayan 

kurbanların sayısı en az 35.000 kişidir; 28.000 işkence, 2.279 infaz ve 1.248 kayıp. Ayrıca, 

yaklaşık 200.000 kişi sürgüne uğramış ve sayısı belirsiz kişi gizli merkezlere gönderilmiş 

ve yasa dışı tutuklanmıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumunda sunulan bu ça-

lışma, bu uluslararası suçların kovuşturulmasında Şili’nin nasıl evrildiğini analiz etmeyi, 

yol boyu meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana hatlarını çizmeyi ve önümüzde uza-

nan meydan okumalardan bazılarından bahsetmeyi hedeflemektedir. 

Bu sunumun ilk kısmı, adaletin insanlığa karşı uluslararası suçlar ve savaş suçlarıyla ilgi-

li ne yaptığını tespit etmek için Şili Yüksek Mahkemesinin oynadığı rolü incelemektedir. 

İkinci kısım, Augusto Pinochet liderliğindeki yüksek komuta kademesindeki üyelerin cezai 

kovuşturmasını ince-lemekte ve son olarak da Pinochet diktatörlüğü boyunca işlenen insan 

hakları ihlalleri mağdurlarına Şili devletinin önerdiği telafi sürecini gözden geçirmektedir. 

Buna ek olarak bu sunumun son bölümünde, uluslararası suçları kovuşturma yükümlülü-

ğü ko-nusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut durumunu değerlendirmeyi ve 1980-1989 

yılları arasında gerçekleşen büyük insan hakları ihlalleri gibi ihlalleri önlemek için etkili 

mekanizmalar kurmayı umuyoruz.
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PROSECUTION OF INTERNATIONAL CRIMES COMMITTED IN CHILE.                  
AN OVERVIEW OF THE PROGRESS AND CHALLENGES (1973-1990)

ABSTRACT

Between 1973 and 1990, Chile lived the cruelest episode of its short history. Augusto Pinochet, 

who was then the head of the army, toppled the democratically elected socialist president, Salva-

dor Allende, in a violent coup on September 11, 1973. During his dictatorship for almost twenty 

years, international crimes against humanity were perpetrated, persecution of opponents, po-

litical repression and the establishment of a state of terrorism were committed not only by the 

Chilean armed forces but the government agents and civilian in the service of security agencies. 

According to the Commission of Truth and Reconciliation (Retting Commission) and the Na-

tional Commission on Political Imprisonment and Torture (Valech Commission), the num-

ber of direct victims of human right violations in Chile accounts for at least 35.000 people, 

28.000 tortured, 2.279 executed and 1.248 missing. Also, some 200.000 people suffered exile 

and an unknown number went through clandestine centers and illegal detention. 

The work presented at Coupe D’etat Judgements in the World and Turkey International 

Symposium, aims to analyze how chilean’s prosecution of these international crimes has 

evolved, to outline some of the major developments along the way and to mention some of 

the challenges that lie ahead. 

The first part of this presentation examines the role that the Supreme Court of Chile had 

has in this matters establishing what the justice has understood about international 

crimes against humanity and crimes war. Second, to examine the criminal prosecution of 

the high members of the joint command leading by Augusto Pinochet and finally to review 

the redressing process the State of Chile has offered to the victims of human right viola-

tions committed during the dictatorship of Pinochet.

Additionally, in the last part of this presentation, is looking forward to evaluate the current 

situation of the Republic of Turkey regarding of its international liability to prosecute in-

ternational crimes and to establish effective mechanisms to avoid massive human rights 

violations like occurred between 1980 to 1989.

Att. Juan Pablo DELGADO
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ARJANTİN’DE DARBELER: ARJANTİN’DE YARGILAMA,
DOKUNULMAZLIK, HAKİKAT DAVALARI 

İnsan Haklarının Geliştirilmesi Uluslararası Merkezi1

UNESCO II Merkez Statüsü

Özet

Bu bildiri, 1976-1983 arasında ülkedeki askerî sivil diktatörlük süresince meydana gelen 

insanlık karşıtı suçlara ilişkin Arjantin Cumhuriyetindeki  devlet yetkilileri ve toplumsal 

kuruluşların siyasi ve hukuki faaliyetlerini inceler. Aynı zamanda, diğer devletlerdeki ge-

çiş dönemi yasalarının uygulanış biçimleri arasında bir karşılaştırma da yapılır. 

Abstract
 

This document analyzes the political and legal action in Argentina by the state authorities 

and social organizations, regarding crimes against humanity committed during the dic-

tatorship civic and military 1976- 1983. Also a comparison of the models implemented on 

transitional justice in other states.

Giriş

Tarihsel Bellek

Her şeyden önce bu yargılamalar hakkında halkların bireysel bir hakkından ve tarihsel 

belleğinden doğan, harekete geçirici ekseni üzerine kendi fikrimi açıklayarak başlamak 

isterim. Hatırlanması elzem olan yaşanan durumların öznelliğidir  fakat bu, her şeyin öte-

sinde direnme eylemini içine alan toplumsal bir taslaktır. 

Tarih, insanların kendilerini anlamsal olarak gerçekleştirdikleri kaçınılmaz bir yerdir. Bu 

sebeple, geçmiş aslında geçmez; boyut değiştirir. Bu yüzden tarihsel belleği ve aynı zaman-

da kitlesel sorumluluk yaklaşımını geliştirmek devletin görevidir. Geçmişini unutan bir 

1 İnsan Haklarının Geliştirilmesi Uluslararası Merkezi, UNESCO II. Merkez Katagori , Arjantin merkezi Arantin Devleti ile 
UNESCO arasında 2009’da imzalanan bir anlaşmayla kurulmuştur. Amaçları arasında demokratik sistemin tanıtılması ve 
yerleştirilmesi; insan haklarının ve kaynaştırma,  hoşgörü ve barışı temel alan halk politikalarının güçlendirilmesi yer alır.
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toplum onu yeniden yaşamaya mahkumdur. Aynı şekilde geçmişle ilgili hafıza kaybı ve ona 

karşı kayıtsızlık da parçası oldukları toplumun zafiyeti durumunda daha önce haksızlığa 

maruz kalan insanların yeniden kurban edilmesi demektir.  

Buna karşılık kitlesel bellek, dinamik bir bugünden ve geçmişi sürekli kılmak amacıyla 

onu anımsayanların duyduğu güncel bir ihtiyaçtan kaynaklanan geçmişe bir bakıştır. Bel-

lek geçmişe yaklaşmanın, onu tekrar etmeksizin bugüne getirmenin bir yoludur. Bu top-

lumsal bellek sağlam bir biçimde hakikat ve adalet ilkeleriyle bir araya getirildiği zaman 

diktatörlerin ve devlet terörünü gerçekleştirenlerin durumunda olduğu gibi tarihe geçen 

yargılamalarla sonuçlanır. Duruşmalarda adalet arayışında olan kurbanlar ve kurucu güç-

ler, sorumluluları saptamak ve suçluları cezalandırmak, verilen bir kararı duyurmak fakat 

bilhassa tarihi kitlesel bir hakikat inşa ederek onun gerek kendi öznelliği gerekse değerler 

ve inançlar sistemi olarak gelecek nesillere aktarılabilmek amacıyla bu hatırayı yeniden 

inşa ederler.

Büyük bir nüfusu içine alan; hakikat arayışı sırasında sarsıcı olayların tekrar edilmesi, 

sorumlulukların tayin edilmesi ve cezalandırmaların gerçekleştirilmesi görevini de bera-

berinde getiren çok sayıdaki sebepten ve bunların ülke topraklarına dağılımından ötürü 

(ülkedeki pek çok şehirde ve çeşitli ceza mahkemelerinde) diğer uluslararası yargılamala-

ra kıyasla tarihi bellek hususunda Arjantin Cumhuriyetindeki yargılamaların temel özel-

liklerinin kendine özgü bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Sarsıcı olanı anımsama, kelime-

ler vasıtasıyla tarihi yeniden inşa etme, gerek tanık, birebir kurban, aile yakınları ve suç 

işleyenler gerekse devlet terörünü yargılama imkanı olan halk olsun, bu duruma dahil olan 

kişiler üzerinde günümüze ve geleceğe dair neticeleri de beraberinde getirdi. 

Hakikat Davaları: Hakikat Hakkı

Uluslararası İnsancıl Hukukun parçasını oluşturan kurallara uyulmadığı ve  insan hakla-

rının açık şekilde ihlal edildiği Arjantin Cumhuriyeti askerî diktatörlüğü süresince (1976-

1983) yaşanan olaylara ilişkin hakikati bilme hakkı(1), devletlerin insan haklarını koruma 

zorunluluğu olan özerk ve vazgeçilemez bir hak olarak tayin edilmiştir. Bu çalışmada, şunu 

baştan dile getirmeliyim: “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi için İlkeler Birli-

ği(2)” “…tüm halkların, tıpkı sıra dışı cinayetlerin işlenmesine yol açan sebepler gibi geç-

mişte yaşanan olaylar hakkında kişinin elinden alınamayacak niteliği olan hakikati bilme 

hakkı vardır…”, bu hakkın uygulanması bahsedilen eylemlerin tekrar edilmesinin önüne 
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geçer…”.  Hakikat hakkı uluslararası bir ius cogens(3) kuralı olarak tanımlanmıştır. Kök-

lü geçmişi ile uluslararası camianın yaptırımı olan üst kaidelerinin varlığı fikri, şekil bu 

adlandırma ile Antlaşmalar Hukuku ve Devletlerin Uluslararası Yasa Dışı Olaylar Sorum-

luluğu hakkındaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu Projeleri vasıtasıyla 

yakın zamanda Uluslararası Hukuka girmiştir. 

Arjantin Cumhuriyeti 1983 yılında demokrasinin yeniden inşa edilmesinden itibaren dev-

let terörünün dokunulmazlığına ve “Zorunlu İtaat” ve “Son Nokta” af yasalarının iptaline 

karşı “Hakikat Komisyonları” vasıtasıyla bir mücadele başlatmıştır. Bunun için hukuki, 

yenilikçi ve dünya çapında araştırma mekanizmaları oluşturmuştur. 

Arjantin iç hukuku, devletin gerçeği bulana ve aile yakınlarının kayıp kişilerin akıbetini 

öğrenene kadar araştırma yapma yükümlülüğünü kabul ederek komisyonun ve İnsan Hak-

ları İnter-Amerika Mahkemesinin ilkesini uygulamıştır: “… olayları araştırma görevi (kişi-

lerin ortadan kaybolması) kayıp kişinin akıbeti hakkındaki belirsizlik sürdüğü müddetçe 

devam eder.”

Hukukun Hakikate Uygulanması

Bu hakkın devletlerin iç hukukunda dahili olarak yer alması gerektiğini ifade eden ve si-

lahlı çatışma kurbanlarının korunmasından bahseden 1949 Cenevre Anlaşmaları I. Pro-

tokol Ekinin 32. ve 33. maddelerinde şart koşulmuş olan İnsan Hakları Komisyonunun 

2005/66 sayılı Kararından yasal bir emsal teşkil etmesi bakımından bahsetmek yerinde 

olur. Hakikat hakkının, uluslararası hukuki evrimle uyumlu olarak soyut ve feshedileme-

yen bir yapısı vardır. 

Arjantin’in Durumu

Ülkemiz demokratik geçiş sürecinde dokunulmazlığa karşı sert bir mücadele başlattı.  

Arjantin’in durumunu diğer ülkelerdeki süreçlerden ayırt etmek için onu betimlemek 

önemlidir: 

• Yargılamalar, bu amaca yönelik oluşturulmuş özel mahkemelerde değil sıradan 

ceza mahkemeleri aracılığıyla sivil mahkemelerde yürütüldü.

• Askerî yargılamanın bertaraf edilmesi.
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• Farklı cumhuriyetçi güçler aracılığıyla devlet davacıya dönüştü.

• Bazı durumlarda hukuki sürecin yeniden tatbikini zorunlu hale getirecek kadar 

çok sayıdaki mahkum, kurban ve tanıklar. 

• Davaların bütün ülkede geniş bir alana, özellikle şehirlerdeki farklı mahkemelere 

dağılımı. 

• İki paradigmatik yargılama yürütüldü:

1) İlk Üç Askerî Cuntanın Yargılanması

Arjantin tarihinde bir dönüm noktasını meydana getirir. Yalnız devlet terörünün cezasını 

belirlemedi aynı zamanda ülkede daha önce hiç var olmamış bir bilinç oluşturmaya ve o 

bilincin bugüne kadar gelmesine de katkı sağladı: Neredeyse tüm 20. yüzyıl boyunca farklı 

koşullarda tekrar etmiş olan dayatma hükûmetlere daha fazla yer olmadığı bilinci. “Cun-

talara Yargılama” konusunun toplumsal bir sembol haline gelmiş olması aynı zamanda 

Conadep’in (Kişilerin Zoraki Kaybolması Milli Komisyonu) çalışmasıyla resmî olarak açığa 

çıkarılan insanlık karşıtı suçların işlenmesinden sorumlu kişilerin yargılanması konusun-

daki  toplumsal talep karşısında –özellikle insan hakları savunma örgütleri tarafından– 

siyasi iktidarın mecburen bir cevap vermesini de sağladı. 

13 Aralık 1983, 158 No’lu Kararnamenin onaylanması vasıtasıyla anayasal hükûmet ta-

rafından hedeflenen devlet terörü yargılaması silahlı kuvvetlerin öz yargılamasının reddi 

karşısındaki tek çıkış yolu olmuştur. Bu dava tutukluları öldürme, yasa dışı olarak hapset-

me, onlara işkence uygulanması suçları ile ilgili olacaktır. Hazır bulunan veya bulunmayan 

failleri, üst düzey rütbelilerin azmettiricileri ve suç ortağı oldukları diğer suçlardan ötürü 

zarara uğramazlar. Bu kişiler için verilen askerî mahkeme kararının Yüce Ulusal Meclis 

tarafından onaylanması şartıyla, Federal Mahkeme karşısında Askerî Adalet Kanunu deği-

şiklikleri bakımından temyiz yolu açıktır.

2) Camps Yargılaması:

Bu yargılama aracılığıyla güvenlik güçlerinin işleyişine dahil olan beş sorumlu (Ramón J. 

Camps, Miguel O. Echecolatz, Jorge A. Bergés, Norberto Cozzani y Ovidio P. Ricchieri) so-

ruşturuldu ve 4 ila 25 sene arasında hapis cezalarına mahkum edildiler. 
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Örnek Önlemler

 Askerî camianın önayak olduğu devlet terörünün kendi kendini affı olan 22.924 No’lu 

Kanun Hükmünde Kararname’nin feshedilmesi, o kararname ile “…25 Mayıs 1973’ten 

17 Haziran 1982’ye kadar, terörist veya yıkıcı amaç veya hedefle işlenen suçlardan do-

ğan cezai eylemleri ortadan kaldırılıyordu…” Kararname Ulusal Meclis(4) tarafından 

feshedildi ve anayasal gücün devlet terörü sorumlularının dokunulmazlığını onaylama-

ma eğilimi gösteren ilk, hakiki ve belki de tek tavrı oldu. Yasama gücü 22.924 No’lu 

Kanun Hükmünde Kararname’yi Anayasa’ya aykırılığından –de facto bir kural olmasın-

dan–, ötürü feshetmekle kalmadı; ayrıca onun mutlak ve iyileştirilemez hükümsüzlüğü-

nü de ilan etti. Böylece onu geçmişe dönük etkilerden de mahrum etti.       

 Askerî rejimin liderlerini ortak ceza yargılamasına taşıma konusundaki net amaç-

la bir Hakikat Komisyonu’nun, yani “Conadep”, telaffuz edilmesi. Bir Daha Asla 

(CONADEP 2012) olarak tanınan Conadep’in nihai raporu 1984’te yayımlandı ve er-

tesi sene askerî cunta yargılamalarında delil olarak kullanıldı. Bir Daha Asla Rapo-

ru’nun delil olarak kullanılmasına ilişkin temel tartışma konusu hayatta kalanların 

ve tanıkların siyasi aidiyetinin susturulmasıydı; bu tanıklık yönelimi için net bir 

hedef gösteriyordu: Amaçların araçları haklılaştırdığı bir savaş olduğunu savunan 

askerlerin “kirli savaş”larını “düşman”la farazi ve olanak dışı bir güç kıyaslaması 

yapma aracılığıyla savunduğu “iki şeytan teorisi”ni yalanlamak. 

Son Nokta Yasaları – Zorunlu İtaat Yasası – Aflar – 1002, 1003, 1004 ve 1005 No’lu 

Kararnameler (7/10/89) – Kararnameler: 2741, 2742 ve 2743 No’lu (30/12/90)

Dokunulmazlık Yasaları

Askerî cuntaların, Camps’ın ve diğer sanıkların mahkemeleri yürütüldüğü esnada silahlı 

kuvvetlerden göze çarpan önemli bir kesim 1986’da Başkan Alfonsín tarafından demok-

ratik bir biçimde kurulan anayasal düzene karşı “Monte Caseros” olarak bilinen bir ayak-

lanma başlattılar. Ayaklanmanın ekseninde demokratik hükûmete baskı yapmak vardı ve 

dokunulmazlık yasalarının onaylanmasıyla bunu başardılar: a) 23.492 No’lu “Son Nokta” 

olarak adlandırılan, cezai eylemin vadesini tespit eden ve bu nedenle devlet terörü ile işle-

nen suçlar için süre sınırlaması (60 gün) saptayan yasa ve b) 23.521 No’lu “Zorunlu İtaat” 

Yasası; zanlıların üstlerinden gelen emirleri yerine getirmek için baskı altında hareket et-
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tikleri varsayımını düzenleyen yasa. Dokunulmazlık yasalarının onaylanmasıyla ülkemiz, 

uluslararası hukukun insan haklarını ve daimi niteliğe sahip insanlık karşıtı suçların cezai 

olarak araştırılması ve cezalandırılmasıyla ilgili kurallarını ciddi biçimde ihlal etmiş oldu.  

Aflar – Carlos Menem Başkanlığı

1002/1003/1004 ve 1005 No’lu Kararnameler aracılığıyla: Suárez Mason hariç askerî amirler 

(dokunulmazlık yasalarından faydalandırılmadılar), hükûmeti devirme suçuyla itham edilen 

vatandaşlar, Arjantin Sahil Güvenlik personeli ve bu teşkilatın, -“Albatroslar” grubu gibi - de-

mokratik hükûmetlere karşı düzenlenen çeşitli askerî ayaklanmalara katılan istihbarat per-

soneli, 1982’de Falkland Adaları’nın telafisi için yapılan savaşta sıra dışılık suçlarından dolayı 

hüküm giymiş olan eski askerî cunta üyeleri de dahil olmak üzere üç yüz davalı affa uğradı. 

2741/2742/2743 No’lu Kararnameler “hükümlüleri” ve “sanıkları” şu sırayla beraat ettirdi: 

(a) Jorge R. Videla, Emilio E. Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola, Armando Lamb-

ruschini, Juan R. Camps y Ovidio P: Riccheri; (b) Mario E. Firmenich, Norma B. Kenedy, 

Dulio Brunello, José A. Martinez de Hoz, Carlos G. Suarez Mason.

Milli Adalet Yüksek Mahkemesi, on yıllık Menem2 iktidarı döneminde, bu kararı dokunul-

mazlık yasaları lehine güvence altına aldı. Böylece ülkemiz, insanlık karşıtı suçlara ilişkin 

uluslararası düzeyde belirlenmiş bir kuralı ihlal etmiştir. 

90’lı yılların ortalarından itibaren Arjantin’de benzeri görülmemiş adli kovuşturmalar te-

zahür etmeye başlar. Bu duruşmalar aracılığıyla, uluslararası hukuk “ius cogens”3 kuralla-

rına başvurularak insanlık karşıtı suçların araştırılması yeniden başlatılır.  

Zorunlu İtaat ile Son Nokta yasalarının hükümsüzlüğü ve anayasaya aykırılığı.   

1995 yılında “son nokta” ve “zorunlu itaat” yasalarının onaylanmasından ötürü yargılama-

ların durdurulmasının ve 1989 Ekim’i ile 1990 Aralık aylarındaki başkanlık aflarının bir 

sonucu olarak “hakikat hakkı” kavramı ortaya çıkar. İnsan hakları örgütleri ülke içinden 

yürütülebilecek süreçleri tükettiler ve ibrazlarını İnsan Hakları Amerika Kıtası Mahkeme-

sine ilettiler. Bu kuruluş 28/1992 No’lu bir rapor yayımladı. 

2 Carlos Saúl Menem. Lakabı El Turco (Türk), Arjantinli siyasetçi. 1989-1999 dönemi Arjantin Devlet Başkanı. (ç.n.)
3 Hukuk literatürüne geçmiş Latince ifade. Türkçe’de daha çok “buyruk kural” ya da “amir hüküm” olarak anılır. (ç.n.)
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Bu inceleme çerçevesinde uluslararası hukuk kaynakları birtakım eylemlerin icrasını – in-

sanlık karşıtı suçlar – sıra dışı olarak değerlendirir. Bu sebeple bahsi geçen eylemlerin, bu 

suçları işleyenlerin takibini düzenleyici çerçeve içinde kabul edilmesi gerekir. Olayların 

meydana geldiği sırada tüm dokunulmazlık fikrini reddeden çift taraflı bir yasaklama emri 

vardı. Bir yandan uluslararası bir yaptırım sistemi, öte yandan 23.054 No’lu yasayla 1984 

Mart ayının birinci günü onaylanan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan bir 

uluslararası insan hakları koruma sistemi. 

 İnsan Hakları Amerika Kıtası Mahkemesi ülkeyi aşağıdaki yükümlülükleri 

yerine getirmeye zorladı:

 a. Olayların ve sorumlulukların aydınlatılması.

 b. Adalete ve hukuki korumaya erişilebilirliği güvence altına almak. 

 c. İhlallerin düşünsel faillerinin kimliklerini saptamak ve onları cezalandırmak.

 d. Dokunulmazlığın önüne geçmek için gerekli olan iç hukuk düzenlemelerini benimsemek.

 e. Kurbanların haklarına özen göstermek.

 f. İhlalleri araştırma ve sorumluları yargılama ödevi.  

Simón Davası: Dr. Horacio Méndez Carreras, Dr. Octavio Carsen ve Hukuki ve Sosyal Araş-

tırmalar Merkezi (CELS) Başkanı Dr. Emilio Mignone, Fransız rahibeler Alice Domon y Le-

onnie Duquet’nin temsilinde mahkeme karşısına çıkarlar.  

Arjantin Cumhuriyeti Adalet Yüksek Mahkemesi, zorunlu itaat ve son nokta yasalarının 

anayasaya aykırılığını tarihi “Simón”(5) kararı (14/06/05) ile ilan etti.

Hükümsüzlüğün ilan edilmesine gelince; Mahkeme Heyetinin çoğunluğu, zorunlu itaat ve 

son nokta yasalarının hükümsüzlüğünün ilan edilmesinin, Yasama Gücü’nün insanlık kar-

şıtı suçların sorumlularının araştırılmasının, takibinin ve cezalandırılmasının önündeki 

engelleri ortadan kaldıran anayasal hiyerarşiyle İnsan Hakları Anlaşmalarına uyulmasısı 

çabasına cevap verdiğine hükmetti.

Diğer taraftan, devletin üç temel organından her biri yetkilerini kullanırken anayasayı 

kendisine göre uygular ve yorumlar. Bunu da yasaların hükümsüzlüğünü, yargı gücünün 

özel mirası olmayan Ulusal Anayasa’ya uymanın tanınma biçimi olarak ilan etmek anlamı-

na gelen siyasi kararı sıra düzenine koyarak yapar. Bu şekilde yasama gücü, Arjantin dev-
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letinin nihai sorumluluğu karşısında  Anayasa’ya uygun olarak adaletin sağlanması için 

engelleri ortadan kaldırma sorumluluğunu üstlenmeyi yerinde buldu.  Hükümsüzlük ilanı 

uluslararası talimatlarla uygulanır. Bu durum, insanlık karşıtı suç sorumlularının araştırıl-

ması, takibi ve cezalandırılmasının önüne geçebilecek engelleri harekete geçirerek Arjan-

tin ulusunun itibarını ve Anayasa’nın esasını tehlikeye atmaktadır. 

Ulusal Anayasa’nın 118. Maddesi milletler hukukunun olumlu yönde tanınmasına, araştı-

rılan olaylar meydana geldiği sırada zorunlu insan haklarını koruma sisteminin varlığının 

hesaba katılmasına olanak sağlar. 

 

Bu uluslararası hukukun kabulü süreci bugün aynı istikamette devam etmektedir. Yakın zamanda 

Arjantin Cumhuriyeti bu tür suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine tabi ola-

rak Roma Anlaşmasını imzaladı. Ayrıca Süre Aşımı Yasalarının Savaş Suçlarına ve İnsanlık karşıtı 

Suçlara Uygulanamazlığı hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşmasını anayasal statüde onayladı. 

 

Zorunlu İtaat ve Son Nokta Yasalarının Hükümsüzlüğünün İlan Edilmesinin 
Yasal Çerçevesi 

1995’ten bu yana Yargıtay, 1976/1983 dönemi boyunca tutuklanmış veya kaybolmuş kişile-

rin akıbetine ilişkin kaynak edinmeye yönelik“hakikat arayışı davaları” olarak adlandı-

rılan yoğun bir faaliyet gerçekleştirdi.  

Hakikat davalarının esası yas tutma ve mağdurlarla ilgili gerçeği bilme hakkını temin et-

meye yönelik bir usule dayanıyordu. 

Örnek olarak, 20 Mart 1995’te Özerk Buenos Aires İli Federal Mahkemesi huzurunda yaşa-

nan olaylarla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması ve bu şekilde ailelere ve topluma bir cevap 

sağlanması amacıyla devlet terörü kurbanlarının akıbetini hatasız bir biçimde saptama 

zorunluluğu oy birliğiyle kabul edilerek 1/95-P No’lu Karar yazdırıldı.    

 

Mahkeme gerekçesinde şunlara yer verdi:

“… insanlık karşıtı suç faillerine ceza yaptırımı uygulama imkanından bağımsız olarak ai-

lelerin ve toplumun tüm gerçeğin etkin olarak soruşturulması konusundaki hakkı bakidir. 

Bu hak, gerek iç hukukta gerekse İnsan Hakları Uluslararası Hukukunda yer alan “hakikat 

hakkı”nın ayrılmaz bir parçası olmaktan ileri gelir…”
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Usul

Bu işlemler çerçevesinde sayısız tanıklığa ve ifadeye başvuruldu. Bunlar, yüzden fazla 

araştırma dosyasını oluşturdu ve kayıp olan otuz beşten fazla mağdurun kimlik tespiti 

sağlandı. Aynı zamanda bu vakaların yirmisinde yakınlarına teslimi sağlanmak üzere ölü 

kalıntılarının bulunması mümkün oldu. 

  

73/98, 74/98, 40/99, 15/00 y 41/00 No’lu Ulusal Başsavcılık Kararları tarafından kararlaştı-

rılan hükümler, bahsedilen “hakikat arayışı” süreçlerindeki iş birliği yapma niyetini orta-

ya koyar ve bu olaylara dahil olmuş kişiler için adaletin temin edilmesi çabasını ifade eder.  

Onuncu yılında Son Nokta ve Zorunlu İtaat Yasaları

21 Ağustos 2003’te Ulusal Senato, Arjantin’de insanlık karşıtı suçlara karşı davaların ye-

niden açılması için büyük bir atılım olan Son Nokta ve Zorunlu İtaat yasalarının iptalini 

onayladı. Bu olay devlet terörü süresince işlenen suçlar için gerçeğin ve adaletin arayışın-

da bir dönüm noktası oldu. Çok elverişsiz bir çerçevede Meclis, insan hakları örgütlerinin 

1990’lı yıllarda Carlos Saúl Menem hükûmetinin dayattığı özür ve geçmişi unutma konuş-

masına göğüs germek için yapabileceklerine sahne oldu. Adli kovuşturmaların yeniden 

başlamasından sonraki ilk duruşmanın gerçekleştirildiği yıl olan 2006 yılından bu yana 

415 kişinin mahkum olduğu 35 kişinin suçsuz bulunduğu 103 karar okundu. Bugün, bütün 

ülkede hâlâ süren yaklaşık 400 davayla bağı bulunan iki binden fazla insan var. Ayrıca 

son zamanlarda baskıcı olgunun tarihsel anlamının büyük ölçüde anlaşılmasına olanak 

sağlayan araştırmaların çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda ilerleme sağlan-

dı. 1976 darbesi öncesi olayların yargılanması, Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik Güçleri ile 

sivil toplumun bazı kesimlerinin suç ortaklıklarının yeniden kurulması ve cinsel bütünlüğe 

karşı suçlar komisyonunda sorumlulukların baskının fikir adamlarına ve uygulayıcılarına 

yüklenmesi araştırmalara konu olan durumlardan bazılarını oluşturur.

Üç eski denizcinin “Trelew Katliamı” olayına katılmalarından dolayı 22 Ağustos 1972’de 

müebbet hapis cezasına çarptırılmaları, cezai sorumlulukların 1970’li yıllardaki ilkelerin 

baskıcı çerçevesinde işlenen suçlara dayandırıldığı ilk karardı. 2012 Ekim ayında alınan bu 

karar, Triple A4 gibi yarı resmî nitelikteki aktörlerin ve daha sonra iktidarı ele geçirecek 

4 Arjantin Antikomünist İttifakı. (La Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Üç A olarak da tanınır. 1973 yılında kurulan ve 
1974-1976 yılları arasında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan antikomünist eylemler ve suikastlar gerçekleştiren örgüt. AAA, 
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olan Silahlı Kuvvetlerin kendi yaptığı darbeler arasındaki kısa demokratik dönem süresin-

ce işlenen suçların yargılanması ihtiyacını güçlendirdi. Halihazırda, bu nitelikleri taşıyan 

olayların araştırıldığı 1974’te gerçekleştirilen Capilla del Rosario katliamı, beş kişinin sa-

nık olduğu Triple A davası ve başlangıç aşamasında olan Bağımsızlık Operasyonu davası 

gibi devam etmekte olan çeşitli davalar var. 

İnsanlık karşıtı suçlardaki sivil sorumluluk konusunda da Ledesma davasındaki Carlos 

Blaquier kovuşturması, Ford şirketinin yöneticileri kovuşturması ve Ulusal Menkul Kıy-

metler Komisyonu eski başkanı Juan Alfredo Etchebarne kovuşturması, Zárate-Campana 

bölgesindeki şirketlerin çalışanlarının kaybolmasının araştırıldığı Campo de Mayo vakası-

nın mahkemeye taşınması ve Bahía Blanca’daki Loma Negra şirketi ile La Nueva Provincia 

gazetesi arasındaki suç ortaklığının araştırılması gibi önemli gelişmeler kaydedildi.

Cinsel saldırı suçlarına ilişkin bu yılın Ağustos ayı başlarında, zanlıların cinsel saldırı ve 

tacizden suçlu bulundukları üçüncü karar yazdırıldı. Şu an bu suçlar, Tucúman’da ESMA 

III ve Arsenal Miguel de Azcuénaga davasında yargılanmaktadır ve bazı vilayetlerde süren 

davalardaki kurbanların ifadelerinden ortaya çıkan açılmış başka davalar da vardır. 

Bu uzun yolculuk insan hakları örgütlerinin, kurbanların ve demokrasinin inşa edilmesi 

için daha isabetli kararlar alan siyasi aktörlerin mücadelesinin sonucudur. Hâlâ üstesin-

den gelmeleri gereken çok fazla engel var ancak adalet süreci devam etmelidir ve keskin 

bir siyasi iradeyi de gerektirir. 

İnsanlık Karşıtı Suçlar - Milli Adalet Yüksek Mahkemesi – Evrensel Adalet

Bu bildiriyi hazırlarken yürürlükteki uluslararası hukukun (ius cogens) tatbik edilmesini, 

keyfi alınan uzlaştırıcı tedbirlerin anayasaya aykırılığını kanıtlanmasını ve insanlık karşıtı 

suçların sorumlularının yargılanmasını sağlamak için yasal stratejiler aracılığıyla Doku-

nulmazlık ve Af Yasaları’nın dağılmışlığını gözlemleyebildik. 

sadece komünistlere değil kendilerine muhalif birçok kesime de saldırmıştır. (ç.n.)



1.GÜN - 2.OTURUM - ARJANTİN

147

Evrensel Yargı Öğretisinin Uygulanması

Evrensel Yargı ilkesi bir devlet mahkemesinin kendi toprakları (bölgesel yargı) dışında 

işlenen suçlardan ötürü kişileri yargılama yetkisidir. Bu ilke belirli suçların uluslararası çı-

karlar için çok zararlı olduğu ve bu nedenle devletlerin suçu işleyene karşı suçun işlendiği 

yerden, failin ya da kurbanın milliyetinden bağımsız olarak hukuki bir eylem başlatmaya 

yetkili ve hatta zorunlu oldukları düşüncesine dayanır. Genellikle evrensel yargıya bağlı 

olduğu düşünülen insan hakları ihlalleri arasında soykırım, insanlık karşıtı suçlar, savaş 

suçları ve işkence bulunur. 30 Aralık 1999’da İspanyol hâkim Baltasar Garzón Evrensel 

Yargı anlayışına dayanarak Arjantin’deki insan hakları ihlali için İspanya’da takip edilen 

süreç çerçevesinde, Arjantin diktatörlüğü baskıcılarının tutuklanmasını talep etmiştir. 

Hâkim Garzón’un Augusto Pinochet’e karşı verdiği uluslararası tutuklama emri 

uluslararası suçların dokunulmazlığına karşı olan mücadelede bir öncesi ve son-

rası etkisi yaptı. Şilili eski devlet başkanının ilerlemiş yaşından ötürü İspanya’ya iadesi 

yapılmadıysa da Birleşik Krallık’ta tutuklanmasını sağladı. Bir diğer dönüm noktası olaysa 

Arjantin diktatörlüğü5 boyunca binlerce kayıp kişinin Mar de Plata’ya atıldığı, ne 

yazık ki “ölüm uçuşları” olarak tanınan çeşitli olaylara müdahil olması dolayısıyla, 

insanlık karşıtı suçlardan ötürü Arjantinli asker Adolfo Scilingo’nun Ulusal Mahke-

me tarafından mahkum edilmesidir.

Milli Adalet Yüksek Mahkemesi

Dokunulmazlık yasalarının iptalinin ve anayasaya aykırılığının ilan edilmesinin temeli 

Hâkim Cavallo’nun 2001 yılındaki kararında yatıyordu. Hâkim bu yasaların Ulusal Anaya-

sa’ya ve onaylandıkları zaman yürürlükte olan uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu 

beyan etti. Karar Federal Mahkeme tarafından onaylandı. Önlem olarak Yüksek Mahke-

me’ye temyize gidilmiş olması dolayısıyla Ulusal Başsavcı duruma müdahil oldu ve önceki 

mahkemelerin davaya konu yasaların anayasaya aykırılığını ifade ettikleri hükümle aynı 

doğrultuda karar verdi.

Meydana getirdiği hukuki sonuçlar 1987 yılında kapatılan davaların yeniden açılması ve 

bunların insanlık karşıtı suçlar olarak takip edilmesi oldu.  

5 Kaynak: www.fibgar.org.
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2003 yılında Dr. Néstor Kirchner başkanlığındaki Ulusal Yürütme Gücü, iki temel mese-

lenin açıklığa kavuşturulmasıyla insan hakları örgütlerinin tarihe geçmiş gerekliliklerini 

kamu politikası olarak benimsedi: (i) yasal ve geriye dönük olma ilkesi ile (ii) insanlık kar-

şıtı suçların yasallık ve zaman aşımına uğramama ilkesi.  

(i) Yasal ve geriye dönük olma ilkesi:

Ulusal Anayasa’mızın 18. maddesinde düzenlenmiştir: “…Milletin hiçbir sakini dava 

süreci öncesinde yargılanmaksızın cezalandırılamaz, özel komisyonlarca yargılana-

maz veya davaya konu olaydan önce yasayla atanan esas hakimlerin elinden alına-

maz...”. Bu ilke tüm cezai yaptırımların tasnif edilmiş ve uygulanan cezanın sebebini 

teşkil eden olaydan daha önce var olması gereken yürürlükteki yasaya uygun olarak 

tatbik edilmiş olmasının gerektiğini ortaya koyar. Mahkeme heyeti geriye dönük 

olma ve yasallık ilkelerinin ihlalinin olmadığını tespit etmiştir, dolayısıyla araştırı-

lan olaylardan önce yürürlükte olan işlenen suçların uluslararası kınaması, devleti 

sorumluları cezalandırarak araştırma yapmaya zorlar.

(ii) Principio de legalidad e imprescriptibilidad  yasallık ve zaman aşımına 

uğramama ilkesi:

Bu ilkeye ilişkin inceleme çıkmaza giriyordu çünkü Arjantin Savaş Suçları ve İn-

sanlık Karşıtı Suçların zaman aşımına uğramayışı hakkındaki sözleşmeyi incelenen 

dava olaylarından daha sonraki bir tarihte onaylamıştı.

Her iki durum da “Arancibia Clavel” davasına uygulandı, Yüksek Mahkeme Arancibia 

Clavel’in hüküm giymesine yol açan olayların (...) esası hakkında bir gelişme tespit etti, bu 

suçlar işlendiği sırada uluslararası hukuk bakımından zaten zaman aşımına uğramaz nite-

likteydi. Dolayısıyla sözleşmenin geriye dönük olmasına ilişkin bir yoruma başvurulmadı. 

Bu, Arjantin devletini de bağlayan uluslararası olağan bir kuraldı. Bu nedenle iç hukuk 

düzenlemesinde öngörülen cezai eylemin süre aşımı kuralları genel uluslararası hukuk, 

savaş suçları ve insanlık karşıtı suçların daimi oluşu hakkındaki anlaşma tarafından dev-

rilmiş olur. 
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Davaların yürütülmesi için işlevsel önlemler

Yargı gücünde hâkimlerin eksik oluşu sebebiyle hâkim ataması için bir ilan verilmesi ama-

cıyla Yüksek Mahkeme 37/09 No’lu Kararı yazdırdı.

Kesin surette federal bir yargı yetkisiyle Federal Başkent Ceza Temyiz ve Islah Ulusal Mah-

kemesinin oluşturulması için Yasama Gücü çevrelerinde 26.371 No’lu yasa uygun görüldü.

Ulusal Yürütme Gücü, 2009 yılında, Federal Başkent’te iki, Córdoba Eyaleti’nde üç,  

La Plata’da bir, Rosario şehrinde bir ve Salta şehrinde bir adet Federal Sözlü Mahkemesi 

Kurulması Yasası projesini gönderdi. Ayrıca bu mahkemeler için savcılıkların ve savunma 

bürolarının oluşturulması da desteklendi. İnsanlık Karşıtı Suç davalarıyla ilgili bilgi sağla-

maya yönelik mikrosite olan Adli Danışma Merkezi (www.cij.gov.ar) kuruldu. Süren farklı da-

vaların adli durumu hakkında bilgi almak için özel danışma siteleri de vardır: Bellek siteleri.

   

Eski Gizli Tutuklama Merkezleri (CCD)  Bellek Mekanları ve Devlet Terörü   
Faaliyetiyle Bağlantılı Diğer Yerler

Bunlar Buenos Aires şehrindeki eski gizli tutuklama merkezleri (CCD) ESMA ve “Olimpio”, 

Buenos Aires eyaletinin bir ili olan Morón’daki “Mansión Seré” ve D-2, “La Perla” ve Córdo-

ba’daki el Campo de la Ribera gibi kalıcı olarak bellek, araştırma, eğitim ve savunma faali-

yetleri yürüten mekanlara dönüştürülmüş bellek yerleridir. Ayrıca Tigre’deki Casa Horaldo 

Conti Müzesi, 1970’li yıllarda Temel Birimi “Peronist6 Savaşçılar” olan Buenos Aires’in ili 

Munro’daki Jorge “Nono” Lizaso Bellek ve Direniş Evi siyasi militanlığı ve tutuklu-kayıp 

kişilerin günlük yaşamına dair temsili özelliği olan yerlerde de bellek mekanları bulunur. 

Bellek mekanları ile işaretleyiciler arasındaki fark bu ikincilerin yerleştirildiği alanların 

çoğunlukla silahlı kuvvetlere ait olmayı sürdürmesidir. Diğer taraftan, bellek mekanları 

polis veya askerin kullanımından çıkarılmış ve tamamen araştırma, eğitim ve savunma 

merkezlerine dönüştürülmüş olmayı ifade eder. Bu bellek mekanları çoğunlukla beledi-

yeler tarafından idare edilmektedir. Yalnızca eski ESMA’daki İnsan Hakları Tanıtımı ve 

Bellek Alanı bu konuda bir istisna oluşturur (Buenos Aires hükûmeti ve insan hakları ör-

gütleri tarafından dahil edilen bir yönetim kurulunun yanı sıra). 2014’ten beri –26.935No’lu 

Yasa – Buenos Aires’te bulunan “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” ve “Virrey 

6 Peronizm: Arjantin’de 1945’te yönetime Juan Domingo Perón’un gelmesinin ardından ortaya çıkan politik hareket ve ideoloji. (ç.n.)
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Cevallos” gibi eski gizli tutuklama merkezlerindeki bellek mekanları doğrudan ulusal dev-

letin yönetimindedir. Bellek Alanları Federal Ağı farklı mekanlar arasında deneyim alış-

verişini teşvik eder, onların ürünlerini yayar ve tüm ülkede yeni kurtarma projelerinin 

geliştirilmesine ve yerel idarelere eşlik eder.

Devlet Terörü Kurbanlarının Birleştirilmiş Kaydı (6)

Belgesel kaynakların anket çalışması ve dizgeleştirmesi olan bu kaydın zoraki kaybolma 

ve katledilme kurbanları ve gizli tutuklama yerleri gibi eksenleri vardır. Bu, ileri yıllar için 

zoraki kaybolma durumunu yaşamış ancak sonradan özgürlüğüne kavuşmuş insanlar hak-

kında bir araştırmayı projelendiren ve bu şekilde bütün kurbanları içine alan bir vaziyeti 

sonlandırmayı hedefleyen bir başlangıç aşamasının sonuç bölümüdür. 

Sonuç  

İnsanlık karşıtı suçlar için Arjantin’deki adalet süreci, ülkemizde hukuk devletinin sağ-

lamlaşmasında kilit noktalardan biridir. Sonuçları ve önemi bakımından bütün dünyada 

tanınmaktadır. Bir yandan bahsi geçen davaların gelişim aşamasında olması diğer yandan 

Son Nokta ve Zorunlu İtaat yasalarının anayasaya aykırılığının ilan edilmiş olmasıyla bir-

likte Arjantin’in belki de nihayet adalet yoluna girmiş olmasından dolayı «hakikat davala-

rı»ndan bahseden inceleme muhakkak geçici nitelikte olmalıdır. 

Arjantin’de insan haklarının kitlesel ve sistematik ihlallerinin trajik tarihi, bugün çeşitli 

insan hakları konularında – gerek bellek, gerçeklik, adalet ve telafi konularında gerekse 

de topluma entegrasyon, göç politikaları, ayrımcılığa karşı mücadelede dünya çapında an-

lamlı gelişmelerde – uluslararası bir liderlikle eşleştirilmiş gibidir. Bu gelişmeler daha adil 

ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak için Arjantin’in geçmişi ve geleceği arasında kesin bir 

köprü kurarak insan hakları konusunda bir devlet politikası inşa etmeye olanak sağlar. 

Bu metin İnsan Haklarının Geliştirilmesi Uluslararası Merkezi (CIPDH) Hukuki ve 

Sosyal Bilimler Ekibi üyeleri tarafından hazırlanmıştır:

Ana JAIME

Julia CONTRERAS

Rodrigo GÓMEZ TORTOSA
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La Plata Federal Mahkemesi’nin 18/98 No’lu Kararı’ndan Bölümlerin Transkripsiyonu 

Tarih: 7 Nisan 2005. Hakikat Davalarının Esası

Bu Mahkeme Heyetinin 18/98 No’lu Kararının dayandığı gerekçeler ve önceden başvuru-

lan sonraki emsal kararlar hakikat ediniminin, kayıp kişilerle ilgili meydana gelen olayla-

rın aydınlatılmasını başarmak için bütün yollara başvurmaya mecbur kıldığını – Arjantin 

Cumhuriyeti de bir şekilde bu olayları aydınlatmaya mecbur kalmıştır (Ulusal Anayasanın 

31 ve 75. maddeleri 22. kısmı) ve bugün artık insan hakları uluslararası hukukunu işaret 

eder – ortaya koyar. 

 

Bunu başarmanın önüne geçebilecek engel, soruşturma için ilk başta kararlaştırıl-

mış olan süre sınırlamasından kaynaklanmaktadır. O halde bu meseleyi tekrar ele 

almak ve araştırmanın 6 Ekim 1974’ten itibaren meydana gelen olaylara kadar ge-

nişletilmesini – Kamu Bakanlığı’nın da talep ettiği gibi – kabul etmek mümkündür. 

Temsilci Heyetin kişilerin zoraki kaybolmasını ve yine bu kişilerin akıbetini araştırma gö-

revi, – bu ikincisinden kişinin “ortadan kaldırılması” için izlenen yol ve kalıntılarının yeri 

kastedilir – işkenceler, uzun süreli tecritler, kötü muameleler, “elektrikli üvendire” uygula-

ması, aç bırakma, göz kapama, bir yere toplama, zincire vurma vb. insanlık karşıtı suçlarla 

ilgilenen davaların dahil edilmesiyle genişletildi. Bu şekilde not ediyorum ancak eski kayıp 

tutuklular veya insan hakları örgütleri tarafından kişilerin zoraki kaybolmasıyla ilgili bil-

dirilen olaylar sayesinde bunlardan daha fazlasının olduğunu da biliyoruz. 

Bu Heyetin 18/98 No’lu kararının “amacı”nın bahsi geçen davalara sebep olmuş 

olayların ve “de facto” hükûmetin sürdüğü (1976/1983) göz önünde bulundurulan 

“zaman”ın aslını soruşturmak olduğunu açıklamak yerinde olur. 
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AÇIKLAMALAR

(1) Dr. Leandro Despouy. Hakimler ve avukatların bağımsızlığı konusunda Birleşmiş Millet-

ler İnsan Hakları Komisyonu  Özel Raportörü. Hakikat hakkı. 

(2) Louis Joinet. Hukukçu (E/CN.4/Sub.2/1997/20).

(3) Dra. Zlata Drnas de Clement. Ulusal Córdoba Üniversitesi.  GENEL ULUSLARARASI HU-

KUKUN ZORUNLU KURALLARI (JUS COGENS). ANA BOYUT. Jus cogens’in (Latince üstün 

hukuk) yalnızca pozitif bir kaide üzerinde kurulan feshedilemezlik temelinde değil aynı za-

manda içeriği sebebiyle de normatif kaynakların zirvesinde bulunduğunu anlıyoruz. Genel 

uluslararası hukukun diğer kaidelerinden farklı olarak daimi retçi ilkesi jus cogens’e karşı 

koyabilir değildir. Bu, pozitifleştirme biçimlerinden değil zorunlu kurallarca iyi korunmuş 

olma niteliğinden gelir. Aralarında soykırım ve askerî saldırganlığın da bulunduğu ağır 

şiddet olayları evrensel olarak kabul edilmiş jus cogens kaidelerini meydana getirir. Dev-

letlerin uluslararası toplum tarihinin hiçbir anında feshedilmiş olabileceklerini düşünmek 

mümkün değildir. Bu, yalnızca etik nedenler yüzünden değil aynı zamanda temel ve tartış-

masız nedenlerden ötürüdür. Çünkü karşıt bir değerlendirme insan türünün ve uluslarara-

sı hukukun esaslarının yıkımının adil olduğunu kabul etmeye götürürdü. 

(4) Bu yasal feshetme imtiyazının Milli Adalet Yüksek Mahkemesinin de jure dönemlerin-

de defacto yasaların geçerlilik koşulları hakkındaki öğretisiyle ilgilidir. Bu öğreti, tarihi 

geçmiş olma tezinden – 1930-1943 – Meclis tarafından ifade edilmiş onayının gerekliliğin-

den ötürü devam ettiğine kadar çeşitlenmiştir. İlk -1947’den 1973’e – ve 1973’ten itibaren 

örtük olarak (v. Adolfo G. Ziulu, «Derecho Constitucional», ed. Depalma, Buenos Aires, 

1997, sayfalar. 339/340). 

(5) Ayrıca iki durumda, Arjantin son nokta ve zorunlu itaat yasasının anayasaya aykırılığı-

nın lehine Yüksek Mahkeme karşısında genişletildi. Ulusal Başsavcı. S.c.S.’de 1767,LXXX-

VII Ulusal Başsavcı. «Simón, Julio Héctor ve diğerleri, illegal hapsetme (bknz: http://www.

qeocities.com/apdhlaplata/iuridica/iuridicac5.ritm ) Ulusal Başsavcı «Conrado Gómez, Ka-

rar 29 Ağustos 2002.
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(6) http://www.jus.gob.ar/media/2865984/folleto_espacios_de_memoria.pdf  

También se ha expedido a favor de la inconstitucionalidad de la ley de punto final y de 

obediencia debida el Procurador General de la Nación ante la Corte Suprema argentina en 

dos oportunidades , Procurador General de la Nación en S.c.S.1767,LXXXVII. «Simón, Julio 

Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad del, resolución de 29 de agosto del 2002 

(ver: http://www.qeocities.com/apdhlaplata/iuridica/iuridicac5.ritm ) y en Procurador Ge-

neral de la Nación en «Conrado Gómez , resolución del 29 de agosto del 2002.
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GOLPES DE ESTADO EN ARGENTINA: JUZGAMIENTO, IMPUNIDAD,
JUICIOS POR LA VERDAD EN LA ARGENTINA

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos1

Centro Categoría II UNESCO

Resumen

El siguiente documento analiza las acciones políticas y judiciales en la República  

Argentina por parte de las autoridades Estales y las organizaciones sociales respecto a los 

crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívica militar de 1976- 1983 

en el país. A su vez, se realiza una comparación entre los modelos implementados sobre 

Justicia transicional en otros Estados.  

Abstract

This document analyzes the political and legal action in Argentina by the state authorities 

and social organizations, regarding crimes against humanity committed during the dic-

tatorship civic and military 1976- 1983.Also a comparison of the models implemented on 

transitional justice in other states.

Introducción 

La Memoria Histórica

Ante todo quisiera comenzar con una reflexión acerca del eje motivador de estos juicios, 

que nacen desde un derecho individual y colectivo de los pueblos, el ejercicio de la me-

moria histórica; una urdimbre construida socialmente que involucra la subjetividad de lo 

vivido, lo que resulta preciso recordar, pero por sobre todo involucra al acto de resistir.

1 El Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, Centro Categoría II de la UNESCO, con sede en la 
República Argentina se fundó a partir de un acuerdo entre el Estado Argentino y la UNESCO en 2009. Sus objetivos versan 
en la promoción y la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y de las políticas 
públicas basadas en la inclusión, la tolerancia y la paz.

Adriana ARCE
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La historia es un lugar insoslayable donde se realizan las personas como totalidad dinámi-

ca y de sentido. De esta manera el pasado no pasa, se redimensiona. De este modo es deber 

del Estado promocionar la memoria histórica en tanto paradigma de la responsabilidad 

colectiva. Una sociedad que olvida su pasado se condena a revivirlo, pues la amnesia e 

indiferencia del mismo es la re-victimización de aquellos que padecieron la injusticia y la 

colocación en un estado de vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto.

En contrapartida, la memoria colectiva es una mirada del pasado pero desde un presente 

dinámico y desde la necesidad actual de quienes recuerdan, tanto para perpetuarlo como 

para generar las acciones  perpetuándolo. La memoria es una forma de acercarse al pasa-

do, traerlo nuevamente, sin la acción de la repetición. Cuando esta memoria social se con-

juga en forma indisoluble con principios de verdad y justicia, da como resultante juicios 

históricos como han sido los de las dictaduras y el terrorismo de Estado, donde en audien-

cias judiciales las víctimas y las fuerzas instituyentes de búsqueda de justicia reconstruyen 

este recuerdo a fin de establecer responsabilidades y castigar a los culpables, pronunciar 

una determinada sentencia, pero por sobre todo, construir una verdad histórica colectiva 

para la propia subjetividad como también para ser transmitida a las futuras generaciones 

como sistema de valores y creencias.

En la República Argentina, podemos decir que las características de los juicios resultan 

particulares respecto a otros juicios internacionales en tanto a la memoria histórica, ya 

sea por el importante número de causas y su distribución territorial (en  muchas ciudades 

del país y con diversos tribunales penales ordinarios) que llevó al involucramiento de gran 

cantidad de población y así conllevó a una tarea de reconstrucción de hechos traumáticos 

en la búsqueda de la verdad, asignar las responsabilidades y la efectivización de las con-

denas. La tarea social de recordar lo traumático, reconstruir historias a través de la pala-

bra,trajo aparejado consecuencias presentes y futurasen las personas involucradas, tanto 

testigos, víctimas directas, familiares y perpetradores como así también en la población en 

general que se inscribió en un nuevo sistema de dimensiones y representaciones en tanto 

posibilidad de enjuiciar al terrorismo de estado y, por supuesto, construir una conciencia 

colectiva.
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Juicios por la Verdad: Derecho a la Verdad

El derecho a conocer la verdad2 en relación a los hechos acontecidos durante la dictadura 

militar en la República Argentina (1976 – 1983), en clara violación a los derechos huma-

nos y a los incumplimientos de las normas que forman parte del Derecho Internacional 

Humanitario es un derecho quese constituyó comoun derecho autónomo e inalienable y cuyo 

fundamento es la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos. En el presente 

análisis debo mencionar como antecedente:al “Conjunto de Principios para la Protección 

y Promoción de los DD.HH”3 “… cada pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la ver-

dad sobre los acontecimientos pasados, como las razones que llevaron a la perpetración de 

crímenes aberrantes…”, el ejercicio de este derecho permite evitar que tales actos no se re-

produzcan…”. El derecho a la verdad ha sido identificado como una norma internacional de 

iuscogens4, es decir la idea de la existencia de normas superiores de la comunidad internacio-

nal, imperativas, con una larga presencia histórica, si bien, formalmente, con esa designación, 

recién ha ingresado en el Derecho internacional a través de los Proyectos de la Comisión de 

Derecho Internacional de la Naciones Unidas (CDI) sobre Derecho de los Tratados y sobre Res-

ponsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos.

La República Argentina a partir de la restauración de la democracia en el año 1983, inició 

su la lucha contra la impunidad del Terrorismo de Estado, y la derogación de las leyes de 

amnistía, Obediencia Debida y Punto Final, por medio de las “Comisiones de la Verdad”, im-

plementando para ello, mecanismos de investigación judicial, innovadores a nivel mundial.

La jurisprudencia argentina aplicó  la doctrina de la Comisión y de la Corte Interamericana 

de DD.HH., reconociendo la obligación estatal de investigar hasta conocer la verdad y el 

derecho de los familiares a conocer el destino de las personas desparecidas. “… el deber de 

2 Dr. Leandro Despouy. Relator Especial de la Comisión de DD.HH. de Naciones Unidas sobre la in-dependencia de jueces 
y abogados. El derecho a la verdad
3  Louis Joinet. Jurista (E/CN.4/Sub.2/1997/20)
4 Dra. ZlataDrnas de Clement. Universidad Nacional de Córdoba.  LAS NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO INTER-
NACIONAL GENERAL (JUS COGENS). DIMENSIÓN SUSTANCIAL Entendemos que el juscogens se halla en la cúspide 
de las fuentes normativas no sólo en base a la inderogabi-lidad establecida en una norma positiva sino en razón de su con-
tenido. Es de tener presente que, a diferencia de otras normas de derecho internacional general, no es oponible al juscogens 
el princi-pio de objetor persistente. Ello no nace de las formalidades de la positivación sino de la calidad del bien protegido 
por la norma imperativa. Violaciones graves como el genocidio y la agresión, entre otras, constituyen normas de juscogens 
aceptadas universalmente. No es dable pensar que puedan ser derogadas en ningún momento histórico de la comunidad 
internacional de Estados. Ello, no sólo por razones éticas, sino básica e indiscutiblemente por razones lógicas, ya que una 
consideración en contrario llevaría inevitablemente, en su última instancia, a aceptar como lícita la destrucción del género 
humano y de las bases mismas del derecho internacional.
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investigar los hechos (desaparición de personas) subsiste mientras se mantenga la incerti-

dumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.

Aplicación del Derecho a la Verdad

Cabe mencionar como antecedente jurídico la Resolución 2005/66, de la Comisión de 

DD.HH., que establece que ese derecho debe encontrarse implícito en el derecho interno 

de los Estados, y se encuentra estipulado en los artículos 32 y 33 del Protocolo I Adicional a 

los Convenios de Ginebra de 1949 referidos a la protección de las víctimas en los conflictos 

armados. El derecho a la verdad tiene  carácter intangible e inderogable conforme la evo-

lución jurisprudencial internacional.

Caso Argentino

Nuestro país en el proceso de transición democrático inició una fuerte lucha contra la im-

punidad. Es destacable caracterizar el caso argentino para diferenciarlo de otros procesos 

internacionales:

• Los juicios se llevaron a cabo en la Justicia civil, a través de tribunales penales 

ordinarios y no especiales creados para ese propósito.

• Eliminación del fuero militar.

• El Estado se convirtió en querellante a través de los distintos poderes republicanos.

• Gran masividad de condenados, víctimas, testigos que en algunos casos obligó a la 

readecuación del procedimiento judicial.

• Gran distribución territorial de las causas en diversos tribunales en todo el país, 

principalmente ciudades.

• Se llevaron a cabo dos juicios paradigmáticos:

1) El Juicio a las Tres Primeras Juntas Militares

Constituye un hito en la historia argentina, pues no sólo marcó la condena del terrorismo 

de Estado, sino que también contribuyó a crear una conciencia que nunca antes había exis-

tido en el país y que hasta hoy se extiende: la de que no existe más espacio para gobiernos 

de fuerza, contrariamente a lo que ocurrió en reiteradas ocasiones a lo largo de casi todo el 

siglo XX. Si el “Juicio a las Juntas” llegó a tener ese simbolismo social, al mismo tiempo, de 
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algún modo, constituyó una respuesta forzada del poder político frente al reclamo social – 

en especial, de los organismos defensores de los derechos humanos – de juzgamiento de los 

responsables de la perpetración de los crímenes contra la humanidad que, en gran medida, 

habían salido oficialmente a la luz por la labor de la Conadep. 

El juicio al Terrorismo de Estado, constituyó la única salida frente a la negativa de auto-

juzgamiento de las Fuerzas Armadas, pretendida por el Gobierno constitucional, a través 

de la sanción del Decreto N° 158, de 13 de diciembre de 1983. Ese enjuiciamiento se refe-

rirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 

los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, 

instigadores o cómplices los oficiales superiores , cuya sentencia del tribunal militar sería 

apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia 

Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de la Nación.

2) Juicio a Camps:

A través del cual se investigó y condenó a cinco responsables que integraban las conduc-

ciones de las fuerzas de seguridad (Ramón J. Camps, Miguel O. Echecolatz, Jorge A. Bergés, 

Norberto Cozzani y Ovidio P. Ricchieri) a penas de 4 y 25 años de prisión.

Medidas Ejemplares

 Derogación del Decreto-Ley N° 22.924 de autoamnistía del terrorismo de estado, 

promovido por el sector militar, por el que se “…extinguían las acciones penales emer-

gentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde 

25 de mayo de 1973 hasta el día 17 de junio de 1982…”. El decreto fue anulado por el 

Congreso Nacional5, en lo que quizás haya sido el primero, genuino y quizás único 

gesto del poder constitucional tendiente a no sellar la impunidad de los responsa-

bles del terrorismo de Estado poder legislativo no sólo derogó el Decreto-Ley N° 

22.924 por inconstitucional –debido a que era una norma de facto–, sino que declaró 

su nulidad absoluta e insanable, con lo que la privó de efectos también hacia el 

pasado.

5 Esta facultad de anulación legislativa tiene que ver con la doctrina de la Corte Suprema de Justi-cia Argentina acerca de 
las condiciones de validez de las leyes de facto en períodos de iure, que ha variado desde la tesis de la caducidad –1930 
y 1943–, a la de la continuidad, con necesidad de ratificación expresa por el Congreso, primero –1947 a 1973–, y tácita 
después desde 1973 (v. Adolfo G. Ziulu, «Derecho Constitucional», ed. Depalma, Buenos Aires, 1997, pags. 339/340).
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 Articulación de una Comisión de la Verdad, la “Conadep”, con claros fines de lle-

var los jefes del régimen militar a la justicia penal común. El informe final de la 

Conadep, conocido como Nunca Más(CONADEP 2012), fue publicado ya en 1984, 

y fue utilizado como prueba en los juicios a la junta militar en el año siguiente. La 

principal polémica en relación al uso del Informe Nunca Más como prueba, fue el 

silenciamiento de la pertenencia política de los sobrevivientes y testigos, mostrando 

un claro direccionamiento del testimonio a una finalidad: refutar la “teoría de los 

dos demonios” que defendía que hubo una guerra donde los fines justificaban los 

medios, es decir, los militares defendían su “guerra sucia” a través de una supuesta 

e improbable equiparación de fuerzas con el “enemigo”.

Leyes de Punto Final -  Ley de Obediencia Debida – Indultos - Decretos N° 1002, 

1003, 1004 y 1005 (7/10/89) - Decretos: N° 2741, 2742 y 2743 (30/12/90)

Leyes de Impunidad

En el momento en que se sustanciaban los juicios a las Juntas Militares y a Camps y otros 

reos, un sector destacado de las fuerzas armadas iniciaron un alzamiento contra el orden 

constitucional establecido democráticamente del Presidente Alfonsín en 1986 que fuera 

conocido como “Alzamiento carapintada de Semana Santa” y el de  “Monte Caseros”, por 

haberse producido en la Provincia de Corrientes en una localidad de ese nombre.El eje del 

alzamiento fue presionar al gobierno democrático y lo consiguieron, a través de la sanción 

de las Leyes de la impunidad: a) Ley N° 23.492 llamada de “Punto final”, que establecía la 

extinción de la acción penal, fijando para ello un límite temporal para los crímenes come-

tido por el terrorismo de estado (60 días) y b) Ley N° 23.521 de “Obediencia Debida”, norma 

que en su articulado fijó la presunción de que los imputados obraron en estado de coerción 

para dar cumplimiento a las órdenes emanadas de sus superiores.Con la sanción de las le-

yes de impunidad nuestro país incumplió seriamente las normas del Derecho Internacional 

de investigar y sancionar penalmente las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes 

de lesa humanidad ya que tienen la característica de imprescriptibilidad.
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Indultos – Presidencia  Carlos Menem

Por medio de los Decretos N° 1002/1003/1004 y 1005: fueron indultados trescientos pro-

cesados, jefes militares (que no fueron beneficiados por las leyes de la impunidad), con 

excepción de Suárez Mason, a los ciudadanos acusados de delitos de subversión, al perso-

nal militar de la Prefectura Naval Argentina y personal de Inteligencia de esa Fuerza, que 

fue partícipe en varios de los alzamientos militares que protagonizaron contra gobiernos 

democráticos, como por ejemplo el grupo “Albatros”, ex miembros de la Junta Militar con-

denados por delitos de aberrantes en el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas en 1982.

Los Decretos N° 2741/2742/2743, indultaron a “condenados” y “procesados” en el siguiente 

orden: (a) Jorge R. Videla, Emilio E. Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola, Armando 

Lambruschini, Juan R. Camps y Ovidio P: Riccheri; (b) Mario E. Firmenich, Norma B. Ke-

nedy, DulioBrunello, José A. Martinez de Hoz, Carlos G. Suarez Mason.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la década del menemismo, avaló esta decisión 

a favor de las leyes de impunidad, incumpliendo nuestro país lo establecido a nivel interna-

cional en relación a los delitos de lesa humanidad.  

A partir de mediados de los años 90 comienzan a surgir en Argentina, inéditos procesos 

judiciales a través de los que se retoman las investigaciones de los crímenes de lesa huma-

nidad, apelando a las normas del “iuscogens” del derecho internacional.

Nulidad e Inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto final. 

En el año 1995 se produce el nacimiento del llamado “derecho a la verdad”, como conse-

cuencia de la paralización de las causas por la sanción de las leyes de “punto final” y “obe-

diencia debida” y los indultos presidenciales de octubre de 1989 y diciembre de 1990, los 

organismos de Derechos Humanos agotaron los procesos en la vía interna y remitieron sus 

presentaciones ante la Corte Interamericana de DD.HH., organismo que emite un informe 

N° 28/1992.

En el marco del presente análisis, las fuentes de derecho internacional consideran como 

aberrantes la ejecución de cierta clase de actos -delitos de lesa humanidad- y que por tal 

razón dichas actividades deben considerarse incluidas dentro del marco normativo que 
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procura la persecución de aquellos que los cometieron.Al momento de producirse los he-

chos existía un doble orden de prohibiciones que rechazaba toda idea de impunidad. Por 

un lado, un sistema imperativo internacional y, por el otro, un sistema internacional de 

protección de los derechos humanos constituido, en el caso, por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, aprobada el primero de marzo de 1984 por la ley 23.054.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al país el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones:

a.- Esclarecer los hechos y responsabilidades. 

b.- Garantizar el acceso a la justicia y la protección judicial. 

c.- Identificar y sancionar a los autores intelectuales de las violaciones 

d.- Adoptar todas las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para 

evitar la impunidad. 

e.- Atender a los derechos de las víctimas. 

f.- Deber de investigar las violaciones y procesar a los responsables.

Caso Simón:se presentan ante el Tribunal los Dres. Horacio Méndez Carreras, Octavio Car-

sen y Emilio Mignone -presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, en 

representación de las monjas francesas Alice Domon y LeonnieDuquet, Esther Ballestrino 

de Careaga y Mónica C. Mignone. 

La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina dictó el histórico fallo “Simón”6 

(14/6/05) donde declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

En cuanto a la declaración de nulidad, la mayoría del Tribunal, con independencia de una 

serie de matices en los fundamentos, sostuvo que la declaración de nulidad de las leyes de 

obediencia debida y punto final respondió al intento del Poder Legislativo de dar cumpli-

miento a los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, de manera de 

remover los obstáculos que pudieran impedir la investigación, persecución y sanción de 

los responsables de delitos de lesa humanidad.

6 También se ha expedido a favor de la inconstitucionalidad de la ley de punto final y de obediencia debida el Procura-
dor General de la Nación ante la Corte Suprema argentina en dos oportunidades , Procurador General de la Nación en 
S.c.S.1767,LXXXVII. «Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad del, resolución de 29 de agosto del 
2002 (ver: http://www.qeocities.com/apdhlaplata/iuridica/iuridicac5.ritm ) y en Procurador General de la Nación en «Conrado 
Gómez , resolución del 29 de agosto del 2002.
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Por otro lado, cada uno de los tres poderes del Estado aplica e interpreta la Constitución 

por sí mismo cuando ejercita sus facultades; jerarquizando la decisión política que implica 

declarar la nulidad de las leyes como forma de reconocer que el acatamiento de la Cons-

titución Nacional que no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial.  Asimismo, el Poder 

Legislativo en su condición de poder constituido y ante una eventual responsabilidad del 

Estado argentino en el ámbito y dando complimiento a la Constitución, consideró opor-

tuno asumir la responsabilidad institucional de remover obstáculos para hacer posible la 

justiciabilidad. La declaración de nulidad se impone por mandato internacional, que pone 

en juego la esencia misma de la Constitución y la dignidad de la Nación Argentina, remo-

viendo los obstáculos que pudieran impedir la investigación, persecución y sanción de los 

responsables de delitos de lesa humanidad.

La consagración positiva del derecho de gentes el artículo 118 de la Constitución Nacional- 

permite considerar que al momento que se produjeron los hechos investigados existía un 

sistema de protección de los derechos humanos que resultaba obligatorio independiente-

mente del consentimiento expreso de las naciones.

Este proceso de recepción del derecho internacional hoy continúa en la misma dirección, 

pues recientemente la República Argentina has suscripto el tratado de Roma y sometién-

dose a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para este tipo de delitos. También 

ha ratificado con categoría constitucional la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

No Aplicabilidad de las Leyes de Prescripción a Crímenes de Guerra y Crímenes contra la 

Humanidad.

Contexto Jurídico Declaración de Nulidad de la ley de Obediencia Debida y 
Punto Final.

Desde 1995 la Cámara de Apelaciones ha desarrollado una intensa actividad destinada a 

obtener referencias sobre el destino final de las personas detenidas - desaparecidas du-

rante el período 1976/1983, en lo que fue dado en llamar “juicios por la búsqueda de la 

verdad”. 

Los Juicios por la Verdad, tienen su fundamentación en un procedimiento destinado a ga-

rantizar el duelo y su derecho a conocer la verdad de las víctimas. 
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Como medida ejemplificadora, el 20 de marzo de 1995 el pleno de la Cámara Federal de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta la Resolución N° 1/95-P, votando por unanimidad 

la obligación de establecer fehacientemente el destino final de las víctimas del Terrorismo 

de Estado, con el objetivo de descubrir la verdad de lo sucedido y de esta manera brindar 

una respuesta a los familiares y a la sociedad. 

En sus considerandos la Cámara fundamentó:

“… Que Independientemente de la posibilidad de aplicar sanciones a los autores de crímenes 

de lesa humanidad, queda subsistente el derecho de los familiares y de la sociedad toda a la 

efectiva averiguación de la verdad. Este derecho deviene como parte inseparable del “derecho a 

la justicia”, tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos…”

Procedimiento

En el marco de tales procesos se tomaron innumerables testimonios y declaraciones, se 

formaron más de cien legajos de investigación, y se logró establecer la identidad de más 

de treinta y cinco víctimas que se encontraban en condición de desaparecidas, a la vez que 

se pudo concretar la recuperación de los restos mortales para proceder a su entrega a sus 

allegados, en veinte de esos casos. 

 En función de lo establecido por Resoluciones Procurador General de la Nación N° 73/98, 

74/98, 40/99, 15/00 y 41/00, que evidencian la intención de colaborar en los mencionados 

procesos de “búsqueda de la verdad”, y expresan un empeño en la obtención de justicia 

con la conducta de quienes estuvieron involucrados en esos acontecimientos.

A Diez Años de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de 

punto final y obediencia debida, que constituyó un impulso fundamental para la reaper-

tura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un 

hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo 

de Estado. En un contexto muy desfavorable, el parlamento fue el escenario en el que los 

organismos de derechos humanos pudieron incidir para confrontar el discurso de perdón 
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y olvido que impuso el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990.  Desde 

el año 2006, año en el que se realizó el primer juicio desde la reapertura de los procesos 

judiciales, se dictaron 103 sentencias en las que resultaron 415 personas condenadas y 35 

absueltas. En la actualidad, hay más de dos mil personas vinculadas a las casi 400 causas 

activas por estos crímenes en todo el país. No sólo se produjo un crecimiento cuantitativo 

en materia de juicios. En los últimos tiempos, además, se avanzó en la diversificación y 

profundización de las investigaciones que permitió una mayor compresión histórica del 

fenómeno represivo. El juzgamiento de hechos anteriores al golpe de Estado de 1976, la 

reconstrucción de la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con las Fuerzas 

Armadas y de seguridad y la atribución de responsabilidades a los ideólogos y ejecutores 

de la represión en la comisión de los delitos contra la integridad sexual son algunos de los 

aspectos en los que se ha venido indagando.

La condena a prisión perpetua de tres ex marinos por su participación en la llamada “Ma-

sacre de Trelew”, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue la primera sentencia en la que se 

atribuyeron responsabilidades penales por delitos cometidos en el contexto represivo de 

principios de la década de 1970. Este fallo, dictado en octubre de 2012, reforzó la necesidad 

de juzgar los crímenes cometidos durante el breve período democrático entre dictaduras 

por actores paraestatales, como la Triple A, y por las mismas Fuerzas Armadas que poste-

riormente tomarían el poder. En este momento hay varias en causas en curso en las que se 

investigan hechos de esas características, como los de la Masacre de Capilla del Rosario, 

ocurrida en 1974; la causa por la Triple A, en la que se encuentran procesadas cinco perso-

nas, y la del Operativo Independencia, que está en etapa de instrucción.

Sobre la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, se también produjeron 

avances importantes, como el procesamiento de Carlos Blaquier en la causa Ledesma, el 

de los directivos de la empresa Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan 

Alfredo Etchebarne, la elevación a juicio del tramo de la causa Campo de Mayo en la que 

se investigan desapariciones de trabajadores de empresas de la zona de Zárate-Campana y 

las solicitudes que hicieron los tribunales orales para que se profundice la investigación de 

la complicidad de la empresa Loma Negra y del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. 

En relación con los crímenes de violencia sexual, a principios de agosto de este año se dic-

tó la tercera sentencia en la que los imputados fueron declarados culpables de los delitos 
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de abuso y violación sexual. Actualmente se juzgan estos delitos en la causa ESMA III y 

Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán y existen causas abiertas en varias provincias, 

surgidas a partir de declaraciones de víctimas en juicios en curso. 

Este largo recorrido es resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de 

las víctimas y de aquellos actores políticos que tomaron las decisiones más acertadas para 

la construcción de la democracia. Muchos son los obstáculos que aún deben sortearse, 

pero el proceso de justicia debe continuar y eso requiere, entre otras cosas, de una soste-

nida voluntad política.

Crímenes de Lesa Humanidad  - Corte Suprema de Justicia de la  
Nación - Justicia Universal

A través del desarrollo del presente documento hemos podido observar la desarticulación 

de las Leyes de Impunidad e Indultos, a través de estrategias jurídicas como la aplicación 

del derecho internacional vigente (iuscogens) y la aplicación del derecho a la verdad para 

lograr la inconstitucionalidad de las medidas arbitrarias dictadas oportunamente y llegar 

al juicio de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

1. Aplicación de la Doctrina de la Jurisdicción Universal

El principio de Jurisdicción Universal es la capacidad de la Corte de un estado para juzgar 

a personas por crímenes cometidos fuera de su territorio (jurisdicción territorial). Dicho 

principio se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales para los 

intereses internacionales que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a enta-

blar una acción judicial contra el perpetrador, con independencia del lugar donde se haya 

cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima. Entre las violaciones de los 

derechos humanos que generalmente se consideran sujetas a la jurisdicción universal figu-

ran el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura.El 30 

de diciembre de 1999, el Juez Español Baltasar Garzón, solicitó la detención de represores 

de la dictadura argentina en el marco del proceso seguido en España por violación a los 

DD.HH. en Argentina basado en el concepto de la Jurisdicción Universal. La orden inter-

nacional de detención del juez Garzón contra Augusto Pinochet marcó un antes y 

un después en el combate contra la impunidad de los crímenes internacionales y 

consiguió que el expresidente chileno fuera detenido en el Reino Unido, aunque finalmente 



COUP D’ETAT JUDGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY INTERNATIONAL

166

no fuera extraditado a España por su avanzada edad. Otro hito lo representa la conde-

na por la Audiencia Nacional del militar argentino Adolfo Scilingo, por crímenes 

contra la humanidad, por su participación en varios de los tristemente conocidos  

“vuelos de la muerte”, en los que se arrojaron al Mar de Plata a miles de desapare-

cidos durante la dictadura argentina.7

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, tuvieron su 

origen en el año 2001 a través de la sentencia del Juez Cavallo, que las declaró contrarias 

a la Constitución nacional y a los Tratados Internacionales vigentes al momento de su 

sanción. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal. En razón de haber sido apelada 

ante la Corte Suprema la medida de la Cámara, tomó intervención el Procurador General 

de la Nación, quién se pronunció en idéntico sentido que los tribunales que le precedieron, 

declararon la inconstitucionalidad de las normas apeladas.

Los efectos jurídicos que produjeron fue la reapertura de los juicios, que habían sido clau-

surados en el año 1987, y procesarlos por delitos de lesa humanidad.

En el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional, en la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, 

asume como una política pública los requerimientos históricos de las organizaciones de 

DD.HH., incoando la interpretación de la Corte Suprema de ese período con la clarificación 

de dos cuestiones centrales: (i) el principio de legalidad y retroactividad y (ii) el principio 

de legalidad e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

(i) Principio de legalidad e irretroactividad:

Se encuentra establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional: “…Nin-

gún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo al hecho del proceso, 

ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales designados 

por la ley antes del hecho de la causa…”. Este principio establece que toda sanción 

penal debe estar tipificada y debe ser ejecutada conforme la ley vigente que debe ser 

anterior al hecho que motiva la condena impuesta. La Corte entendió que no existe 

7 Fuente: www.fibgar.org.
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violación a los principios de irretroactividad y de legalidad, ya que el reproche inter-

nacional de los delitos cometidos, con vigencia anterior a los hechos investigados, 

obligan al estado a investigar, sancionado a los responsables.

(ii) Principio de legalidad e imprescriptibilidad:

Respecto de éste principio entraba en crisis el análisis, en razón de que Argentina 

había ratificado la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y de Lesa Humanidad, con posterioridad a los hechos de la causa investigada.

Ambos casos se aplicaron en el caso “Arancibia Clavel”, la Corte Suprema fijó un avance 

sobre la materia (…) los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel, ya eran im-

prescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, por lo cual no se 

aplicó retroactivamente una interpretación retroactiva de la Convención sino que era una 

regla de la costumbre internacional vigente a la cual adhería el estado Argentino, por ello 

las normas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico inter-

no quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la Convención 

sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad.

Medidas operativas para la ejecución de los juicios

En el Poder Judicial en razón de la falta de magistrados, la Corte Suprema dictó la Acordada 

N° 37/09, a fin de realizar una convocatoria para la designación de los jueces.

En el ámbito del Poder legislativo, fue sancionada la Ley N° 26.371 para la creación de la 

Cámara nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con juris-

dicción estrictamente Federal.

El Poder Ejecutivo Nacional, en el año 2009, envió un proyecto de Ley de Creación de dos 

Tribunales Orales Federales de la Capital Federal,  tres en la Provincia de Córdoba, uno en 

La Plata, uno en la ciudad de Rosario y uno en la ciudad de Salta. También se propició la 

creación de fiscalías y defensorías para éstos tribunales. Se creó el Centro de Información 

Judicial (www.cij.gov.ar) un micrositio destinado a información relacionada a los juicios de 

Lesa Humanidad. Existen sitios especiales de consulta para conocer el estado procesal de 

las diferentes causas aún en trámite, los sitios son: sitios de la Memoria.



COUP D’ETAT JUDGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY INTERNATIONAL

168

Espacios de Memoria en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) y Otros 
Sitios Vinculados con el Accionar del Terrorismo de Estado

Son sitios de memoria reconvertidos en espacios que llevan adelante de modo permanente 

actividades de memoria, investigación, educación y promoción de derechos, como los ex 

centros clandestinos de detención (CCD) ESMA y “Olimpo” en la ciudad de Buenos Aires, 

“Mansión Seré” en Morón, provincia de Buenos Aires, y la D-2, “La Perla” y el Campo de la 

Ribera en la provincia de Córdoba, entre otros. También existen espacios de memoria en 

lugares representativos de la militancia política y de la vida cotidiana de los detenidos-desa-

parecidos, como el Museo Casa Haroldo Conti, en el Tigre, y la Casa de la Memoria y la Resis-

tencia Jorge “Nono” Lizaso, en Munro, provincia de Buenos Aires, que fuera en los años ‘70 la 

Unidad Básica “Combatientes Peronistas”. La diferencia entre los espacios de memoria y las 

señalizaciones es que las dependencias donde se instalan estas últimas siguen pertenecien-

do en su mayoría a las fuerzas armadas o de seguridad y no modifican su funcionamiento. En 

cambio, los espacios de memoria implican la desafectación de su uso policial o militar y su 

completa transformación en centros de investigación, educación y promoción de derechos. 

Los espacios de memoria están administrados en su mayoría por los estados provinciales y 

municipales, con excepción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Hu-

manos en la ex ESMA (junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un directorio in-

tegrado por los organismos históricos de derechos humanos) y, desde 2014 -Ley N° 26.935- los 

espacios de memoria en los ex centros clandestinos de detención “Olimpo”, “Club Atlético”, 

“Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, en la ciudad de Buenos Aires que son gestionados 

en forma directa por el Estado Nacional. La Red Federal de Sitios de Memoria promueve el in-

tercambio de experiencias entre los distintos espacios, difunde sus producciones y acompa-

ña las gestiones locales y el desarrollo de nuevos proyectos de recuperación en todo el país.

Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado6

El registro presenta, de relevamiento de fuentes documentales y sistematización, tiene 

como ejes las víctimas de desaparición forzada y asesinato y los lugares de detención clan-

destina. Es la conclusión de una etapa inicial, que tiene proyectada para los años venide-

ros, la investigación sobre personas que han estado en situación de desaparición forzada 

y luego recuperaron su libertad, para completar así un estado de situación que abarque 

a todas las víctimas.Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado 

(Resolución Nº 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) – Secretaría de DD.HH.
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Conclusión

El proceso argentino de justicia por los delitos de lesa humanidad es una de las claves en 

la consolidación del Estado de derecho en nuestro país y es reconocido en el mundo entero 

por sus resultados y consecuencias. El análisis referido a los «juicios por la verdad» deberá 

ser necesariamente provisional, toda vez que, por una parte, dichos procesos se encuen-

tran en pleno desarrollo y, por la otra, el hecho de que Argentina haya tal vez ingresado, 

por fin, en el camino de la Justicia a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las 

leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pueden fundamentar  del rol de estos juicios. 

La trágica historia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en la 

Argentina tiene hoy como contrapartida un liderazgo internacional en distintos temas de 

derechos humanos, tanto en materia de memoria, verdad, justicia y reparación como en 

avances significativos a nivel mundial en inclusión social, políticas migratorias, lucha con-

tra la discriminación. Estos avances permiten construir una política de Estado en derechos 

humanos, estableciendo un claro puente entre el pasado y el futuro de la Argentina para la 

consolidación de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Este texto fue elaborado por integrantes del Equipo de Ciencias Jurídicas y Sociales 

del CIPDH: 

Ana JAIME

Julia CONTRERAS

Rodrigo GÓMEZ TORTOSA

Transcripción de Fragmentos de la Resolución 18/98 de la  Cámara Federal de la 

Plata

Fecha: 7 de abril de 2005. Fundamentación de los Juicios de la Verdad.

Las razones que sustentan la resolución 18/98 de este Tribunal y los precedentes posterio-

res antes invocados, revelan que la consecución de la verdad impone -tal como se obligó 

la República Argentina (arts. 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional) e indica, en su 

estado actual, el derecho internacional de los derechos humanos- agotar todos los medios 

para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. 
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Un obstáculo que impediría alcanzarla puede encontrarse en la limitación temporal 

establecida originariamente para la averiguación. Cabe entonces removerlo y ad-

mitir que la investigación se extienda -como lo reclama el Ministerio Público- a los 

hechos acaecidos a partir del seis de noviembre de 1974, cuando casos concretos 

revelen que la búsqueda de la verdad se halla inescindiblemente ligada a episodios 

sucedidos desde aquella fecha. 

La tarea del Tribunal Delegado, de investigar la desaparición forzada de personas y el des-

tino final de las mismas, entendido éste último como la forma adoptada para su “extermi-

nio” y ubicación de sus restos, se fué extendiendo con la inclusión de causas que atienden 

a delitos de lesa humanidad, tales como tormentos, incomunicaciones prolongadas, malos 

tratamientos, aplicación de “picana eléctrica”, privación de alimento, tabicado visual, ha-

cinamiento, engrillado, etc. así lo anoto ya que hubo más, por la vinculación de los hechos 

denunciados por Ex-Detenidos Desaparecidos o por los Organismos de Derechos Humanos 

con desapariciones forzadas de personas.

Cabe aclarar que el “objeto” de la resolución Nº 18/98,  de este Tribunal es la averi-

guación de la verdad de los hechos que dieron motivo a las causas que menciona, y 

el “tiempo” en consideración es el que duró el pasado gobierno de facto (1976/1983).
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Endnotes

1. Dr. Leandro Despouy. Relator Especial de la Comisión de DD.HH. de Naciones Unidas sobre 
la independencia de jueces y abogados. El derecho a la verdad

2. Louis Joinet. Jurista (E/CN.4/Sub.2/1997/20)

3. Dra. ZlataDrnas de Clement. Universidad Nacional de Córdoba.  LAS NORMAS IMPERATI-
VAS DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL (JUS COGENS). DIMENSIÓN SUSTANCIAL 
Entendemos que el juscogens se halla en la cúspide de las fuentes normativas no sólo en base a 
la inderogabilidad establecida en una norma positiva sino en razón de su contenido. Es de tener 
presente que, a diferencia de otras normas de derecho internacional general, no es oponible al jus-
cogens el principio de objetor persistente. Ello no nace de las formalidades de la positivación sino 
de la calidad del bien protegido por la norma imperativa. Violaciones graves como el genocidio y 
la agresión, entre otras, constituyen normas de juscogens aceptadas universalmente. No es dable 
pensar que puedan ser derogadas en ningún momento histórico de la comunidad internacional de 
Estados. Ello, no sólo por razones éticas, sino básica e indiscutiblemente por razones lógicas, ya 
que una consideración en contrario llevaría inevitablemente, en su última instancia, a aceptar como 
lícita la destrucción del género humano y de las bases mismas del derecho internacional. 

4. Esta facultad de anulación legislativa tiene que ver con la doctrina de la Corte Suprema de 
Justicia Argentina acerca de las condiciones de validez de las leyes de facto en períodos de 
iure, que ha variado desde la tesis de la caducidad –1930 y 1943–, a la de la continuidad, con 
necesidad de ratificación expresa por el Congreso, primero –1947 a 1973–, y tácita después 
desde 1973 (v. Adolfo G. Ziulu, «Derecho Constitucional», ed. Depalma, Buenos Aires, 1997, 
pags. 339/340).

5. También se ha expedido a favor de la inconstitucionalidad de la ley de punto final y de obe-
diencia debida el Procurador General de la Nación ante la Corte Suprema argentina en dos 
oportunidades , Procurador General de la Nación en S.c.S.1767,LXXXVII. «Simón, Julio Héctor 
y otros s/privación ilegítima de la libertad del, resolución de 29 de agosto del 2002 (ver: http://
www.qeocities.com/apdhlaplata/iuridica/iuridicac5.ritm ) y en Procurador General de la Nación en 
«Conrado Gómez , resolución del 29 de agosto del 2002.

6. http://www.jus.gob.ar/media/2865984/folleto_espacios_de_memoria.pdf
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KURUMSAL OLAĞANÜSTÜLÜKTEN HUKUK DEVLETİNE GEÇİŞ
TEORİSİNE KATKILAR

1. Kurumsal Olağanüstülük Nitelemesi (Darbeler)

24 Mart 1976’da Arjantin Cumhuriyetinde yapılan darbe, María Estela Martínez de Perón’un 

başında olduğu hükûmetin siyasi bozulma sürecine eşlik eden kurumsal olağanüstülük ya-

pılarının öncesinde oldu. Esasen, 20.840 No’lu Ulusal Güvenlik yasasıyla, silahlı kuvvetlere 

“gerilla”lar üzerinde baskı kurma, Barış Zamanı Daimi Askerî Mahkemeleri’ne de Askerî 

Adalet Kanunu hükümleri uyarınca misilleme kurbanlarını yargılama yetkisi verildi. Bu 

kanun birtakım suç teorileri için idam cezasını öngörüyordu. Bu yasayı, silahlı kuvvetlere 

gerilla eylemlerini “sonlandırma” görevini veren başkanlık kararnameleri takip etti.

Hatta María Estela Martínez de Perón hükûmetini deviren darbe meydana gelmeden önce 

dönemin Arjantin ordusu Genelkurmay Başkanı JORGE R. VIDELA, “Yıkıcılık karşıtı mü-

cadele için talimatlar” (1975 Ekim) olarak adlandırılan bazı gizli emirler verir; bunlar mü-

cadelenin amaçlarını tanımlamaktadır: a) Menfaatlerin güvenliğini muhafaza etmek; b) 

Kişilerin güvenliği; c) Devletin güvenliği. Daha önce söylendiği gibi menfaatler kişilerin 

üstündedir, onlardan daha önemlidir.

Bu talimatlarda, gelecekteki terör devletinin detaylı ve milimetrik bir tasarımı bulunmak-

tadır. Ülke, savaş sahnesi gibi düşünülmüş, Arjantin ordusunun askerî birlik yapılanma-

sına uygun çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler, gelecekteki misilleme kurbanlarının 

kaderini tayin etme bağımsızlığına sahip bölge komutanlarının siyasi ve baskıcı idaresi 

altındadır. Güvenlik güçleri ve polis teşkilatı gibi farklı tabakalarıyla birlikte tüm silahlı 

kuvvetlerin bu bölge komutanlarının yönetimi altında faaliyet göstermelerine karar veri-

lir. Bu grupların tamamı, terör baskısı ve bundan sorumlu kişilerin dokunulmazlığı konu-

larındaki karşılıklı anlaşmayı önceden güvence altına almak için bu yapının bir parçası 

olmalıdır. Silahlı kuvvetlerin farklı ast-üst birlikleri bünyesinde bulunan  Görev Güçleri 

ve Grupları’nın faaliyeti kurallara uydurulur ve yine onlara da kurbanların kaderini tayin 

etme konusunda lojistik olarak bağımsızlık sağlanır. Askerî jargonda bu durum, sıkıyö-

netim çağrısıyla (Madde 23, Ulusal Anayasa) bu kişilerin mahkum olması veya kişilerin 

kitleler halinde zoraki kaybolması olaylarının bir parçası olması halinde “aklanmaları” an-

lamına geliyordu. 
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1974 Kasım ayında (Kararname 1386/74) María Estela Martínez de Perón tüm ulusal top-

raklarda süresiz olarak sıkıyönetim ilan eder; bunun esasları arasında şunlar kaydedil-

miştir: “Halkın hükûmetini korumak” ve “güçlü Arjantin’i güvenceye almak”. Çelişkili bir 

biçimde, ulusal hükûmetin yanı sıra bölgesel ve kentsel yönetimleri de ortadan kaldıran 

darbe, devirdiği hükûmetin sıkıyönetiminin başına geçer. 1974 Kasım’ı ile 24 Mart 1976 

arasında içeri alınan siyasi tutukluları miras bırakan, anayasal hükûmetin getirdiği sıkı-

yönetim uygulamasıyla süresiz olarak insanları tutuklayan bu hükûmetin daha önce ifa-

de edilen halk hükûmetini koruma ve güçlü bir Arjantin yaratma amaçları vardı. Hukuk 

devletini yıkmak için Ulusal Anayasa’yı ve bu anayasaya uygun olarak seçilmiş yetkilileri 

korumaya yönelik bir yapı olarak anayasal metinleri bünyesine dahil edilen sıkıyönetim-

den daha makus bir kuruluş yoktur. Arjantin Anayasası’nın 23. maddesindeki sıkıyönetim 

devleti, Ulusal Anayasa’nın ilk bölümünde yer alan çoğunlukçu siyasi kuvvetler arasında 

(Olivos Antlaşması) kararlaştırılan dokunulmazlık sayesinde 1994 yılı Anayasal Reformu 

sonrasında da varlığını sürdürmüştür. Görüşe göre hiçbir siyasi güç ya da hükûmet, kendi 

paçasını korumak ya da kurtarmak söz konusu olmadıkça kurumsal olağanüstülük duru-

mundan feragat etmeyi istemiyor.  

Sıkıyönetimin doğasını en iyi tarif eden kişi, anayasacılar olarak adlandırılan kişilerden 

biri değil; yasal müdahale veya düzenleme olmaksızın krala –– yargı müfettişinin tepkisiz-

liği ile kralın yalnızca kendi muhakemesine dayanarak – birini tutuklama veya mahkum 

etme yetkisi veren bir Ortaçağ hukuk uygulaması olan “lettre de cachet”1 yi meydana çı-

karan M. FOUCAULT’dur (“Hapishanenin Doğuşu”, Ed. Siglo XX, Buenos Aires 1974). Tam 

olarak da 1368/74 No’lu Kararname’nin giriş bölümünde, sıkıyönetim uygulaması gereği 

hâkimlerin kişileri tutuklama ve nakil etme yetkisi engelleniyordu Bu devlet başkanına 

mahsus bir yetkiydi  ve hukuki olarak yeniden incelenebilir değildi.     

Gücün bu sorgulanamazlığı, kurumsal olağanüstülüğün belirleyici bir unsuru olmasından 

ötürü dikkat çekmek istediğimiz hususlardan biridir. Bütün dünya tarihinde gücün sor-

gulanamaz oluşu daimi olmuştur. Söz konusu gücün monarşik bir güç veya Papa’nın gücü 

olması farketmez. Bu, mutlak ve sorgulanamaz hale getirilebilir bir güçtür. Kimse bu duru-

mu XVI. LUIS’nin savunma avukatı MORRISON’dan daha iyi ifade etmemiştir: “… bir kral 

hüküm sürmeli ya da ölmelidir ancak asla ama asla yargılanmamalıdır…” Bu Ortaçağ anla-

yışı, şekil değiştirerek “hukuki olarak sorgulanabilir olmayan siyasi meseleler” adı altında 

1 Lettre de cachet (Fransızcada “kaşeli mektup”), Fransa’da Ancien Régime (eski rejim) döneminde, özellikle bir kişinin 
tutuklanmasını sağalamak amacıyla kullanılan ve altında kralla birlikte bir baka-nın da imzası bulunan kral buyrultusu. (ç.n.)
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demokratik ve cumhuriyetçi oluşumlara nüfuz etmiştir. Hiçbir öğreti, bu durumun geçerli 

(durum listesi) veya derinlikli (sorgulanamaz olanın bilgisi) bir tanımını yapamamıştır. Da-

hası, genelde anayasal metinlerde dahi bahsi geçmez. Arjantin Cumhuriyeti Ulusal Ana-

yasası’nın bilge 19. maddesi, yalnızca üçüncü şahıslara zarar vermeyen veya insanların 

mahremiyet alanı olan toplum ahlakı ya da düzenine etki etmeyen şeylerin sulh hâkiminin 

müdahalesinden muaf olmasını kararlaştırır.  

Kurumsal bir barometre olsa, sorgulanamaz siyasi meselelerin sayısını ya da hâkimlerin 

anayasal metin ve uluslararası insan hakları anlaşmaları tarafından saptanmış hak ve gü-

vencelerin korunması faaliyetini taahhüt etmeksizin bir devletin demokratik esenliğinin 

ölçülebileceğini savunuyoruz.   

Arjantin hukuk sisteminde,  ilk Ulusal Yargı Teşkilatı Kanunu (Yasa 27, madde 3) hâkim-

lerin ilk görevinin Ulusal Anayasa’nın üstünlüğünün onunla ters düşen diğer güçlerin ey-

lemlerinin üzerinde gözetilmesini güvence altına almak olduğunu ifade eder. Çelişkili bir 

biçimde, tüm terör devleti dönemi boyunca (1976-1983) hiçbir hâkim, sıkıyönetim uygula-

masıyla Ulusal Yürütme Gücü’nün tasarrufunda olan zoraki kaybolma kurbanlarının kade-

rini ve yerini tayin etme ya da tutukluların tutukluluğunu durdurmayı sağlamaya yönelik 

çok sayıdaki hábeas corpus2 eyleminde, ilk görevi olan Ulusal Anayasa’nın üstünlüğünün 

gözetilmesini güvence altına almaktan bahsetmedi ya da bu görevi yerine getirmedi. 

Hiçbir gücü zorla ele geçirenlerin adalet yönetimi hâkimi, (ulusal yeniden yapılanma sü-

reci) kaçırılan bir kişinin yerini tespit etmeyi, zoraki kaybolma durumunu sonlandırma-

yı, Ulusal Yürütme Gücü tasarrufundaki tutukluları kurtarmayı başaramadı. Milli Adalet 

Yüksek Mahkemesinin uygulattığı tek serbest bırakma emri uluslararası baskıyla gerçek-

leşmiştir (Dava: J. TIMERMAN). Askerî cunta tarafından altüst edilmişti. Bu cunta onu bir 

uçağa bindirip Arjantin vatandaşlığını da elinden alarak serbest bıraktı. 

Sıkıyönetim boyunca Ulusal Yürütme Gücü’nün inisiyatifinde haklı yasal bir gerekçe ol-

maksızın on bir binden fazla tutuklama yapıldı. Ne sivil-askerî diktatörlük zamanında ne 

de demokratik geçiş döneminde yerleri bulunmayan zoraki kaybolma kurbanlarının sayı-

sının ise otuz bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

2 İhzar müzekkeresi : Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelme-sini sağlamak için verilen 
yazılı emir. (ç.n.)
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Diktatörlük (1976-1983) terör devletinin uygulamalarını daha ileriye götürebilmek için üç 

aşamalı bir eylem planından faydalandı: “Gizlilik-Saklılık-Dokunulmazlık”. Gizli kişiler yı-

kıcılık karşıtı mücadeleyi idare edenlerdi. Saklılık, devletin baskı uygulama aracı olma 

işiydi; birliklerin adam kaçırma işlerinde, kesinlikle teşhis edilmesi mümkün olan araçlar 

kullanılmıyordu. Baskıcı güçler, Görev Güçleri ve Grupları’nın içinde yer alan bir birlik, 

mevki veya rütbeye ait olduklarını ortaya çıkarabilecek herhangi bir üniforma veya başka 

bir unsur da kullanmıyorlardı. Yalnızca silah taşıyorlardı; aileleri, insan hakları örgütle-

rini ve halkı yanıltmak için kurbanların ilk başta kapatıldıkları yerler de gizliydi. Orada, 

işkence altındaki sorgulamanın ardından Görev Gücü veya Grubu kurbanların kaderini 

tayin ediyordu. Bu kurbanlar Ulusal Yürütme Gücü emriyle ya mahkum ediliyorlar ya da 

zorunlu kayıp oluyorlardı. Kurbanların ölümü de onlardan geriye kalanların ne olduğu da 

bir muammaydı. Bu, Arjantin diktatörlüğü altında Hitler tarzı bir “Gece ve Sis”ti. Son ola-

rak, üç aşamalılığın üçüncü kısmı: Gerek yasal kovuşturmalarda gerekse medyada bu suç 

eylemleri hakkında hiçbir bilginin bulunmayışı sayesinde sağlamlaştırılan dokunulmazlık.

Öte yandan, olağanüstülüğü “kurumsal canavarlık” olarak adlandırmamız aşağılama mak-

satlı değildir. Bu adlandırma aracılığıyla insana özgü hal ortadan kalkmış olur. İnsanların 

zoraki kaybolması baskıcılar üzerinde bir çeşit ayna işlevi görmektedir. Aslında, hukuk 

devletinin yeniden kurulmasıyla, asıl kaybolanlar o baskıcılar oldu. Onların toplumundaki 

kayboluşları adam kaçırma, gizlice hapsetme, öldürme ya da kalıntılarını saklama yoluyla 

gerçekleşmedi. Yalnızca, bellek gücü ve adaletin yeniden işlerlik kazanması aracılığıyla 

insanlık halinin dışında kaldılar. 

Diktatörlüğün ekonomik planı çöker, Falkland Adaları ve Güney Atlantik’teki askerî mace-

rası başarısızlığa uğrar. Tüm bunlar, diktatörlüğün askerî idare ve devlet yönetimiyle ilgili 

hedefleri konusundaki kabiliyetsizliğinin de sadık bir yansıması olur.  

Demokratik geçiş dönemi Ulusal Anayasa’nın geri kazanılmış üstünlüğünün çatısı altında 

başlar. Bir üst-anayasal düzen yaratmayı hedefleyen askerî birlikler dağılır ve daha sonra-

ları “suç planı” olarak tanımlacak şeyin bir parçasını oluşturan askerî çetelerin evrakları 

onların yasa dışı faaliyette bulunma niteliklerini gözler önüne serer. 

Darbelerin kısa ömürlü oluşunu niteleyen bir diğer unsur da şudur: Büründükleri isimler 

istedikleri kadar gösterişli olsun (“Kurtarıcı Devrim”, “Arjantin Devrimi”, “Ulusal Yeniden 

Örgütlenme Süreci”) bunlar devrim değildir. Daha da kötüsü, kendilerine itaat edilmesini 



1.GÜN - 2.OTURUM - ARJANTİN

177

sağlamak ve gerçek hukuki nitelikleri olan “zorbalıkla yönetime el koyma” kimliklerini 

saklamak için anayasal kurumların isimlerini (Ulus Yasaları, Yasama Gücü, Yürütme Gücü, 

Yargı Gücü) kullanmalarıdır.

Devrimler, toplumsal ilişkiler ve kurumların düzenini dönüştüren yeni rejimler yaratırlar. 

Darbeler ise hiçbir şeyi dönüştürmez, yalnızca egemen kesimlerin ayrıcalıklarını korurlar. 

Sunumun bu ilk kısmını aşağıdaki şekilde özetliyorum:

1. Darbeler, kurumsal olağanüstülük biçimleri ve kuruluşları beklentisinde olan de-

mokratik hükûmetlerdeki bozulmalardan ileri gelir. 

2. Darbe her zaman sistemin ve güçler ayrılığının içini boşaltarak devletin bütün 

işlev ve yetkilerini tek elde toplayan despot bir güç yaratır. 

3. Gücün sorgulanamazlığı en korkunç boyutlara ulaşır. 

4. Darbeci grupların üstünlüğünün Ulusal Anayasa’nın dahi üstünde olması amaçlanır. 

5. İtaati sağlamak için anayasal kurumların isimlerini kullanırlar.

6. Hakim sınıf ve kesimlerin otoriter olarak güçlendirilmesi sürecidir. 

7. Hegemonyacı uluslararası güçler karşısında gelişmekte olan ülkelerin bağımlılı-

ğını derinleştirir.

2. Demokratik Geçiş Dönemi; Gereklilikler, Kazanımlar ve Başarısızlıklar

Demokratik geçiş döneminin başlamasından kısa süre önce yazdığım bir denemede bu 

sunum için tekrar kullanmayı uygun gördüğüm şu iki tezi ortaya atmıştım:

i) Kurumsal olağanüstülükle ilerideki hukuk devleti arasında toplumsal yapının her 

safhasında bir sekte, bir mesafe olmalıdır; toplumsal uygulamalar bütününde her 

zaman bir devamlılık olamaz. 

ii) Bağımlı bir ülke için bağımlılığın ortadan kaldırılması hukuk devletinin kurulma-

sının “sine qua non” (Latince: olmazsa olmaz) şartıdır.

Bu iki tezi biraz daha geliştirmem gerekir.
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2.1. Devletin Hukuki Devamlılığının Gözden Geçirilmesi

Net çizgisi ve pozitivist fikriyle egemen ideolojik hukuk devleti ile kurumsal olağanüstü-

lüğü birbirinden doğan talimatların etkililiği sloganı altında eşitliyordu. Hukuk bilimi ta-

rafından geliştirilen ve varsayımsal (pozitif değil) bir kural olan hukukun geçerliliğinin ni-

hai ilkesini meydana getiren temel bir kuraldan (gründnorm) bahseden HANS KELSEN’in 

muazzam çalışması şu şekilde özetlenebilir: “Eğer genelde A emir veriyor ve B de genel 

olarak itaat ediyorsa, A’nın emir vermesi ve B’nin de itaat etmesi gerekir”. Bu böyle olması 

gerekir şeklindeki varsayımsal kural uluslararası hukukun genel pozitif kuralını değişikli-

ğe uğratabiliyordu. Bu kural “tanıma ilkesi” olarak adlandırılır ve uluslararası usule göre, 

halihazırdaki düzen tarafından öngörülmemiş veya istenmemiş bir darbe sonucu ortaya 

çıkan yeni bir hükûmeti, talimatlarının etkili olması şartıyla tanıma esasına dayanır.

Hukuk düzeninin yasal bir otoriteden mi yoksa gücün zorla ele geçirilmesinden mi geldi-

ğine ilişkin bu kayıtsızlık tanıma ilkesi aracılığıyla Latin Amerika diktatörlük süreçleri-

nin “onaylanmış” olmasını sağladı. Sonuçta darbe yöneticilerinin talimatları etkiliydi ve 

önemli olan da dışa bağımlılığın farklı biçimlerde de olsa değişmez devamlılığının garanti 

altında olmasıydı.  

İnsan hakları ihlallerinin ciddiyetinden ve bağımlılığın derinleşmesinden kaynaklanan 

ekonomik-sosyal başarısızlık, özellikle de Güney Latin Amerika üçgeninde demokratik ge-

çiş süreçlerini başlatmak için ulusal ve uluslararası boyutlarda insanların bilinçlenmesini 

sağladı.    

Toplumsal yapının her aşamasındaki kırılma ve mesafe hükûmetin üç önemli gücü olan 

yasama, yürütme ve yargının bütünleştirilmesinde kullanılmalıydı. Kazanan güçlerin yap-

maya çalıştıkları ya da dayattıkları şartlandırmaların da ötesinde, genel seçimden galip 

çıkanlar (yasama, yürütme), kurumsal olağanüstülük ve hukuk devleti arasındaki bu kırıl-

mayı büyük ölçüde karşılar.  

En büyük sorunu yargı gücü meydana getirir. Politik güçlerin ve özel mülkiyet hakkına etki 

edebilecek olası demagojik sapmalarının önüne geçmek için  FEDERALİST olmaktan aris-

tokrat, ömürlük ve çoğunluk karşıtı olmaya kadar çeşitli şekillerde algılanmış olan yargı 

güçleri her halükârda meydana gelen değişimlere karşı kendilerini koruma eğilimi göste-

rirler. Devlet yönetimine zorla el koyanların adalet idaresinden yargı gücü olarak bahset-
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meye karşı çıkıyoruz. Çünkü onlar bulundukları yere gücü zorla ele geçirme, insan hakları 

ihlallerini örtbas etme yoluyla geldiler. Hâlâ birçok davada sanki aslında hukuk devletinin 

yargı gücüymüş gibi hukuk devleti çatısı altında çoğunlukla değişmemiş birleşmelerini 

sürdürmektedirler.     

Arjantin’in durumunda, “İlerideki Hukuk Devleti” (Rosario, Eylül 1983) başlıklı X. Ulusal 

Avukatlar Konferansında, kurallara uygun olarak görevi yerine getirme yemini etmiş olsa-

lar dahi zorla ele geçirme yoluyla adaletin idaresine dahil olan hiçbir üyenin gelecekteki 

Ulusal Yargı Gücünün bir parçası olamayacağına hükmedilmiştir. Ancak gerçek şu ki üye-

lerin yüzde 90’ı sorunsuz bir şekilde yeni Ulusal Yargı Gücünde yerini almıştır. Bu kurum-

sal hatanın sonuçları Arjantin hukuk devleti için istenmeyen etkiler meydana getirebilir.  

Siyasi/yönetici gücün devlet araçlarından bahsedildiğinde de durum çok farklı değildi; o 

da büyük ölçüde hukuk devleti çatısı altında algılandı. Bu durum tıpkı bahsedilen hâkimle-

rin yeni yargı sistemine dahil olmaları gibi doğmakta olan hukuk devletinde bir iç düşma-

na sahip olunmasına zemin hazırlıyordu. 

1994 Anayasal Reformu ile “Ulusal Anayasa’nın üstünlüğünün gözetilmesi ödevi” olarak 

anılan dikkat çekici bir ibarenin anayasaya eklenmesi sağlandı. Anayasanın 36. maddesi, 

siyasi güce el koyanların eylemi ile hukuk devleti arasındaki kırılmayı ifade eder. Bu hu-

kuk devleti, yönetime el koyanlar tarafından gerçekleştirilen tüm eylemlerin yanı sıra zor 

kullanma eyleminin kesin hükümsüzlüğünü ve onulmazlığını kabul eder. Yasal otoritenin 

uygulanması konusundaki yetki yalnızca Ulusal Anayasa’nın yasal organlarına verilmiş-

tir. Bu eylemlerin failleri ve iştirakçileri zaman aşımına uğramayan cezai sorumlulukları 

yükleneceklerdir. Herhangi bir devlet görevi ve kadrosu almaktan daimi olarak men edi-

leceklerdir ve bu kişiler “adi vatan hainleri” olarak en ağır anayasal ehliyetsizliğe maruz 

kalacaklardır (madde 29, Ulusal Anayasa). Çeşitli Arjantin avukatlık münazaralarında bu 

örnek teşkil eden ibareden “hukuk dersi” olarak bahsettim. 

Ulusal Anayasa’nın 36. maddesi 1994 yılından sonra düzenlenen eyalet anayasalarının ba-

zılarının metinlerinde yinelenmiştir ve çeşitli Latin Amerika ülkelerinin anayasası tarafın-

dan benimsenen ibarelerle benzer özellikleri vardır. Hukuk devleti ile kurumsal olağanüs-

tülük arasında bundan böyle “hukuki süreklilik” yoktur.
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Kırılma ilkesinin gerek adı geçen darbeleri öngörerek gerekse meydana gelenleri soyutla-

yarak Güney Amerika kıtasında farklı uygulamaları oldu. Eşit ve birebir aynı uygulamadan 

bahsetmek mümkün değildir; Uruguay’da Başkan H.LUGO’yu yerinden eden darbede oldu-

ğu gibi bazı durumlarda, bu ilkeye gereken değerin verilmesi sağlanamadı. Kısaca anla-

tılan kural yapıcılığın doğa yasalarına nüfuz eden o gereklilik ilkesinden faydalanmadığı 

biliniyor. 

2.2. Diktatörlük ve Bağımlılık

Arjantin Cumhuriyeti demokratik geçiş döneminin ilk zamanları, Başkan R. ALFONSIN 

hükûmeti sivil-askerî diktatörlüğün yönetime el koyduğu dönemden,  özellikle de özel sek-

törden kaynaklanan, 1980 senesinde dönemim Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası Mü-

dürü Dr. D. CAVALLO idaresinde devlet kamu borcu kapsamına alınan dış borcun gözden 

geçirileceğini duyurdu. Ancak gerçek şu ki ülkelerin ve uluslararası finans örgütlerinin 

baskısı bu borcun gözden geçirilemez oluşunu dayatmalarıyla sonuçlandı. 

Sivil-askerî diktatörlüğün çok sayıdaki başarısızlıklarından birinin de “ulusal yeniden ya-

pılanma süreci”nin “amaçlar”ı arasında yer alan Arjantin’in dış borcuna son vermek oldu-

ğunun altını çizmek gerekir. O zaman için bu borç yedi milyar Amerikan dolarını bulmu-

yordu. Yönetime zorla el koyma süreci dış borcu kırk sekiz milyar dolara çıkardı.  

Arjantin’deki durumun incelenmesi, bağımlılığın ve boyun eğişin arkasında yatan en 

önemli nedenin dış borç olduğunu ortaya koyar. Bu borçla ilgili birbirini izleyen yıkıcı mü-

zakereler borç tutarını iki yüz milyar dolara çıkardı. Bu rakam gayri safi yurt içi hasılanın 

çok üstündeydi.   

Şimdi size dev bir buzdağının görünmeyen yüzünden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi 

görünen kısmı buzdağının toplam kütlesinin üçte birine eş değerdir; diğer üçte ikilik kısım 

ise suyun içine batık haldedir. Bu suya gömülü kütle ekonomide, teknolojik bağımlılığı 

temsil eder. 20. yüzyılın en önemli ekonomistlerinden JOHN KENETH GALBRAITH (“Viaje 

a través de la economía de nuestro siglo”, ed. F.C.E., México, yıl 1992), etik ya da hukuki 

nedenlerden ötürü, gelişmekte olan ülkelerin feshedilmiş dış borcu beyan edildiği zaman 

dahi teknolojik bağımlılığın eski durumuna dönmeyeceğini ustalıkla öğretmiştir – GAB-

RAILTH Amerika kıtasının fethinden 500 yıl sonra bu sürenin dolduğunu ilan edileceğini 

söylüyordu – Teknoloji transferinin uluslararası  koşulları dolayısıyla bu borç kendini yeni-
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den üretecektir. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden yıllık olarak kredi şeklinde 

aldıkları her bir dolar aynı yıl içinde o ülkelere telif hakkı, patent, lisans veya benzer tek-

nolojik transfer ödemeleri biçiminde üç ya da dört dolar olarak gönderiliyordu. Dünyada 

hiçbir yasal iş veya yatırım bu kâr yüzdesini sağlamaz.  

Çok daha az teknik itinayla ancak korkunç bir küstahlıkla Amerika Birleşik Devletleri Ar-

jantin Büyükelçisi JAMES WALSH Güney Amerika ülkelerinin gerileyebileceğini ve hatta dış 

borç vadelerini ödemeyebileceklerini ancak “casus belli” (Latince: savaş sebebi) olan patent 

kanunu taslağını onaylayamayacağını söyledi. İlginç bir şekilde basın, eski Başkan CARLOS 

S. MENEM hükûmetinden, yaptığı tehditten ötürü elçiye itimatnameyi iade etmesini ve onu 

kendi ülkesine göndermesini talep etmek yerine bu sert diplomatik yorumu kutladı.

90’larda yine Dr. MENEM’in başkanlığı zamanında Arjantin devleti yabancı yatırımları 

arttırma çağrısı altında elli dört adet ikili yatırım anlaşması (TBI) imzalamaya sürüklen-

di. CEPAL’in (Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu) rakamları yabancı yatırım-

ların seviyesinde çok az bir değişiklik meydana geldiğini ortaya koyuyor. Ancak Arjantin 

topraklarının doğal zenginlikleri yabancı şirketler tarafından çıkarılabilir hale getirildi ve 

bu şirketler çatışma olması ihtimaline karşı DÜNYA BANKASI, CIADI (Uluslararası Yatı-

rım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi) Kurulu koruması altındaydılar. 2002’nin başlarında 

Uluslararası Para Fonu’nun (FMI) tavsiyesiyle peşi sıra hükûmetler tarafından uygulamaya 

konan neoliberal model ve Amerikan dolarının serbest dönüştürülebilirliği patladığında 

Arjantin Ulusu, İkili Yatırım Anlaşmaları’nın (TBI) himayesindeki sözleşmelerin feshinden 

kaynaklanan bir diğer borcun altına daha girdi. 

Bütün yabancı yatırımların korunması, zenginliklerin ve yenilenemez kaynakların çıka-

rılmasını uluslararası şirketlerin kontrolüne vermenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin 

kendi yasal ve temsil hakkı yetkilerini de yabancılara devretmesi şeklinde işlemiştir. Esa-

sen şirketler ve hükûmetler arasındaki anlaşmazlık durumlarında bu meseleler yatırımı 

alan ülkelerin ulusal yargısına götürülmemektedir. Ancak uluslararası özel hukukun genel 

ilkesi ilk kâr ödemesinin yapıldığı yerin uygulanacak yasa ve yargı yetkisini saptadığını 

kabul eder.  Fransız Medeni Kanunu’ndan başlayarak onun izinden giden diğer ülkelerde 

de bu durum böyle kabul edilmiştir. Sonuç olarak, en büyük ekonomik değeri olan sözleş-

melerde, gerçekleştirilen yatırımın yapıldığı ülkenin yasası ya da yargı yetkisi değil uzlaş-

tırma mahkemelerinin yetkisi söz konusu olmaktadır. Bu da genellikle CIADI (Uluslararası 

Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi) uzlaştırma mahkemesidir. Bu kurum, kendi yö-
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netmeliğinde ulusal yasanın ve onun içtihatının uygulamasından bahsediyorsa da düzen-

lemenin hiyerarşik sırasını bozar ve böylece “ex aequo et bono”3 ayrıcalıklı hale getirilir; 

bu adeta uzlaştırıcıların –daha iyi ifade edilemez – uzlaştırıcısıdır.

Bu sunumu kaleme aldığım süre zarfında Arjantin’de gerçekleşen hükûmet değişikliği (10-

12-015) NESTOR KIRCHNER ve CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER hükûmetlerinin on 

iki yılını şekillendiren, yüksek toplumsal katılımla şekillenmiş üretime dönük modelin ve 

ulusal egemenliğin geri kazanılması yolunun terk edilmesini de beraberinde getirdi. En 

fazla dış borç muafiyeti (yaklaşık altmış milyar dolar, ödemelerde en az faiz oranı ve borç 

erteleme hakkı) Yasama Gücü’nün tatil döneminde yayımlanan başkanlık kararnameleri 

aracılığıyla hızla çöpe atılıp gitti. Bu, Ulusal Meclis’in olağan oturumlar dönemi yeniden 

başlamadan önce egemenliğimize tahakküm eden ve bizi yeniden uluslararası mali ser-

mayenin hırsına bağlı hale getiren emrivaki politikanın ortaya konması için yapıldı. Ya-

tırımlarına kıyasla aşırı kazançlar elde edecek olan (yüzde binden fazla) “holdouts”ları, 

daha doğru tabiriyle “akbaba hisselerini” ödemeyi kabul etmekten ve önceki hükûmetin 

bu “akbaba hisselerini”nin fahiş fiyat taktiklerine ve muazzam ölçekteki karlarına bir son 

vermek için bunların faaliyetini bir düzenlemeye bağlayan başarılı uluslararası girişiminin 

üzerine toprak atmaktan daha yıkıcı bir şey olamaz.

Şu anki hükûmet pervasızca bir ironiyle “sıfır fakirlik” kararı alırken diğer taraftan da uygu-

lamada yalnızca “holdouts”larla olan yıkıcı müzakereyle değil 2005 ve 2010 yıllarında tah-

vil takasları şartlarını kabul eden dış kredi sağlayıcılarının, THOMAS GRIESA gibi zayıf ve 

hukuk cahili bir hâkim karşısında, alacaklarını ilk baştaki miktar ile borç erteleme ve faiz 

karlarını telafi ederek talep edebilmelerinin önünü açarak ülkeyi yeniden borçlandırıyor.  

Bu bildirinin kaleme alındığı tarih göz önüne alınırsa Arjantin Yasama Gücü ile ilgili neler 

olabileceğini tahmin etmeye çalışmak için henüz erken. Ulusal kredi üzerideki borçları 

azaltma ve kamu borcu ödemesini ayarlama konusundaki anayasal çekişme Meclis’in me-

selesidir (madde 75, inc. 4º ve 7º, Ulusal Anayasa). Bununla beraber, emrivaki bir politika-

nın bağımlılık zincirlerinin yeniden takılmasıyla sonuçlanabileceği ihtimalinden de endişe 

duyulması gerekir. Gerek IMF’nin gerekse ABD hükûmetinin yeni borçlanmayı uygun bul-

duklarını ifade etmeleri tesadüf değildir. Arjantin topraklarının geniş kaynakları ve doğal 

zenginlikleri bu uluslararası aktörlerin göz hapsindedir. 

3 Latince hukuki bir ifade. Mevzuat ve içtihada bakmaksızın, hakkaniyeti esas alarak karar vermek (ç.n.)
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Bu bölümde ortaya koyduğumuz ve geliştirdiğimiz demokratik geçişin iki önemli şartından 

biri – elbette gururla – anayasal metindir, özellikle de onun 36. maddesidir. Diğeri ise ulusla-

rarası insan hakları anlaşma ilkelerinin anayasal düzeyinde bu metne dahil edilmesi olarak 

gösterebilir. Bu düzenlemenin içinde Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları (1966/76), Me-

deni ve Siyasi Haklar, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Anlaşmalarının bu-

lunduğunu ifade etmek de önemlidir. Bu düzenleyici kurumlar her iki şart konusunda aynı 

hükümlerle yola çıkarlar. Sözü edilen, İnsan Hakları Uluslararası Hukukunun en üst düzey 

kurallarının düzenlenmesi ve onaylanmasıdır. Bu uluslararası hukuk kaynaklarının ve doğal 

zenginliklerinin tek sahibi olan halkların kendi kaderlerini tayin etmesini ve ekonomik ba-

ğımsızlığını içeren  milletlerin G193’ünü kasteder. Devletler ya da hükûmetler değil halklar 

denmektedir. Öte yandan, bu düzenleme ve onun ulusal - uluslararası pozisyonu bağımlılık 

yapıları tarafından tehdit altında bulunmaktadır. 

UNESCO’nun ilk yöneticisi ve “İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları” ve “İnsan Hakları-

nın Felsefi Esasları” isimli iki değerli eserin yazarı KAREL VASAK ilk eserinin ön sözünde 

“...bireyler için yaşam hakkı ne ise halkların kendi kaderini tayin etmesi de odur.” diyordu. 

Bağımlılığın kırılması ile de tam olarak bundan, halk olarak yaşam hakkımızdan bahsedil-

mektedir. Başarılması gereken işte budur. 

Bunun için demokratik geçişin gereklilikleri hakkındaki o deneme yazısının üzerinden ge-

çen otuz yılın ardından, bağımlı bir devletin hukuk devletine dönüşebilmesinin “sine qua 

non” (olmazsa olmaz) koşulunun bağımlılığın kırılması olduğunu tekrar ifade ediyorum. 

3. Terör Devletinin İşlediği Suçlar İçin Sorumluların Yargılanması; “Arjantin 
Olayı”nın İncelenmesi

Arjantin’deki  Terör Devletinin işlediği suçların yargılanmasını ele alan bu çalışma, mu-

hakkak bu uluslararası sempozyumdaki diğer Arjantinli katılımcıların yaptığı sunumları 

tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Bu nedenle, yargılamanın teknik ve siyasi yanlarına odak-

lanmalıyım.

Demokratik geçiş sürecinin ilk Devlet Başkanı Dr. RAÚL ALFONSIN’in önayak olduğu “İlk üç 

Askerî Cunta’nın Yargılaması” olarak anılan, 13/84 Dava’sı olarak da bilinen dosya ile süreç 

başlar. Bahsi geçen yargılamanın görülmesini emreden 157/83 No’lu Kararname, demokra-
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tik geçişi hazırlayan dördüncü askerî cuntayı hariç tutarak soruşturma ve cezai kınamayı 

ilk üç askerî cuntaya katılanlarla sınırlandırır. Bu sürecin başlamasıyla eş zamanlı olarak, 

Askerî Adalet Kanunu (Şubat 1984 23.049 sayılı yasa) yeniden düzenlenir. İlk başta, bu 

ciddi suçların tanınması ve hükme bağlanması konusunda esasen bu suç örgütünün kendi 

mahkemesi olan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi görevlendirilir. Askerî Adalet Kanunu 

düzenlemesi altı aylık süreçte hiçbir mahkumiyet hükmünün karara bağlanmamış olması 

durumunda savcılık vasıtasıyla zorunlu temyiz başvuru noktası olan Federal Başkent Fede-

ral Islah ve Ceza Ulusal Temyiz Odasının yargı yetkisini üstlenmeye çağrılmasını öngörü-

yordu ve sonuçta öyle de oldu. 

Zoraki kaybolma kurbanlarının sayısını tahmin edebilmek çok zor. Birçok vakada, diğer ya-

kınlarının veya kendilerinin başına gelebileceklerin korkusuyla bizzat aileler bilgi sağlamayı 

ya da şikayette bulunmayı reddediyorlardı. İnsan hakları hareketi, mütevazı bir biçimde, 

bu sayıyı otuz bin kurban olarak saptadı. Bu oranın ihtiyatlılığı hakkında sizi temin ederek, 

Korgeneral J.R. VIDELA’nın Komutanlar Cuntası’nın 1 Nolu Kurumsal Mutabakatı hakkında-

ki raporunu sunarken otuz bin gerilla ve on beş bin sempatizanın varlığından bahsettiğini 

de eklemek isterim. Zoraki kaybolma kurbanlarının sayısı hakkındaki en yakın rakamlar o 

raporda yer almıyorsa bu durum incelenmeye değer demektir. Federal Savcılık, sanıkların 

üzerindeki suçlamaları hafifletmek için kaybolma mağdurları hakkında sekiz bin civarında 

ihbarın kayıtlara geçtiği Kişilerin Zoraki Kaybolması Milli Komisyonundan (CONADEP) in-

san hakları örgütleri ve yakınlarının çabasıyla toplanan kanıtlarla doğruluğu teyit edilmiş 

yedi yüz on bir vakanın olduğu bilgisini seçip çıkarmıştır. Dava sırasında suçlama yaklaşık 

yetmiş vakaya indirgendi ve bu küçük sayı üzerinden sorumluların cezası karara bağlandı; 

bazı beraat kararları da çıktı. Fark edilebileceği gibi gerçek vakaların sayısıyla son kararı 

vermek için göz önünde bulundurulan vakaların sayısı arasında adeta bir uçurum vardı. Bir-

çok vakanın bir kenara bırakılmasına dair savcılık gerekçesi bu vakaların yeterli delilden 

yoksun oldukları ve verilen ceza sayısının ele alınan vaka sayısına göre değişiklik gösterme-

sinin gerekmemesiydi. Yargılama şeklinin bir kusuru olarak gördüğümüz bu ifade, meydana 

gelen olayları aydınlatma görevini icra etmenin, yaşananların tekrarlanmasını engellemek 

bakımından yargı sürecinin en önemli özelliği olduğunu bir kenara bırakır. Hayatta kalan 

mağdurların ve zoraki kaybolma durumu devam eden kurbanların aileleri için davalarının 

adil bir mahkeme tarafından yürütüldüğünü bilmek de çok büyük bir önem taşır. Bu, bir çeşit 

ailelerin yas tutmasına yardımcı olmaktır.4

4 Yakınlarının akıbeti hakkında bir bilgisi olmayan aileler için gerçek anlamda yas tutmak dahi müm-kün olmaz. Bu 
mahkemeler aracılığıyla hiç değilse yakınlarının öldüğünü kesin olarak bilmek onlara yas tutma imkanı sağlayacaktır. 
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Birçok insan hakları toplantısında insanların toplu halde zoraki kaybolmasının kayıtlara 

geçen en korkunç ve anormal suç olduğunu savunduk. Hatta bu durum toplu ölümlerden 

bile daha ağırdır çünkü kurbanların akıbeti hakkında kesin bilgi olması yakınlarına yas 

tutma olanağı sağlar. Tüm antropoloji tarihinde ölülerinin, atalarının onurunun insan için 

vazgeçilmez bir  unsur olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sevdiği kişinin yokluğunun 

sürekli olduğuna haklı olarak direnen ailenin acısı bu yokluktan kaynaklanan yarayı ka-

patmasına izin vermez. Ayrıca sivil-askerî diktatörlük temsilcilerinin kurbanlardan her bi-

rinin akıbetine ilişkin bütün kayda değer bilgiyi kilit altına alması da onların kötülüğünü 

ortaya koyar. İnsanları kaçırmayı, onların gizli merkezlerde alıkonulmasını, oralarda her 

tür olumsuz fiziki koşullarda katilleri için bilgi arayışıyla işkenceye maruz bırakılmala-

rı demek olan zoraki kaybolmanın çok fazla korkunç ve anormal yanı vardır. Kurbanlar 

bağlanmış, kelepçelenmiş, bıçaklanmış, hapsedilmiş, herhangi bir hijyen veya mahremiyet 

olmaksızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya zorlanmış, çer çöp veya artık yiyerek yaşam-

larını sürdürmüşlerdir. Kadınlar tecavüze uğramış, hiçbir özen olmaksızın gizli şekilde do-

ğum yapmış, bebekler baskıcıların ailelerine teslim edilmek üzere annelerinden ayrılmış 

ve en sonunda da kurbanlar insan olmaya yaraşır saygıdan yoksun şekilde toplu ve karan-

lık bir ölüme terk edilmişlerdir. Kalıntılarının saklanması, kurbanların akıbeti hakkında 

kayda değer bilginin olmayışı, adalet yönetiminin bu yapılanlar karşısındaki sessiz suç 

ortaklığı: Tüm bunlar insanların zoraki kaybolması gerçeğinde saklıdır. 

Özel durumdan etkilenenler olarak kurbanların yakınları 13/84 No’lu davaya müdahil ol-

mayı da başaramadılar. İnsan hakları savunucusu kuruluşların yasal organlarındaki çetin 

bir tartışmanın ardından ailelerin büyük çoğunluğu yalnızca savcılığın faaliyetine destek 

vermeyi, kişisel olarak davaya müdahil olmamayı kararlaştırdı. Mesele, uzatmalı bir sü-

reç için uygun siyasi koşulların olmayışı ve silahlı kuvvetlerdeki bir rahatsızlığın yeni bir 

askerî ayaklanma ile son bulabilecek oluşuydu. Benim şahsi durumumda, yaşam hakkı, 

özgürlük, insan varlığının fiziki ve psikolojik bütünlüğünü savunmak neredeyse günlük 

bir rutindi. Mağdurların ailelerini tatmin edebilecek başka bir adli süreç olamayacağını 

anlayarak müdahil olduklarım arasındaki en sembolik davaları yürütme kararı aldım. Bu 

davalardan biri Avukat TERESA ISRAEL’inkiydi. Kendisine gençliğinden beri yardım etti-

ğim, misilleme mağdurlarının savunmasına dahil olmuş en cesur avukatlardan biri olan bu 

kişi 8 Mart 1977’de, Dünya Kadınlar Gününde ortadan kayboldu. Diğer dava ise kendisini 

(ç.n.) Yakınlarının akıbeti hakkında bir bilgisi olmayan aileler için gerçek anlamda yas tutmak dahi müm-kün olmaz. 
Bu mahkemeler aracılığıyla hiç değilse yakınlarının öldüğünü kesin olarak bilmek onlara yas tutma imkanı sağlayacak-
tır. (ç.n.)
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hiç tanımadığım ancak ailesi İnsan Hakları Daimi Meclisinde aktif militanlık yapan, genç  

PABLO FERNANDEZ MEIJIDE’nin davasıydı. Başlangıçta Federal Mahkeme her iki kayıp ki-

şinin ailesinin de duruma müdahil olmasına karşı çıktı. Bahsi geçen davaya katılımlarına 

imkan sağlayan Milli Adalet Yüksek Mahkemesi oldu. Her iki dava için J.R. VIDELA ve E.E. 

MASSERA ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiler. Bu karar, durumları yargı kap-

samına alınan her iki aile için de manevi bir tazminat oldu. Ancak bu durumun, Savcılık 

makamınınki gibi sözlü olarak ifade edilemediği bir gerçektir. Bizim iddiamız, herhangi bir 

yayımlama veya duyurma olmaksızın yazılı olarak sunulmak zorunda kaldı. 

Benim bu sürece dair kişisel görüşüm terör devletinin korkunç ve anormal suçlarının en 

üst sorumlularının yargılanması kararını olumlu şekilde değerlendirmek olur. Ancak de-

ğerlendirilen davaların sayısının azlığını ve ayrıca ailelerin, insan hakları hareketi ve ör-

gütlerinin payına düşen tüm kanıt çabalarının altını çizmeden de edemiyorum. Bu kanıt 

toplama çabası olmaksızın hiçbir şey elde edilemezdi çünkü devlet yalnızca bu suçların 

yargılanacağı platformu sağlamakla sınırlı kaldı; kurbanların akıbetini açığa çıkartmak 

için hiçbir şey yapmadı.  

Federal Mahkeme tarafından hükmü verilen kararın yöntemi ve temeli bir önceki parag-

rafta ortaya konmuştur. Cezai kınama ve hükmün insan hakları uluslararası hukukuna 

veya  jus gentium5’a başvuru olmaksızın Ulusal Ceza Kanunu’nda temellendirilmesine ka-

rar verildi. Bahsettiğim davalarda öncelikle 1956 yılında Arjantin tarafından onaylanmış 

olan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması hakkındaki davaya konu olan ola-

yın öncesine ait bir ceza yasası olarak Uluslararası Sözleşme’ye başvurmayı tercih ettim. 

Federal Mahkeme bahsi geçen Uluslararası Sözleşme’ye başvurdu ancak onu uygulama-

dı. Açıklamalarına göre soykırım suçunun cezai statüsünü barındıran bir iç yasa eksikti 

ve Uluslararası Sözleşme eksikleri olan bir cezai düzenlemeydi çünkü cezanın niteliğinin 

devletlerin iç hukuku ile kurulmasından bahsediliyordu. İlk iddia bana sıradan görünü-

yor; uluslararası anlaşmaların onaylanması ulusal yasalarla yapılır. Bu nedenle Soykırım 

Sözleşmesi’yle aynı metni yineleyen başka bir iç yasa talep etmek yalnızca gereksiz bir laf 

kalabalığına sebep olur. Daha ciddi olan ikinci iddia ise benim kıstaslarıma göre, Sözleş-

me’nin III. maddesinde sınıflandırılan bütün soykırım suçu işleme varsayımları incelene-

rek çözülüyordu. Bunlar bizim Ceza Kanunumuzda tipik suçlar olarak kabul ediliyordu Bu 

nedenle suçun niteliğine göre uygulanabilecek maddeler arasından birinin seçilmesi ve 

5 Latince terim: Uluslararası Hukuk. (ç.n.)
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onun hükümlerinin uygulanması mahkeme kararını da belirlemiş oluyordu. Ancak konu 

basit bir öğretisel tartışma değildi. 13/84 No’lu Dava’daki yargılamanın sınırlı niteliğine 

ve milletin içinden geçtiği siyasi atmosfere bakıldığında, failler ve cezai olarak sorumlu 

olan iştirakçiler için af, erteleme ya da cezanın değiştirilmesi veya hafifletilmesi gibi imti-

yazların uygulanmasını bu sözleşmenin yaptığı gibi önleyebilecek, hükmü geçmez bir suç 

eylemine dayanan bir cezanın sağlanması gerekiyordu. Soykırım Sözleşmesi’ni uygulamak 

bunu takip eden süreç bakımından büyük önem taşımış olabilirdi ancak ne yazık ki hem 

Federal Mahkeme hem de kararı yeniden inceleyen Yüksek Mahkeme bahsedilen sözleş-

meyi uygulamayı reddetti. 

Federal Mahkemenin 30 puntoyla yazdırdığı karar araştırmaya devam edilmesi gerektiğini 

ve ülkenin iç bölgelerindeki Federal Mahkemelerin faaliyeti ve yine bunların bölgesel çe-

kişmelerine göre faillerin cezalandırılmasını öngörüyordu. 

Yüksek Mahkeme’nin kararıyla cezaların onaylanmasının ardından hükûmet, cezai eyle-

min zaman aşımından bahsederek terör devletinin işlediği suçlar hakkında işlemde olan 

soruşturmaların kapatılması için savcılara talimatlar verdi.

Davaların devam etmesinden kaynaklanan askerî rahatsızlık öyle bir noktaya geldi ki Milli 

Hükûmetin cezai eylem için yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altmış günlük bir za-

man aşımı süresi belirleyen, “son nokta” olarak tanınan 23.492 nolu yasayı onaylaması ve 

dikte etmesi gerekti. Bu yasa Federal Mahkemelerin “son nokta” yasasından etkilenmemek 

için süreci hızlandırmalarını gerektiriyordu. İnsan hakları savunucusu kuruluşların yasal 

organları, insan hakları bölgesel ve uluslararası vesayet organlarında varlığını sürdüre-

bilmek için ulusal yargının keskin bıçağından geçmesi gereken hükümsüz ve anayasaya 

aykırı 23.492 No’lu yasanın üzerini çizerek yargı yetkisine ilişkin bir mücadeleye giriştiler. 

Askerî rahatsızlık, birliklerin kışlaya kapanarak askerî personele karşı uygulanan yeni 

usullere son verilmesini talep eden, kendilerini “boyalı yüz” (karşıdakini korkutmak için 

bir çeşit koyu renk boya yüze sürülür) olarak adlandıran askerlerin ayaklanma hareketine 

yol açar. Bu baskı nedeniyle ve “son nokta” ile olan kısıtlı zaman aralığı dolayısıyla “zorun-

lu itaat” olarak adlandırılan silahlı kuvvetlerin alt kademe, güvenlik ve polis kadrosunun 

üstlerinin zorunlu emirlerine itaat ettikleri kabul edildiği “iure et de jure”6 23.521 No’lu 

6 Yasayla kabul edilen ve karşı kanıt sunulması kabul edilmeyen varsayım, kanuna göre, kanuni ola-rak. (ç.n.)
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yasa ilan edilir. İçinde bebeklerin kaçırılması ve başa bir yere götürülmesi ya da mülkiyet 

hırsızlığı olan vakalar bu yasal varsayımın dışında bırakıldı. 

Ulusal yargı yetkisi merkezinde Yüksek Mahkeme 23.492 No’lu “son nokta” yasası ile 

23.521 No’lu “zorunlu itaat” yasasını onayladı. Yüksek Mahkeme Başkanı Dr. BAQUÉ cesur 

bir ifadeyle bu ikinci yasanın anayasaya aykırılığı yönünde oy kullandı. Amerika Kıtası 

İnsan Hakları Komisyonu (1992 ve 1993 yılları)  Dr. CARLOS S. MENEM başkanlığında ge-

çirilen bu yasaların ve sonrasındaki hükümlülerin affıyla ilgili kararnamelerin Amerikan 

İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre hükümsüz ve zarar verici nitelikte olduğu kararına vardı 

ve bu yasaların iptalini tavsiye etti. İki yıl sonra Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları 

Komisyonu da aynı yöndeki kararını açıkladı. 

Hükûmet, başlangıçta bölgesel ve uluslararası organların tavsiyelerini gözardı etti. Daha 

sonra Dr. FERNADO DE LA RUA’nın kısa süreli başkanlığında Ulusal Meclis bölgesel ve 

uluslararası organların kararlarını uygulamaya çağrıda bulunarak ilgili kanun yapıcıların 

ateşli tartışmaları arasında her iki yasayı da “feshetti”. Bu çok büyük bir kurumsal ikiyüz-

lülük eylemi oldu çünkü yasaların iptali onların geçerli olmasına denk gelmektedir; en 

iyicil cezai yasa olarak davaların yeniden açılmasını imkansız kılar; sonuç olarak feshetme 

yasaların meşruluğunun üzerine adeta cila oldu. 

Hakikat ve adaletin uygulanması kuralcı/kurumsal boşluğa bağlı olarak engellendiğinden 

dolayı insan hakları örgütleri hakikat davaları olarak bilinen süreçleri desteklediler. Bu 

örgütler, kişilerin zoraki kaybolmasının etrafındaki koşulları, bunları tertip edenlerin ve 

onların fiziki sorumlularının kimler olduğunun araştırılmasını organize ediyor ancak el-

bette onların cezai hükmünü düzenleyemiyordu.

Dr. NÉSTOR KIRCHNER’in başkanlığa gelir gelmez “son nokta” ve “zorunlu itaat” yasaları-

nın kaldırılması için gerekli koşullar sağlanır. Bu, Yüksek Mahkemenin daha sonraki bir 

kararıyla onaylanabilecek milli yasa ile yapılır (25.779 No’lu yasa). Davalar yeniden açılır, 

1994 Anayasal Reformunda ilave güç organı olma durumuna bağlanarak Başsavcılık Ma-

kamının yetki alanı katlanır. 

Göz önüne serilen faaliyetlerini ve onun kazanımlarını D. ADRIANA ARCE’nin analitik su-

numu tamamlamaktadır.  
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Bu kısmı, bu davaların nasıl devam etmesi gerektiği sorusunu devreye sorarak tamamlıyo-

rum. Bu davalardan bazılarında sivil-askerî diktatörlüğün sivil görevlilerinin sorumluluk-

ları araştırılmaktadır. Yargı süreçleri devam etse de araştırma yapılmasında ve delillerin 

elde edilmesinde Yargı Gücü ile ortaklaşa çalışan siyasi-idari gücün önemli kuruluşları or-

tadan kaldırıldı.

4. İnsanlık Karşıtı Suç mu Yoksa Soykırım mı?  

Bildirinin bu son kısmını tanımlanan suç eyleminin insanlık karşıtı suç mu yoksa soykırım 

suçu kapsamına mı alınması gerektiğinin incelenmesine ayırıyorum.   

O ya da bu durumda, zaman aşımına uğramayan niteliğe sahip insanlık karşıtı suç teşkil 

eden olaylar arasında bir fark yoktur. Baskıcılar ceza indirimlerine sığınamayacaklardır ve 

evrensel adalet ilkeleri tarafından takip edileceklerdir. 

O zamanın Madrid Ulusal Mahkeme Yargıcı Dr. BALTASAR GARZÓN Arjantin ulusu ile ilgili 

ceza davalarını İspanyol ceza hukukunun bir parçası olan soykırım kapsamına almıştır. 

Soykırım faaliyetinin bir ulus grubuna yönelik olduğunu savunmuştur. 

Federal Başkentin Barolar Birliği İnsan Hakları Komisyonu Koordinatörü olarak bu kuru-

mun yönetimi tarafından sivil-askerî diktatörlük süresince Alman vatandaşlarının zoraki 

kaybolmasını inceleyerek Almanya’da (sembolik olarak Nüremberg’de) meydana gelen sü-

recin sonucu niteliğinde bir görüş yazısı kaleme almam teklif edildi. Bu yazının odak nok-

tası “grup” (birlik) kelimesinin “uzlaşma” tanımlamalarından (milliyet, ırk, etnik köken, 

din) daha fazla önem arz etmiş olmasıydı ve bu birlik baskıcı hükûmet tarafından adlandı-

rılmıştı. Yalnızca baskıcı biçimde devletin güç aracı olarak  kullanılmıyordu, aynı zamanda 

baskı uygulanan grubu saptama anlamsal gücünü de yerine getiriyordu. Arjantin olayında-

ki adlandırma biçimleri şu şekildeydi: “teröristler”, “terör suçluları”, “hükûmeti devirme”, 

“hükûmeti deviren suçlular”, “gerillalar”. Buenos Aires Eyaleti’ndeki La Plata N/1 Federal 

Mahkemesi ve Santa Fé Eyaleti’ndeki Rosario Federal Mahkemesi tarafından bütün resmî 

açıklamalarda bu hukuki nitelendirmeler takip edildi. Bunun aksine, Milli Adalet Yüksek 

Mahkemesi’nin resmî açıklamaları ile yönlendirilen diğer bütün mahkeme kararlarında bu 

suçlar “jus gentium” ile belirlenmiş olan insanlık karşıtı suçlar kapsamına alındı. 
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Uluslararası ceza hukukunun bu iki betimlemesi arasındaki tek fark Soykırım Sözleşme-

si’nin 1956 yılında ulusal pozitif hukuk bünyesine alınmış olması ve dava olayları için ön-

cül yasa olmaktan ötürü anayasal tedbire uymasıdır. 

5. Kapanış

Bu sunumu, bizi bir araya getiren bu toplantıda olduğu gibi, hukukçuların ve sosyal bi-

limcilerin tartışmaları ile münazaralarının BM Uluslararası Anlaşmalarının ifade ettiği o 

korku ve sefaletten arınmış insanlar için bir katkı sağlayacağına olan inancımı ifade 

ederek bitiriyorum. 
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APORTES PARA UNA TEORÍA DE LA TRANSICIÓN DE LA EXCEPCIONA-
LIDAD INSTITUCIONAL AL ESTADO DE DERECHO
   
1: Caracterización de la excepcionalidad institucional (los golpes de Estado)

El golpe de Estado operado en la República Argentina el 24 de marzo de 1976 vino precedido de 

formas de la excepcionalidad institucional que acompañaron el proceso de degradación políti-

ca del Gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón. En efecto, por la ley 20.840 de 

Seguridad Nacional, se autorizó la represión a cargo de las fuerzas armadas de la denominada 

“guerrilla”, y el juzgamiento de los represaliados por los Tribunales Militares Permanentes en 

Tiempo de Paz, conforme las disposiciones del Código de Justicia Militar, que preveía la pena 

de muerte para diversas hipótesis delictivas. A ella le siguieron decretos presidenciales  que 

encomendaban a las fuerzas armadas el “aniquilamiento” del accionar guerrillero.

Incluso antes de producirse el golpe de Estado que desplazó al gobierno de María Estela 

Martínez de Perón, el entonces Comandante en Jefe del Ejército Argentino, Gral. JORGE R. 

VIDELA,  emite unas instrucciones secretas, denominadas “Directivas para la lucha an-

ti-subversiva” (octubre de 1975), que definen los objetivos de esta lucha, que son: a) preser-

var la seguridad de los bienes; b) la seguridad de las personas; c) la seguridad del Estado. 

Como se advierte, los bienes prevalecen sobre las personas, son más importantes.

Ya en estas directivas se encuentra el diseño puntual y milimetrado del futuro Estado Te-

rrorista. El país es dividido en zonas, consideradas teatros de guerra, conforme la división 

de cuerpos del Ejército Argentino, quedando esas zonas bajo dirección política y represiva 

de los respectivos Comandantes de Zona, los que adquieren  autonomía para decidir sobre 

la suerte de los futuros represaliados. Se establece que todas las fuerzas armadas, con sus 

distintos estamentos, las fuerzas de seguridad y policiales, operarán bajo la dirección de 

esos Comandos de Zona; todos deben estar involucrados, para garantizar, de antemano, 

el compromiso con la represión terrorista y la impunidad de sus autores responsables. Se 

normativiza la acción de las Fuerzas y Grupos de Tareas, que se integran con efectivos de 

distintas fuerzas y jerarquías, y que tienen, ellas también, una autonomía logística para 

decidir sobre la suerte de los represaliados; esto es, si serán privados de libertad con invo-

cación del Estado de Sitio (art. 23, C.N.), lo que en la jerga militar comporta su “blanqueo” 

(reconocer que están detenidos en establecimiento penitenciario), o si ingresarán a formar 

parte de la categoría del horror, la desaparición forzada masiva de personas.

Dr. Eduardo S. Barcesat
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En noviembre de 1974 (Decreto 1386/74), María Estela Martínez de Perón decreta el Estado 

de Sitio en todo el territorio nacional y por tiempo indeterminado; entre los fundamentos 

del mismo se consignan: “preservar el Gobierno del pueblo” y “asegurar la Argentina poten-

cia”. Paradojalmente, el golpe de Estado que acaba con el Gobierno Nacional, provinciales 

y municipales, apropia el Estado de Sitio del Gobierno que derrocó, hereda los presos polí-

ticos colectados entre noviembre de 1974 y el 24 de marzo de 1976, y prosigue arrestando 

personas, por tiempo indeterminado, por aplicación del Estado de Sitio decretado por el 

Gobierno constitucional, y que tenía los ya señalados objetivos, de preservar el Gobierno 

popular y lograr la Argentina potencia. Es que no hay instituto más perverso para demoler 

el Estado de Derecho que el propio Estado de Sitio, incorporado en los textos constitucio-

nales como instituto de protección de la Constitución Nacional y de las autoridades electas 

conforme ella. El Estado de Sitio del art. 23 de la Constitución argentina ha sobrevivido a 

la Reforma Constitucional del año 1994, por la intangibilidad acordada entre las fuerzas 

políticas mayoritarias (Pacto de Olivos) al primer Capítulo de la Constitución Nacional. 

Pareciera que ninguna fuerza política ni gobierno desea renunciar a abrir puertas a la ex-

cepcionalidad institucional cuando de proteger o salvar el pellejo propio se trata.

Quien mejor ha descripto la naturaleza del Estado de Sitio no es ninguno de los denomi-

nadas constitucionalistas, sino M. FOUCAULT (“Vigilar y Castigar”; Ed. Siglo XX, Buenos 

Aires 1974), al relevar un instituto del derecho medieval, la “lettre de cachet”, que facultaba 

al monarca a detener y privar de la libertad a alguien, sin intervención ni revisión judicial 

–sólo el arbitrio del monarca, insusceptible de contralor jurisdiccional-. Precisamente en 

los Considerandos del Decreto 1368/74 se prevenía a los jueces que el ejercicio de las fa-

cultades de arresto y traslado de personas, por aplicación del Estado de Sitio, es facultad 

exclusiva del Presidente de la Nación, no revisible judicialmente.

Esta injusticiabilidad del poder es uno de los datos que señalamos como determinantes 

para la excepcionalidad institucional. En todo registro de la historia universal, la injusti-

ciabilidad del poder es una constante. Se trate del poder del monarca o del Papa, ese poder 

es infalible e injusticiable. Nadie mejor que MORRISON, el abogado defensor de LUIS XVI, 

lo ha expresado: “…un Rey debe reinar o morir, pero nunca -nunca-, ser juzgado…” Esta 

concepción medieval ha permeado en las formaciones democráticas y republicanas trans-

figurado en las denominadas “cuestiones políticas no justiciables” Ninguna doctrina ha 

podido brindar una definición, sea extensiva (nómina de los casos), o intensiva (datos de lo 

político injusticiable). Es más, en general no están ni nominadas en los textos constitucio-
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nales. En la Constitución Nacional de la República Argentina, su sabio art. 19 establece que 

sólo están exentos de la intervención de los magistrados lo que no dañe a terceros o afecte 

la moral u orden público; esto es, el ámbito de la privacidad de las personas.

Hemos sostenido que puede medirse, cual si se tratare de un barómetro institucional, la 

salud democrática de un Estado, por el número o frecuencia con que sus jueces acuden a la 

formulación de las cuestiones políticas no justiciables para convalidar subrepticiamente el 

ejercicio del poder, sin comprometerse con un ejercicio de preservación de los derechos y 

garantías constitucionales, función que le está expresamente asignada por el texto consti-

tucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Pongo de relieve que en el sistema jurídico argentino, la primera Ley de Organización del 

Poder Judicial de la Nación (Ley 27, art. 3º), establece que el deber primero de los jueces es 

el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre 

los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Paradojalmente, durante 

todo el período del Estado Terrorista (1976-1983), ningún juez, en las numerosas acciones 

de hábeas corpus, tendientes a determinar la suerte y paradero de las víctimas de desapari-

ción forzada o tendiente a lograr el cese del arresto de los detenidos a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, por aplicación del Estado de Sitio, nombró o ejerció lo que era su deber 

primero: asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional.

Es más, ningún juez de la administración de justicia del usurpante (“proceso de reorganiza-

ción nacional”) logró determinar el paradero de un secuestrado, o hacer cesar la situación 

de desaparición forzada, ni liberar detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 

La única orden de libertad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, por la 

presión internacional (Caso: J. TIMERMAN),  fue trastocada por la Junta Militar, quien le 

dio la libertad poniéndolo arriba de un avión y haciéndole perder la ciudadanía argentina.

Hubo más de once mil detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa 

judicial vigente, por el Estado de Sitio, y se estima en treinta mil el número de víctimas de 

desaparición forzada, que no han sido habidos, ni bajo la dictadura cívico-militar, ni bajo 

la transición democrática.

Para poder llevar adelante las prácticas del Estado Terrorista, la dictadura (1976-1983) en 

su accionar, se caracterizó por un tríptico: “Secreto-Clandestinidad-Impunidad”. Secretas 
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eran las directivas de la lucha anti-subversiva. Clandestino el empleo del aparato de fuerza 

del Estado; en efecto, no se empleaban vehículos indentificables para los secuestros del 

cuerpo, las fuerzas represoras no utilizaban uniforme o elemento alguno que pudiere iden-

tificar la pertenencia a una fuerza, grado o jerarquía de los integrantes del Grupo o Fuerza 

de Tareas, sólo la portación de armas de guerra; clandestino, también, el lugar de reclusión 

inicial de las víctimas, para desorientar a familiares, organizaciones de derechos humanos, 

opinión pública en general. Allí, tras los interrogatorios bajo tortura, el Grupo o Fuerza de 

Tareas decidía el destino de las víctimas, o privados de libertad a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional por el Estado de Sitio, o desaparicón forzosa. Clandestina la muerte de 

las víctimas, clandestino el destino de sus restos. Es la “Noche y Niebla” hitleriana bajo la 

dictadura argentina. Finalmente, el tercer segmento del tríptico: la impunidad de obrar, 

que se afianza por la privación de información alguna sobre el obrar criminoso, tanto en la 

respuesta a las acciones judiciales, como a los medios masivos de comunicación.

No es peyorativo, por tanto, que hayamos denominado a la excepcionalidad como la “bestia 

institucional”. En ese modo operativo se pierde la condición humana. La desaparición for-

zada de personas opera como un espejo sobre los represores. En efecto, al restablecerse el 

Estado de Derecho, son ellos los que son desaparecidos de la sociedad humana, no median-

te el secuestro, no mediante la confinación clandestina, no mediante la muerte, tampoco 

por el ocultamiento de sus restos. Simplemente, que han sido excluídos de la condición 

humana, por el poder de la memoria y el operar de la justicia recuperada.

La dictadura fracasa con su plan económico; fracasa con su aventura militar en las Islas 

Malvinas y del Atlántico Sur, que es un fiel reflejo de su ineptitud como pretensos estadis-

tas y como conducción militar.

Se inicia la transición democrática bajo la recuperada supremacía de la Constitución Na-

cional. Los bandos militares que se pretendieron como generando un orden supra-consti-

tucional, se desmoronan y exhiben su carácter de obrar ilícito, documentos de la banda 

militar, parte de lo que luego sería identificado como “plan criminal”.

Aquí viene otro elemento para caracterizar lo efímero de los Golpes de Estado. No son 

revoluciones, por más pomposos que sean los títulos  con los que se invistan (“Revolución 

Libertadora”, “Revolución Argentina”, “Proceso de Reorganización Nacional”); peor aún, 

deben usurpar los nombres de los institutos constitucionales (leyes de la Nación, Poder 
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Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial), para inducir a obediencia, para encubrir su 

verdadera naturaleza jurídica: la de “usurpantes”.

Las revoluciones son las que generan nuevos regímenes que transforman el conjunto de 

las relaciones sociales y de las instituciones. Los golpes de Estado no vienen a transformar 

nada, sino a conservar los privilegios de los sectores dominantes.

Resumo este primer segmento de la ponencia, en los siguientes enunciados:

1. Los golpes de Estado vienen precedidos de la descomposición de los gobiernos 

democráticos, que anticipan formas e institutos de la excepcionalidad institucional.

2. El golpe de Estado genera siempre un poder autocrático, que asume en una sola 

mano todas las funciones de los poderes de gobierno, haciendo tabla rasa con el 

sistema y la doctrina de la división de poderes.

3. La injusticiabilidad del poder alcanza sus formas más perversas.

4. Se pretende la supremacía de los bandos golpistas, aún por sobre la Constitución 

Nacional.

5. Para lograr obediencia se invisten con los nombres de los institutos constitucio-

nales.

6. Son procesos de consolidación autoritaria de las clases y sectores dominantes.

7. Profundizan la dependencia de los países periféricos respecto de los poderes in-

ternacionales hegemónicos.

2. De la transición democrática; requisitos. Logros y fracasos:

En un ensayo elaborado poco antes del inicio de la transición democrática, formulé dos 

tesis que me permito recuperar para esta ponencia, a saber:

i) Entre la excepcionalidad institucional y el Estado de Derecho venidero debe me-

diar una ruptura, un hiato en todas las instancias de la estructura social; no puede 

haber continuidad en el conjunto de las prácticas sociales.

ii) Para un país dependiente, la ruptura de la dependencia es condición “sine qua 

non” para el establecimiento del Estado de Derecho.- Habré de desarrollar estas dos 

tesis.
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2.1. Revisión de la continuidad jurídica del Estado:

La ideología jurídica dominante, de neto corte e inspiración positivista, igualaba el Estado 

de Derecho y la excepcionalidad institucional bajo la consigna de la eficacia de los man-

datos emanados de uno y otro. La formidable elaboración de HANS KELSEN, que remitía a 

una norma básica (gründnorm) el fundamento último de validez del derecho; norma hipo-

tética (no positiva), elaborada por la ciencia del derecho y que podía esquematizarse bajo 

el enunciado: “Si es que A generalmente manda, y es que B generalmente obedece, debe ser 

que A mande y que B obedezca”. Esta norma hipotética del deber ser podía mutar a norma 

positiva general del derecho internacional, nominada como “principio de reconocimiento”, 

y que radica en la práctica internacional de reconocer a un nuevo gobierno, surgido de un 

golpe de Estado no previsto o no querido por el ordenamiento existente, a condición, nue-

vamente, de la eficacia de sus mandatos.

Esta indiferencia respecto a si el orden jurídico proviene de una autoridad legítima, o de un 

usurpante del poder, hizo que los procesos dictatoriales latinoamericanos fueran “valida-

dos” a través del principio de reconocimiento, total que los mandatos de sus gobernantes 

eran eficaces, y en lo que atañe a la continuidad incambiada de las diversas formas de la 

dependencia, pues una garantía.

La gravedad de las violaciones a los derechos humanos y el fracaso económico-social  de-

rivado de la profundización de la dependencia, posibilitó concientizar a la opinión pública, 

nacional e internacional, para iniciar los procesos de transición democrática, particular-

mente en el cono Sur de Latinoamérica.

La ruptura o hiato en todas las instancias de la estructura social, debía operar en la inte-

gración de los tres poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Los que resultan de 

la elección popular (legislativo, ejecutivo), más allá de los condicionamientos que intentan 

o que imponen los poderes salientes, satisfacen, en buena medida, esa ruptura entre excep-

cionalidad institucional y Estado de Derecho.

El problema mayor lo constituye el poder judicial. Concebido desde “EL FEDERALISTA”, 

como un poder aristocrático, vitalicio y contra-mayoritario, para prevenir posibles desvíos 

demagógicos de los poderes políticos, y que pudieren afectar el derecho de propiedad pri-

vada, los poderes judiciales tienden a auto-preservarse de todo cambio. Las administracio-
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nes de justicia de los usurpantes, que resistimos de nominarlas como Poder Judicial, ya que 

han sido integradas por la usurpación del poder a modo de asegurar el encubrimiento a 

las violaciones de los derechos humanos, prosiguen, en muchos casos, con su integración 

mayoritariamente incambiada, bajo el Estado de Derecho, como si fueren, efectivamente, 

el Poder Judicial de ese Estado de Derecho.

En el caso argentino y empece a que la X Conferencia Nacional de Abogados: “El Esta-

do de Derecho venidero (Rosario, setiembre 1983), dictaminó que ningún integrante de 

la administración de justicia del usurpante y que hubiere jurado el cargo conforme sus 

normas, podía integrar el futuro Poder Judicial de la Nación, lo cierto es que el 90% de sus 

integrantes pasaron, sin mella alguna, a integrar el nuevo Poder Judicial de la Nación. Las 

consecuencias de esta falla institucional habrían de producir efectos deletéreos para el 

Estado de Derecho en la Nación Argentina.

No fue muy distinta la situación en cuanto refiere al aparato de Estado del poder político/

administrador, el que también y en buena medida fue receptado bajo el Estado de Derecho, 

lo que aparejó, al igual que la absorción de los jueces, tener un enemigo interno dentro del 

naciente Estado de Derecho.

Recién con la Reforma Constitucional del año 1994 se logró introducir una señera cláusula, 

nominada “deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional”, su art. 36, 

que plasma la ruptura entre el acto de usurpación del poder político y el Estado de Derecho, 

que establece la nulidad absoluta e insanable del acto de fuerza así como de todos los actos 

realizados por el usurpante en ejercicio de las potestades que confiere a los poderes legíti-

mos la Constitución Nacional. Sus autores y partícipes serán pasibles de responsabilidades 

penales y patrimoniales imprescriptibles, quedarán inhabilitados a perpetuidad a ocupar 

cargo o función pública alguna y sobre ellos recaerá la máxima descalificación constitu-

cional (art. 29, C.N.), como “infames traidores a la patria”. A esta ejemplar cláusula la he 

nominado, en varios certámenes de la abogacía argentina, como “la lección de derecho”.

El art 36 de la C.N. ha sido reproducido en el texto de varias de las constituciones provincia-

les, reformadas luego del año 1994, y tiene analogía con las cláusulas adoptadas por diver-

sas constituciones latinoamericanas. No más “continuidad jurídica” entre excepcionalidad 

institucional y Estado de Derecho.
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El principio de ruptura ha tenido varias aplicaciones en el continente suramericano, ya sea 

previniendo anunciados golpes de Estado, como aislando los que se produjeron. No se tra-

ta de una aplicación igual y uniforme; hubo casos que no se pudo hacer valer el principio, 

como en el golpe de Estado que removió al Presidente H.LUGO, en el Paraguay. Se sabe, el 

enunciado normativo no goza del mismo principio de necesidad que impregna las leyes de 

la naturaleza.

2.2. Dictadura y dependencia:

Si bien al inicio de la transición democrática en la República Argentina el Gobierno del 

Presidente R. ALFONSIN, anunció la revisión de la deuda externa contraída bajo la usur-

pación de la dictadura cívico-militar, en particular la deuda externa proveniente del sector 

privado y que fuera incorporada, en el año 1980, como deuda pública del Estado nacional 

bajo la conducción del entonces Presidente del Banco Central de la República Argentina, 

Dr. D. CAVALLO, lo cierto es que la presión de los países y organismos financieros interna-

cionales terminó imponiendo su irrevisibilidad.

Cabe señalar entre otros y tantos fracasos de la dictadura cívico-militar, que entre los de-

nominados “objetivos” del “proceso de reorganización nacional”, figuraba el de concluir 

con la humillante deuda externa argentina, que en ese momento no llegaba a los siete mil 

millones de dólares estadounidenses. El proceso usurpatorio dejó la deuda externa en cua-

renta y ocho mil millones de dólares.

El examen del caso argentino acredita que la deuda externa ha sido –y es- el gran mascarón 

de proa de la sumisión y dependencia. Las sucesivas y ruinosas renegociaciones de dicha 

deuda elevó el monto a doscientos mil millones de dólares, cifra que superaba, generosa-

mente, el Producto Bruto Interno anual.

Ahora bien, me permito introducir la imagen de un gigantesco témpano; como es sabido, 

la parte visible es el equivalente a un tercio de la masa total del témpano; los dos tercios 

restantes permanecen sumergidos. Esa masa sumergida es la que representa, en la econo-

mía, a la dependencia tecnológica. Es que, como lo ha enseñado magistralmente uno de los 

economistas más importantes del Siglo XX, JOHN KENETH GALBRAITH (“Viaje a través de 

la economía de nuestro siglo”, ed. F.C.E., México, año 1992), de no revertirse la dependencia 

tecnológica, aún cuando se declarara, por razones morales y jurídicas, extinguida la deuda 
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externa de los países periféricos –GALBRAITH propiciaba que esa extinción se proclamara 

cuando los 500 años de la conquista del continente americano-, esa deuda volvería a ge-

nerarse por los términos internacionales de la transferencia de tecnología. GALBRAITH 

examinó que por cada dólar que los países periféricos recibían anualmente de los países 

centrales, bajo la forma de empréstito, remesaban en ese mismo período anual, de tres a 

cuatro dólares anuales bajo la forma de pago de cánones de royalties, patentes, licencias 

y otras formas de transferencia tecnológica. Ningún negocio o inversión lícita aporta ese 

porcentaje de beneficios en el mundo.

Con mucho menor rigor técnico, pero sí con tremendo desparpajo, un Embajador de EEUU 

en Argentina, JAMES WALSH, anunció que los países suramericanos podían atrasarse o in-

cluso dejar impagos los vencimientos de la deuda externa, pero que no aprobar su modelo 

de ley de patentes era “casus belli”. Curiosamente, los medios de comunicación festejaron 

el exabrupto diplomático, en lugar de exigir del Gobierno del ex Presidente, CARLOS S. 

MENEM, quitarle el placet al embajador y devolverlo a su país de origen, por la amenaza 

proferida.

En la década de los 90, bajo la misma presidencia del Dr. MENEM, la Nación Argentina 

fue arrastrada a suscribir cincuenta y cuatro tratados bilaterales de inversión (TBI), bajo 

invocación de acrecentar las inversiones extranjeras. Las cifras de la CEPAL acreditan que 

poco es lo que se modificó el nivel de inversiones extranjeras. Lo que sí es cierto que los 

recursos y riquezas naturales del territorio argentino, quedaron sujetos a la extracción de 

empresas extranjeras y bajo la tutela del Tribunal CIADI, del BANCO MUNDIAL, para caso 

de conflicto. Cuando a principios de 2002 estalla el modelo neoliberal y de la libre converti-

bilidad del dólar estadounidense, implementado por sucesivos gobiernos y bajo conseja del 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), la Nación Argentina queda sometida a otra 

deuda proveniente de la recisión de los contratos celebrados al amparo de los TBI.

Todos los regímenes jurídicos de protección de las inversiones extranjeras, además de so-

meter a las empresas trasnacionales la explotación de riquezas y recursos no renovables, 

han comportado para los países periféricos enajenar su soberanía legislativa y jurisdic-

cional. En efecto, en caso de conflicto entre las empresas y los Estados, los mismos no son 

llevados a la jurisdicción nacional de los países que recibieron la inversión, conforme el 

principio uniforme del derecho internacional privado, desde el Código Civil Francés y de to-

dos los que siguieron sus aguas, que establecen que el lugar donde se cumple la prestación 
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principal fija la ley y jurisdicción aplicables. En definitiva, que en los contratos internacio-

nales de mayor significación económica, no es la ley ni la jurisdicción del país que recibe 

la inversión la que se aplica, sino la de tribunales arbitrales, arquetípicamente el tribunal 

arbitral del CIADI, que si bien menciona en su reglamento la aplicabilidad de la ley nacio-

nal y su jurisprudencia, subvierte el orden jerárquico de la normativa de aplicación y se 

privilegia el “ex aequo et bono”; esto es, el arbitrio –nunca mejor expresado- de los árbitros.

Al tiempo que redacto esta ponencia, el cambio de Gobierno operado en la Nación Argentina 

(10-12-2015), ha comportado abandonar el camino de recupero de la soberanía nacional y del 

modelo productivista con alto nivel de inclusión social que caracterizó los doce años de los 

Gobiernos de NESTOR KIRCHNER y CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER. La gran quita de 

la deuda externa (aproximadamente sesenta mil millones de dólares, menor tasa de interés 

y moratoria en los pagos), ha sido rápidamente arrojada por la borda, mediante decretos 

presidenciales emitidos en tiempo de receso del Poder Legislativo, para que, antes que se 

reanude el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, se exhiba una política 

de hechos consumados que avasalla nuestra soberanía y nos somete, nuevamente, a la vo-

racidad del capital financiero internacional. Nada hay más ruinoso que aceptar el pago a los 

“holdouts”, mejor nombrados como “fondos buitres”, que obtendrán ganancias exorbitantes 

en comparación con su inversión (más de un mil por ciento), y que tira por tierra la iniciativa 

internacional, exitosa, del anterior gobierno, de someter a regulación la actividad de estos 

“fondos buitres”, para concluir con sus maniobras extorsivas y los beneficios descomunales.

Con la más perversa ironía, el actual Gobierno se propone “pobreza cero”, al tiempo que, en 

la práctica, vuelve a endeudar al país, no sólo por la ruinosa negociación con los “holdouts”, 

sino por abrir paso a que los acreedores externos que aceptaron las condiciones de los 

canjes de bonos, en los años 2005 y 2010, reclamen ante un juez tan lábil e ignorante del 

derecho, como THOMAS GRIESA, para que sus acreencias recuperen su cuantía originaria 

e iguales intereses moratorios y punitorios.

Es prematuro, para el tiempo en que se redacta esta ponencia, pretender aventurar qué 

habrá de suceder en el Poder legislativo argentino, cuanto éste reanude su actividad a par-

tir del 1º de marzo de 2016. La competencia constitucional para contraer deudas sobre el 

crédito de la Nación, y de arreglar el pago de la deuda pública, es del Congreso de la Nación 

(art. 75, inc. 4º y 7º, C.N.). Sin embargo, debe temerse que la política de hechos consumados 

termine por reponer las cadenas de la dependencia. No es casual que tanto el FMI como 
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el Gobierno de EEUU hayan expresado su beneplácito por el nuevo endeudamiento. Los 

inmensos recursos y riquezas naturales del territorio argentino se encuentran en la mira 

de estos actores internacionales.

De los dos requisitos de la transición democrática que expusimos y desarrollamos en este 

acápite, uno puede exhibir –con orgullo, por cierto-, el texto constitucional, particularmente 

su art. 36, así como la incorporación con jerarquía de cláusula constitucional de los princi-

pales tratados internacionales de derechos humanos. Es digno de ser puesto de relieve que 

entre esa normativa se encuentran los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (1966/76), de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; cuerpos normativos que se inician con idéntica cláusula 

para ambos conjuntos. Se trata de la afirmación y regulación en las normas de más alta je-

rarquía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que comprenden al G 193 de las 

naciones, de los derechos de autodeterminación e independencia económica de los pueblos; 

pueblos que son los únicos titulares de sus recursos y riquezas naturales. No los estados, ni 

los gobiernos, los pueblos. Sin embargo, esa normativa y no obstante su rango, internacional 

y nacional, se encuentra amenazada por las estructuras de la dependencia.

KAREL VASAK, primer director de Derechos Humanos de la UNESCO y compilador de dos 

preciadas obras: “Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos” y “Fundamen-

tos Filosóficos de los Derechos Humanos”, decía en el prólogo de la primer obra, que “…el de-

recho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos…”

De eso se trata, precisamente, la ruptura de la dependencia, de nuestro derecho a la vida 

como pueblo. Esta es la dimensión de lo que está en juego.

Por ello es que vuelvo a reafirmar, a más de treinta años de aquel ensayo sobre los reque-

rimientos de la transición democrática, que para un Estado dependiente, la ruptura de la 

dependencia es condición “sine qua non” del Estado de Derecho.
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3. El juzgamiento de las responsabilidades por los crímenes del Estado Ter-
rorista; Examen del “Caso Argentino”

El análisis que subsigue del modelo argentino de juzgamiento de los crímenes del Estado 

Terrorista, habrá de ser complementario, seguramente, de  las presentaciones que harán 

en este Congreso Internacional los otros expositores argentinos.

Por ello habré de concentrarme en los aspectos técnicos y políticos de ese juzgamiento. 

Comienza con el denominado “Juicio a las tres primeras Juntas de Comandantes”, promo-

vido por el primer Presidente de la transición democrática, Dr. RAÚL ALFONSIN, expe-

diente también conocido como Causa 13/84. El Decreto 157/83 que ordena instruir dicho 

juzgamiento, limita la investigación y reproche penal a los integrantes de las primeras tres 

cúpulas militares, excluyendo a la cuarta junta militar, que fue la que habilitó la transición 

democrática. Simultáneo a este inicio del proceso se reforma el Código de Justicia Militar 

(ley 23.049, febrero 1984), atribuyendo el conocimiento y decisión, en primera instancia, 

sobre estos graves crímenes, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; esto es, al tri-

bunal de la propia organización delictiva. Eso sí, la reforma del Código de Justicia Militar 

preveía que en caso que en el plazo de seis meses no se hubiere dictado sentencia conde-

natoria alguna, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

de la Capital Federal, apelación obligatoria del Fiscal mediante, quedaba avocada a asumir 

la jurisdicción y llevar adelante el juzgamiento incumplido, lo que así ocurrió.

Es muy difícil poder precisar el número de las víctimas de desaparición forzada. En muchos 

casos los propios familiares se negaban a suministrar información o promover reclamos, 

temerosos por la situación que pudieran atravesar otros familiares o ellos mismos. El movi-

miento de derechos humanos fijó prudentemente esa cifra en treinta mil víctimas. Querría 

agregar, avalando la prudencia de dicha cifra, que al brindar informe sobre el Acta Institu-

cional Nº 1 de la Junta de Comandantes en Jefe, el Tte. Gral. J.R. VIDELA, hizo mención a la 

existencia de treinta mil guerrilleros y quince mil simpatizantes. Bien cabe interrogarse si 

no estará allí el número más aproximado sobre la cuantía de las víctimas de desaparición 

forzada. La Fiscalía Federal escogió de la Comisión Nacional Sobre Desaparición Forzada 

de Personas (CONADEP), que había registrado cenca de ocho mil denuncias comprobadas 

sobre víctimas de desaparición, unos setecientos once casos, con suficiente prueba acumu-

lada por el esfuerzo de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, para 

sustentar en ellos el reproche penal contra los encausados. Al momento de la alegación 
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fiscal, la acusación se redujo a aproximadamente setenta casos y sobre esa exigua cifra 

se dictó la condena a los responsables y se dispusieron algunas absoluciones. Como se ad-

vierte medió un abismo entre el número real de casos y los tomados en consideración para 

finalmente dictar la sentencia. El argumento fiscal para justificar el abandono de numero-

sos casos, por entender que se carecía de pruebas suficientes,  era que el monto de las con-

denas no habría de variar en función del número de casos tratados. Esta afirmación, que 

entendemos como una deficiencia del modelo de juzgamiento, deja de lado que el aspecto 

más importante del proceso judiciario es el de brindar una función de iluminación sobre 

lo que ocurrió, como mejor prevención para impedir su repetición, y que para las víctimas 

que sobrevivieron, y para los familiares de las víctimas que prosiguen en situación de des-

aparición forzada, que su caso haya sido tratado por un tribunal judicial inviste la mayor 

importancia. Es una forma de colaborar para hacer el duelo del familiar.

En muchos encuentros del movimiento de derechos humanos hemos sostenido que la des-

aparición forzada masiva de personas es el crimen más atroz y aberrante que registra la 

historia social. Más gravoso incluso que el de las muertes masivas, ya que estas cuando 

menos tienen certeza sobre la suerte de las víctimas, lo que posibilita el duelo. Debe tener-

se presente que en toda antropología, la honra de los muertos, de nuestros antepasados, 

configura un dato inescindible de la condición humana. La angustia del familiar, que razo-

nablemente se resiste a darle carácter definitivo a la ausencia de su ser querido, no permi-

te cerrar la herida de esa ausencia. De allí, también, la perversidad de los personeros de la 

dictadura cívico-militar de haber cerrado, a cal y canto, toda información fidedigna sobre 

la suerte corrida por cada una de las víctimas. Abundando sobre la atrocidad y aberración 

de la desaparición forzada, que la misma comporta el secuestro de la persona, su reclusión 

en centros clandestinos de detención, allí son sometidos a torturas prolongadas en busca 

de información para sus victimarios, bajo todas las condiciones físicas de la degradación: 

atados, engrillados, estaqueados, tabicados, obligados a satisfacer sus necesidades sin for-

ma alguna de higiene o privacidad, comiendo inmundicias o sobras, violadas las mujeres, 

pariendo en clandestinidad sin cuidado alguno, la apropiación de los bebés para ser entre-

gados a familias de represores, finalmente la muerte, sin respeto alguno para la condición 

humana, masiva y tenebrosa, el ocultamiento de los restos, la carencia total de informa-

ción fidedigna sobre su destino, la complicidad silente de la administración de justicia con 

estas prácticas. Todo ello se encierra en la figura de la desaparición forzada de personas.
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Tampoco pudieron los familiares de las víctimas acceder a su intervención como particu-

lares damnificados en la Causa 13/84. Tras una ardua discusión en los cuerpos jurídicos 

de las entidades defensoras de los derechos humanos, la mayoría acordó no tomar inter-

vención personal, apoyando solamente la actividad de la Fiscalía. El argumento era que no 

había condiciones políticas para un proceso prolongado y que el malestar en las fuerzas 

armadas podía concluir en un nuevo levantamiento militar. En mi caso personal, con una 

actividad prácticamente cotidiana en la defensa de los derechos a la vida, a la libertad, 

a la integridad física y psíquica del ser humano, tomé la decisión de llevar los casos más 

emblemáticos en que intervenía, entendiendo que no habría otro proceso judiciario que 

pudiese aportar satisfacción a los familiares de las víctimas. Los casos escogidos fueron los 

de la Abogada TERESA ISRAEL, desaparecida un 8 de marzo de 1977, día internacional de 

la mujer, a quién había asistido desde joven, cuando ella cursaba la carrera de abogacía y 

que fue una de las abogadas más valientes y comprometidas en la defensa de los represa-

liados. Y el del joven PABLO FERNANDEZ MEIJIDE, a quien nunca pude conocer, pero sus 

padres tenían activa militancia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 

habiendo ocupado la madre, GRACIELA CASTAGNOLA de FERNANDEZ MEIJIDE, la función 

de Secretaria de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Inicialmen-

te, la Cámara Federal denegó la intervención de los padres de ambos desaparecidos. Fue la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación la que habilitó dicha intervención. Por ambos casos 

se condenó a prisión perpetua a J.R. VIDELA y E.E. MASSERA. Fue una compensación moral 

para ambas familias que su caso hubiera sido incorporado a la sentencia. Eso sí, no se pudo 

alegar oralmente, como la Fiscalía. Nuestro alegato tuvo que ser presentado por escrito, sin 

difusión ni publicidad alguna.

Mi personal ponderación de ese proceso es valorar en forma positiva la decisión de juzgar 

a los más responsables de los crímenes atroces y aberrantes del Estado Terrorista. Pero no 

puedo dejar de señalar el carácter limitado de los casos considerados y que todo el esfuerzo 

probatorio recayó en los familiares, los organismos y el movimiento de derechos humanos. 

Sin ese esfuerzo de colectar las pruebas, nada se podría haber hecho, porque el Estado se 

limitó a proveer el escenario en que serían juzgados esos crímenes, pero nada hizo para 

esclarecer la suerte de las víctimas.

Párrafo aparte lo amerita la metodología y fundamentación de la sentencia dictada por la 

Cámara Federal. Se decidió que el reproche y la sentencia penal estarían fundados en las 

figuras del Código Penal de la Nación, sin recurso al derecho internacional de los derechos 
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humanos, ni al jus gentium. En los casos que referí opté por invocar, en primer lugar, a 

la Convención Internacional sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que 

fue ratificada por la Nación Argentina en el año 1956, siendo por tanto ley penal previa al 

hecho del proceso. La Cámara Federal invocó pero no aplicó dicha Convención Internacio-

nal por entender que faltaba una ley interna que recogiera la figura penal del genocidio y 

porque la Convención Internacional era una norma penal incompleta, ya que remitía a la 

pena que se estableciera por el derecho interno de los Estados. El primer argumento me 

parece banal; la ratificación de los tratados internacionales se hace por ley de la nación, 

por lo que resulta un pleonasmo normativo exigir otra ley interna que reproduzca el mismo 

texto que la Convención del Genocidio. El segundo argumento, más serio, se resolvía, en 

mi criterio, observando que todas las hipótesis del obrar genocida tipificadas por el Art. 

III de la Convención, estaban contemplados como delitos típicos de nuestro Código Penal, 

por lo que aplicando las reglas del concurso delictivo resultaba la sentencia de aplicación. 

Pero el tema no era un mero debate doctrinario. Vistas las limitaciones del juzgamiento 

en la Causa Nº 13/84, y el clima político por el que atravesaba la Nación, era menester lo-

grar una condena basada en un obrar criminoso imprescriptible y que impidiera, como lo 

hace la Convención, la aplicación de beneficios para los autores y partícipes penalmente 

responsables, como la amnistía, el indulto o la conmutación de penas. Lamentablemente, 

para lo que siguió luego, habría sido de suma importancia aplicar la Convención sobre el 

Genocidio, pero tanto la Cámara Federal, como la Corte Suprema que revisó la sentencia, 

desdeñaron aplicar dicha Convención.

La sentencia dictada por la Cámara Federal preveía, en su punto 30, que debía proseguirse 

la investigación y sanción a autores materiales de los crímenes a través de la actividad de 

las Cámaras Federales del interior del país y conforme la competencia territorial de las 

mismas. Este punto del dispositivo no fue modificado por la Corte Suprema.

Tras la confirmación de las condenas por la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno 

dictó instrucciones a los Fiscales para que, invocando la prescripción de la acción penal, se 

cerraren las investigaciones en curso sobre los crímenes del Estado Terrorista.

El malestar militar por la prosecución de los casos llegó al punto en que el Gobierno Nacio-

nal debió ceder y dictar la ley 23.492, conocida como de “punto final”, que fijaba un plazo de 

caducidad de la acción penal de sesenta días de entrar en vigencia la ley. Esta ley implicó 

que las Cámaras Federales aceleraran los procesos para que no pudieran ser alcanzados 

por el “punto final”. A su turno, los cuerpos jurídicos de las entidades defensoras de los de-
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rechos humanos comienzan un batallar jurisdiccional, tachando de nula e inconstitucional 

la ley 23.492, que habrá de transcurrir en el espigón judicial nacional, para proseguirse en 

los órganos de tutela, regional e internacional, de los derechos humanos.

El malestar militar lleva a un alzamiento del movimiento de los auto-denominados “cara 

pintada” (suerte de betún oscuro aplicado sobre el rostro para aterrorizar al otro), que se 

acuartelan y exigen el fin de los nuevos procedimientos contra el personal militar. Por esta 

presión y con escaso intervalo con la de “punto final”, se dicta la ley 23.521, llamada de 

“obediencia debida”, por la que se excusa “iure et de jure” al personal inferior de las fuerzas 

armadas, de seguridad y policiales, entendiendo que actuaron por obediencia debida a los 

mandos superiores. Se dejó exceptuado de esta presunción legal a los casos en que hubiere 

mediado secuestro y traslado de bebés, o robo de bienes.

En la sede jurisdiccional nacional la Corte Suprema convalidó la ley 23.492 de “punto final” y 

la 23.521, de “obediencia debida”, En este último caso, el Ministro de la Corte Suprema, Dr. J. 

BAQUÉ, votó por la inconstitucionalidad de la ley en un valioso pronunciamiento. A su turno,  

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (años 1992 y 1993) dictaminó e insistió 

en que las leyes y los posteriores decretos de indulto de los condenados, dictados bajo la 

presidencia del Dr. CARLOS S. MENEM, eran nulos y lesivos de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, y recomendó su anulación. Dos años después se pronunció, en igual 

sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

El Gobierno Nacional, inicialmente, hizo caso omiso de las recomendaciones de los órganos 

regional e internacional. Más luego, bajo la efímera presidencia del Dr. FERNADO DE LA RUA, 

el Congreso Nacional, invocando cumplimentar las decisiones de los órganos regional e in-

ternacional, “derogó” ambas leyes, con encendidos discursos de las respectivas bancadas de 

legisladores. Fue un acto de enorme hipocresía institucional, porque la derogación convalida 

la vigencia de las leyes, y como ley penal más benigna, la imposibilidad de reabrir los juicios; 

en definitiva, que la derogación operó como un póstumo barniz de legitimidad de las leyes.

Debido a la sustracción del espacio normativo/institucional en que debían operar Verdad 

y Justicia, los organismos de derechos humanos promovieron los denominados juicios por 

la Verdad, que habilitaban investigar las circunstancias que rodearon la desaparición for-

zada de las personas, quiénes los responsables, de escritorio y autores materiales, pero no 

así su condena penal.
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Recién bajo la presidencia del Dr. NÉSTOR KIRCHNER se logran las condiciones políticas 

necesarias para anular las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, lo que se hace por 

ley de la nación (Ley 25.779), que sería convalidada por una posterior sentencia de la Corte 

Suprema. Se reabren las causas judiciales, se multiplica la actividad del Ministerio Público 

Fiscal, investido de la condición de órgano extra poder en la Reforma Constitucional de 

1994.

De la actividad desplegada y de sus logros, da cuenta la analítica ponencia de D. ADRIANA 

ARCE.

Cierro este tramo introduciendo el interrogante sobre cómo habrán de proseguirse estas 

causas judiciales, en varias de las cuales se investigan las responsabilidades de los fun-

cionarios civiles de la dictadura cívico-militar. Si bien los procesos judiciales prosiguen, 

se han suprimido importantes tramos del poder político-administrador que trabajaban y 

colaboraban con el Poder Judicial en la investigación y colecta de pruebas de cargo.

4. Crimen de lesa Humanidad o Genocidio?

Destino este último acápite de la ponencia a examinar si el obrar criminoso relatado debe 

ser encuadrado como crimen de lesa humanidad o como genocidio.

No hay diferencias, bajo una u otra figura, en cuanto al carácter de crimen contra la huma-

nidad, ni en los caracteres de imprescriptibilidad y no susceptibles de beneficios para los 

represores, así como perseguibles bajo el principio de jurisdicción universal.

La señera actividad del entonces Juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Dr. BALTASAR 

GARZÓN, encuadró las causas penales referidas a la Nación Argentina bajo la figura de ge-

nocidio, que es parte del derecho penal español. Sostuvo que el obrar genocida se enderezó 

contra un grupo nacional.

Como Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Aboga-

dos de la Capital Federal, se me encomendó, por su Directiva, redactar un dictamen, a 

consecuencia de los procesos que se estaban desarrollando en Alemania (Nüremberg, em-

blemáticamente), investigando la desaparición forzada de ciudadanos alemanes durante 

la dictadura cívico-militar. El punto central de ese dictamen fue sostener que la palabra 
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“grupo” (conjunto) investía más importancia que las especificaciones de la convención (na-

cionalidad, raza, etnia, religión), y que ese conjunto era nominado por el gobierno represor. 

Es decir, que no sólo se empleaba en forma represiva el aparato de fuerza del Estado, sino 

que, además, se ejercía el poder semántico de nominar al grupo represaliado. En el caso 

argentino, las nominaciones fueron: “terroristas”, “delincuentes terroristas”, “subversión”, 

“delincuentes subversivos”, “guerrilleros”. Esta caracterización jurídica ha sido seguida, en 

todos sus pronunciamientos, por el Tribunal Federal N| 1, de La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, y por la Cámara Federal de Rosario, Provincia de Santa Fé. Inversamente, en todos 

los restantes fallos ,encabezados por los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, se los ha encuadrado como crímenes de lesa humanidad, establecidos por el 

“jus gentium”.

La única diferencia entre ambas figuras del derecho penal internacional, es que la Con-

vención sobre el Genocidio fue incorporada al derecho positivo nacional en el año 1956, y 

satisface el recaudo constitucional de ser ley previa a los hechos de la causa.

5. Cierre

Cierro esta comunicación afirmando mi profunda convicción que debates y certámenes de 

los juristas y cientistas sociales, como el que aquí nos convoca, sea una contribución más 

para aquello que pregonan los Pactos Internacionales de la ONU: seres humanos libres 

respecto del temor y de la miseria.
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ARJANTİN’DE İNSAN HAKLARI YARGILAMALARI: 
CEZAÎ SORUMLULUK İÇİN BİR UZUN MÜCADELE

Özet

Bu çalışma Arjantin’deki son askerî yönetim süresince (1976-1983) yapılan ağır insan hak-

ları ihlallerinin cezaî takiplerinin yeniden gündeme gelmesine sebep olan siyasal, sosyal 

ve yasal bağlamları ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu dönemin icraatlarını, kazanım-

larını, karşılaştığı engelleri ve arda kalan zorlukları açıklamayı öngörmektedir.

Arjantin, geçiş sürecinde yüksek rütbeli askerlerin cezai takibata alındığı Latin  

Amerika’daki tek, dünyadaki birkaç ülkeden biridir. “Cuntaların yargılaması” olarak adlan-

dırılan bu ulusal takibat dönüm noktası dünyaca ünlüydü ve Arjantin’i uluslararası geçiş 

dönemi adaleti haritasına yerleştirdi. Ülke daha sonra diğer yüzlerce sanığın soruşturulma-

sına engel olan geniş çaplı bir cezai takibat dönemi geçirdi. Ama akabinde hükûmet cezaî 

soruşturmaların pek çoğunu durduran iki tane genel af yasasını [(Full Stop) yasası, 1986 ve 

İtaat Gereği (Due Obedience) yasası, 1987)] yürürlüğe koydu. Doksanlarda Carlos Menem 

tarafından çıkarılan idarecilere özel aflar da geri kalan birkaç yargılamaya sekte vurdu.  

Bütün bu olumsuzluklara rağmen cezaî sorumluluk için verilen mücadele asla sona erme-

di. Arjantin’in izlediği yol doğrusal olmaktan uzaktı. 1980, 1990 ve 2000’lerin başlarındaki 

farklı hükûmetler, bu konu hakkında bir ileri bir geri gidip durdu. İşbu çalışma bahsedilen 

yasal engellerden dolayı ortaya çıkan dokunulmazlığı kırma yönündeki savaşın uzun yo-

luna odaklanmayacaktır. Makale 2000’li yılların başlarındaki bu genel af hükümlerinin 

yürürlükten kaldırılmasına yol açan sosyal ve yasal süreçleri açıklayarak başlayacaktır. 

Bu olumsuz ve inişli-çıkışlı gidişatta sabit olan tek unsur, insan hakları örgütlerinin ve di-

ğer sivil toplum aktörlerinin ön sorumluluk mücadelesi olageldi.  Uluslararası unsurlar da 

bu yerel değişime etki etti, bunlar arasında Şili sabık diktatörü Augusto Pinochet’nin 1998 

yılında Londra’da tutuklanması (sonrasında bu olay cuntanın eski üyeleri Jorge Rafael 

ve Emilio Massera’nın Arjantin’de çocuk kaçırma suçundan tutuklanmasını da etkiledi.) ve 

Avrupa ülkelerinden haklarında takibat başlatabilmek için eski Arjantin askerî görevlileri-

nin iade istemleri de vardı. Bölgesel bazda ise Amerika Kıtası Mahkemesi ve İnsan Hakları 

Komisyonunun etkisi genel afların, idarecilere özel afların ve insanlığa karşı olan suçlarda 
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zaman aşımının uygulanamazlığı açısından oldukça önemli yer tuttu. Sonuç olarak ağır 

suçların uluslararası uygun bir zeminde soruşturulması için, zayıflatılmış bir ordu, devle-

tin üst düzeyindeki siyasi irade ve insan hakları örgütlerinin kayda değer gücü, yargılama-

larda yeni bir dönemin başlamasına olanak sağladı.

Bu siyasi süreçlerden bahsettikten sonra, işbu makale devam eden cezai takibatların ve 

sonrasında da neredeyse on yıldır aralıksız devam eden yargılamaların etraflı bir analizini 

sunmayı amaçlamaktadır. Bu pek çok farklı devlet kurumunu ve karşılaşılan ana engelleri 

göz önüne alan bir halk politikası analizi olacaktır. Ağır insan hakları suçlarının davasını 

görmek, her bir ülke için kendi kendine böylesine bir işlem yükleyen, oldukça karmaşık bir 

görevdir. Arjantin dosyası iyi ve kötü uygulamalar açısından bu konuda oldukça ilgi çekici 

bir örnektir: ne cunta yargılamalarında olduğu gibi cezai olarak bir savcılık stratejisi, ne de 

mahkeme ile birlikte yürüyen idarî seviyede planlanmış bir kurumsal çerçeve vardı. Arjantin 

cezai sürecinin geçmiş insan hakları suçlarına göre en ayırt edici özelliği, çoğunlukla po-

litikaların problemler su yüzüne çıktığında bazen her şeye rağmen etkinliği kanıtlanabi-

lecek tepkisel bir şekilde meydana gelmesiydi (Örneğin tanık Jorge Julio Lopez’in ortadan 

kaybolmasından sonra tanık koruma programının yürürlüğe konulması, mahkemelerde 

ciddi gecikmeler olduktan sonra yargılama heyetlerinin kurulması, dosyalardaki bilgilerin 

yargı aktörleri için ispatlanmış şekilde karmaşık olduğunun anlaşılmasından sonra mah-

kemelerde ve başlıca idarî alanlarda özel araştırma gruplarının saptanması diğerlerinin 

içinde bu makalede irdelenecek olanlardır.) 

Sonuç olarak bu çalışma ulusal ölçekli yargıya yasal stratejiler üreten başsavcılık daire-

si uzman bürosu İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Savcılık Birimi (Procuraduría de Crímenes 

contra la Humanidad) tarafından üretilen istatistiksel bilgiler üzerinden, kriminal süreçte-

ki kazanımlara ve geriye kalan iddialara en güncel genel bakışı sunmayı amaçlamaktadır.

1. Giriş: Arjantin’in Cezaî Sorumluluk Yönündeki Uzun Yolu

Arjantin, diktatörlük bittikten hemen sonraki geçiş sürecinde ağır insan hakları ihlalle-

rinden sorumlu olan yüksek rütbeli askerler hakkında takibat yapılan Latin Amerika’da 

tek, dünyada ise sadece sayılı birkaç ülkeden biridir.  Bu ulusal takibat dönüm noktası, 

“Cuntaların yargılanması” adıyla dünyaca ünlüdür ve Arjantin’i uluslararası geçiş dönemi 

adaleti haritasına yerleştirmiştir.
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Ülke daha önceki askeri yönetim dönemlerinden farklı bir diktatörlük dönemi tecrübe etti. 

Silahlı kuvvetlerin her üç dalı da ilk kez kendilerine anayasal yetkiler veren bir dizi kanun 

ve statü çıkarıp bir hükûmet cuntası oluşturarak güce sahip oldu. Bu olağanüstü hal mev-

zuatı baskıcı faaliyetlerle düzenlenmiş paralel gizli kurallarla bir arada var olmuştur1. Bun-

lar oldukça insanlıktan uzak, geniş çaplı ve ülkeye karşı tehditleri göz önünde bulundura-

rak esasen Montoneros ve Ejército Revolucionario del Pueblo gibi sol görüşlü partileri hedef 

almışlardı. Siyasi muhalifler olarak algılanan uzmanlar, öğrenciler, işçiler ve aktivistler de 

bu devlet şiddetinin mağduruydu. Adam kaçırma, zorla kayıp edilme, cinayet, tecavüz ve 

işkence genel özellikleriydi. Gözaltına alınanlar zorla kaybedildi, ancak gözetim altında 

serbest bırakıldı veya uzun dönem siyasi mahkûm sayıldılar. 

Devlet Hakikat Komisyonu (CONADEP) yaklaşık 9.000 adet ortadan kaybolma kaydetti 

ve diğer devlet ajansları da o zamandan beri bu miktara düzeltmeler yapıp yeni bilgiler 

ekledi.2 Resmî olarak tanınmış zorla kaybedilme mağdurlarının büyük çoğunluğu kentsel 

alanlarda yaşayan genç erkeklerdi. Mağdurların üçte biri kadındı ve bunların bazıları kaçı-

rıldığında gebe idi. Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra yeni doğan bebekleri ordu veya 

ordu bağlantılı aileler tarafından alıkonuldu ve sahte kimlikler altında büyütüldü3. 

Arjantin’de demokrasiye geçiş bu rejimin ani çöküşü ile başladı. Ciddi ekonomik kriz ile 

bir araya gelen, Arjantin’in Birleşik Krallık karşısında 1982’deki Falklands (Malvinas) sava-

şında aldığı askerî yenilgi, diktatörlüğü seçim çağrısı yapmaya götürdü. Oylamayı Radikal 

Parti adayı Raúl Alfonsín kazandı ve Aralık 1983’te resmî olarak göreve başladı. 

Diğer insan hakları politikaları ile birlikte, Alfonsín yasa dışı baskılara sevk eden yüksek 

rütbeli subayların soruşturulmasını da içeren bir cezalandırıcı yargılama planı tasarladı. 

Bunun üzerine 1976 ve 1983 yılları arasında hüküm süren üç askerî cuntanın dokuz üyesi 

de yargılandı. Mahkeme Nisan 1985’te başlayıp sekiz ay sürdü. Yürürlükte olan Arjantin 

1 Mignone, Emilio, and Augusto Conte. 1981. ‘El caso argentino: Desapariciones forzadas como instrumento básico 
y generalizado de una política.’ ‘La política de desapariciones forzadas de personas’ Konferansında sunulmuştur, Paris,  
31 Ocak - 1 Şubat. s. 2.
2 11 Aralık 2015’te, devlet terörizmi kurbanlarının ortak sicili, resmî olarak tanınan mağdurla ilgili bir rapor yayımladı. Zorla 
ortadan kaybedilen 7018 mağdur ve 1613 cinayet kurbanı olarak toplam 8631 mağdur olduğu kabul edilmektedir. Fakat rapor, 
Devlet Hakikat Komisyonu’nun verilerindeki düzeltmeleri açıklamamaktadır. Rapora http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/
areas-tematicas/ruvte.aspx adresinden erişilebilir. Ayrıntılı açıklama için bkz. Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monito-
ring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s Transitional Justice Process”. Transitional Justice 
Review, Vl.1, Iss.4, 2016, s. 233-261.
3 Mağdur yakınlarının derneği olan  Abuelas de Plaza de Mayo (Grandmothers of Plaza de Mayo) kaçırılan bu çocukları 
aramaya devam etmektedir. Şubat 2016 itibarıyla, 400 kadar olduğu tahmin edilen çocukların 119’u bulunmuştur.
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ceza kanunu uyarınca, CONADEP’in kaydettiği toplam kaybolma vakalarının üçte birin-

den daha azı olan 711 mağdura karşı, hukuka aykırı şekilde özgürlükten yoksun bırakma, 

işkence, hırsızlık ve cinayet suçlarıyla suçlandılar4. Emilio Massera ve Jorge Rafael Videla 

ömür boyu hapis cezası ile hüküm giyerken, Roberto Viola, Armando Lambruschini ve Or-

lando Agosti sırasıyla 17, 8 ve 4.5 yıl ile cezalandırıldılar. Diğer dört davalı ise mahkeme-

nin onların yönetimde olduğu dönemde işlenmiş suçlarla bağlantılı özel delilleri yetersiz 

bulması ile beraat etti. 

Mahkemenin bu kararı ülkenin dört bir yanında diğer yüzlerce sanığın yargılanmasına 

sekte vuracak ek yargı taleplerini teşvik etti ama bununla birlikte iki af yasasının yürür-

lüğe girmesini de hızlandırdı5. Bunlardan ilki 23 Aralık 1986’da yürürlüğe giren Full Stop 

Yasası (Ley de Punto Final) idi. Bu yasa 60 günlük bir zaman diliminden sonra, federal mah-

kemelerin artık askerî faillere karşı yeni cezai şikâyet kabul etmeyeceği yönündeydi. Ge-

tirilen önlem, mahkemelerde “telaşlı bir faaliyet” yaratarak amacının aksine sonuç verdi. 

Ülke çapında yüzlerce iddia sunulduğundan, izin verilen süre zarfında mahkemedeki dava 

sayısı üç katına çıktı6. Sonuç olarak hükûmet ve ordu arasındaki gerginlik arttı. Demokra-

siyi tehdit eden askerî isyanların ardından, Başkan Raúl Alfonsín 4 Haziran 1987’de onay-

lanan “İtaat Gereği Yasası”nı (Ley de Obediencia Debida) kongreye sundu. Böylece astların 

emirlere itaat ettikleri yönündeki karinenin varsayımına dayanarak, cezai sorumlulukla-

rını kısıtladı. 

Bu iki kanunun yürürlüğe girmesinin ilk etkisi, devam eden soruşturmaların çoğunu kesin 

bir duraklama noktasına getirerek mevcut sanıklardan 431’ine yönelik suçlamaların geri 

çekilmesi oldu7. Gerçekleşen cezai yaptırımlar yalnızca 1985-86 yıllarında çıkar sağlamış  

cunta üyelerine ve diğer yüksek rütbeli yetkililere etki etmiştir ancak bunlar da 1989-90 

yıllarında Cumhurbaşkanı Carlos Menem’in afları ile durdurulmuştur8. 

Bu gerilemelere rağmen mağdurlar, insan hakları örgütleri ve genel olarak sivil toplum 

adalet talebinden asla vazgeçmedi. Bu çalışmada, yeni yüzyılın başında belirlenen ciddi 

4 Crenzel, Emilio. 2012. Memory of the Argentina Disappearances: The Political History of Nunca Más. New York: Routledge. s. 103

5 Acuña, Carlos, and Catalina Smulovitz. 1991 ¡Ni olvido ni perdón? Derechos humanos y tensiones cívico-militares en 
la transición argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad. s.15.
6 Nino, Carlos S. 1998. Juicio al mal absoluto. Buenos Aires: Ariel. s. 150.
7 CELS, vd. 1988. Culpables para la sociedad, impunes por la ley. Buenos Aires: CELS.
8 Kararname  1002/89 of 10 Ekim 1989. Daha önce hüküm giymiş Junta üyeleri ve 43 yüksek rütbeli yetkili ile birlikte soruş-
turma altına alınan diğer üst düzey üyeler serbest bırakıldı. Böyle bir af gerekliydi çünkü “İtaat Gereği” yasası komutanları 
kapsamıyordu. 
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insan hakları ihlallerinin cezai soruşturmasının yeniden başlatılmasına yol açan siyasi, 

sosyal ve hukuki bağlamlar tanımlanacaktır. Aynı zamanda bu çalışma, ceza yargılaması 

sürecinin performansını, başarılarını, karşı karşıya kaldığı engelleri ve geriye kalan itiraz-

ları açıklamayı hedeflemektedir. 

Makale, 2000’li yılların başlarında af hükümlerinin ilga edilmesine sebep olan toplumsal 

ve siyasal süreçleri tanımlayarak başlayacaktır. Ardından, kamu politikası perspektifin-

den, çeşitli devlet kurumlarının rolünü ve karşılaşılan başlıca engelleri göz önüne alarak, 

neredeyse on yıldır süren davaların ardından devam eden ceza yargılamasının kapsamlı 

bir analizini sunmaktadır. Son olarak, başsavcılığın uzmanlaşmış bir bürosu olan ve ülke 

çapındaki mahkemeleri koordine etmek için yasal stratejiler geliştiren İnsanlığa Karşı 

Suçları Soruşturma Birimi (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) tarafından üre-

tilen istatistiksel verilere dayanarak, cezai takibat sürecinin başarılarının ve geriye kalan 

itirazların en güncel özetini sunar. 

2. Genel Af Hükümlerinin Kesin Olarak Yürürlükten Kaldırılması

2.1. Sosyal, Siyasal ve Yasal Değişim

Arjantin’de genel af hükümlerinin kesin olarak ilga edildiği çerçeve içindeki süreç, değişik 

faktörlerin bir araya getirilmesi ile analiz edilmeli ki bunlar anayasal ve yasal reform, ye-

rel hareketlilik, uluslararası etki, veto aktörlerinin zayıflaması gibi faktörlerdir. En dikkat 

çekici özellikler aşağıda sunulmuştur. Temel amaç ise davaların tekrar açılmasına yol açan 

başlıca yasal, sosyal ve siyasal yönleri vurgulamaktır. 

a. Anayasa Değişikliği/ Hukuk Reformu

Arjantin’in 1994’teki anayasa reformu, anayasal hiyerarşi göz önüne alındığında, uluslara-

rası insan hakları normlarına daha sıkı şekilde dikkat etmenin yolunu açtığından, yapılan 

eylemlerin hesap verilebilirlik ihtimalini arttırdı. Birkaç yıl önce, 1991’de, Ceza Muhake-

mesi reformu, yazılı soruşturma ve suçlama aşamalarıyla tamamlanan sözlü duruşmalar 

ile karma bir sistem ortaya koydu. Geçmişteki terör vakalarının çoğunun şimdi bu sistem 

altında görüldüğü gerçeği, sistemin toplumsal görünürlüğünün arttığını gösteriyor. 
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Ardından 2003’te Cumhurbaşkanı Néstor Kirchner, Ulusal Yüksek Mahkemenin oluşumu 

için Ulusal Kongre tarafından da desteklenen bir reform önerdi. Menem’in hükûmeti bo-

yunca görev yapmış olan önceki üyeler yeterince bağımsız olmadıkları için oldukça eleşti-

rilmişlerdi. 2003 ve 2005 yılları arasında Kongre Alt Dairesi bu yargıçların birçoğuna siyasi 

davalar açtı. 2004’te ise Yüksek Mahkeme görevlerini yeni yargıçlar devraldı. Ricardo Luis 

Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt (2015’te ayrıldı), Enrique Santiago 

Petracchi (2014’te vefat etti), Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raul Zaffaroni (2014’te ayrıldı) 

ve Carmen María Argibay (2014’te vefat etti). Bu yeni mahkeme, daha sonra açıklanacağı 

gibi Simón davasında af  başvurusunun anayasaya uygunluğunu onaylayan mahkemeydi.

b. Hareketlilik

Geçmişteki devlet ihlallerine yönelik itiraz, esas olarak pek çoğu yasal bir profile sahip olan 

güçlü bir insan hakları örgütleri ağından geliyordu. Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükannele-

ri, Gözaltındaki Kayıpların Akrabaları ile Yasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi bunların 

pek çoğu diktatörlük sürecinde kurulmuştu. Diğerleri ise askerî yönetim başlamadan önce 

de mevcuttu: Arjantin İnsan Hakları Derneği ve Kalıcı İnsan Hakları Meclisi de bunlara dâ-

hildi. Aslında ana akım organlar olmamalarına rağmen bunların önceden de mevcut olması 

ve belirli insan hakları çerçevesindeki dil ve söylemin varlığı, Arjantin’in önceden de siyaset-

te şiddet içeren askerî müdahalelere sahip olmasına bir şeyler borçludur.

Akademisyenler sıklıkla yerel insan hakları örgütlerinin önemli rolünden bahsediyor ve 

onların hem iç hem de uluslararası suç duyuruları ve hareketlilikler gibi siyasi eylemle-

rinin üzerinde çalışıyorlardı9. Ayrıca yerel ve bölgesel mahkemelerde dava açarak yasal 

stratejiler kullandılar10. Bu yolla, insan hakları mücadelesi, geçmiş suçlar için hesap vere-

9 Bu literatürün bir kısmı için, bkz. Alison Brysk, 1993, “From Above and Below: Social Movements, the International System, 
and Human Rights in Argentina,” Comparative Political Studies 26:3. s. 259-85; Alison Brysk, 1994. The Politics of Human 
Rights in Argentina: Protest, Change and Democratization. Stanford: Stanford University Press; Alison Brysk (ed.), 2002. 
Globalization and Human Rights. Berkeley: University of California Press; Elizabeth Jelin, 1995, “La política de la memoria: 
el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina” in Carlos Acuña vd. (eds.) Juicios, 
castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Editores Nueva Visión; Margaret 
Keck and Kathryn Sikkink, 1998. Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. New York: Cornell 
University Press
10  Bkz. örn., Jo-Marie Burt, 2012. “The New Accountability Agenda in Latin America: The Promise and Perils of Human 
Rights Prosecutions” in Katherine Hite and Mark Ungar (eds.) Sustaining Human Rights in the Twenty-First Century: Strate-
gies from Latin America. Washington DC ve Baltimore: Woodrow Wilson Centre Press ve the John Hopkins University Press; 
Par Engstrom and Gabriel Pereira, 2012. “From Amnesty to Accountability: The Ebb and Flow in the Search for Justice in 
Argentina,” in Francesca Lessa and Leigh Payne (eds.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: Comparative 
and International Perspectives. New York: Cambridge University Press; Kathryn Sikkink, 2011. The Justice Cascade: How 
Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics. New York: W.W. Norton and Co.
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bilirliği oluşturan “Hafıza, Hakikat ve Adalet” olarak adlandırdıkları mücadelelerinden hiç 

vazgeçmeyen önemli bir sosyal hareket haline geldi.11

c. Uluslararası/ Bölgesel Etki

Eski Şili diktatörü Augusto Pinochet’in 1998’de Londra’da tutuklanmasını da kapsayan 

uluslararası ortam, Arjantin’deki hesap verilebilirlik sürecini ve daha sonraki cunta üye-

leri Videla ve Massera’nın Arjantin’de çocuk kaçırma nedeniyle tutuklanmasını etkiledi12.

Güncel olarak insan hakları örgütleri “hakikat hakkı” talepleri doğrultusunda Amerika Kı-

tası sistemine başvurdu. 7 Ekim 1998’de Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) Ar-

jantin’e karşı Plaza de Mayo’nun annesi Carmen Aguilar de Lapacó tarafından sunulan bir 

dilekçe aldı. Lapacó davası, 1999’da, IACHR’den önce dostane çözüme varılan bir hakikat 

hakkı davasıdır: (bu dava) ülkenin çeşitli şehirlerinde hakikat davalarının başlatılmasını 

talep ederek hakikat hakkının zamanaşımı hükümlerine tabi olmadığını ortaya koymuş-

tur. Bu yargılamalar hakikatin, uluslararası insan hakları hukukundaki adalet hakkından 

ayrılmaz olduğu gerçeğine ve yakınların ve toplumun bütününün, kaybolanların kader-

lerini öğrenme hakkı olduğu iddiasına dayanır. Bu Arjantin’e özgüdür ve dokunulmazlık 

durumlarında  gerçeği ortaya çıkarmak için hukuki araçların yenilikçi bir biçimde kulla-

nılmasıdır13.

Bu arada Avrupa’daki bazı mahkemeler, Arjantin subaylarını evrensel yargılama yetkisini 

kullanarak soruşturuyorlardı. Örneğin, Mart 1990’da Fransa Yüksek Mahkemesi, Arjan-

tin’de iki Fransız rahibenin ortadan kaybolması suçuyla, eski Arjantin donanma kaptanı 

Alfredo Astiz’i gıyabında mahkûm etti. İtalya, Almanya ve İsveç de Arjantin’in vatandaş-

larına karşı işlediği suçlarla ilgili çeşitli davalar açtı. Kasım 1999’da İspanyol hâkimi Bal-

tasar Garzón, 48’inin iadesini isteyerek, 98 Arjantin ordusu üyesinin diktatörlük dönemi 

suçlarından yargılanmasına karar verdi. 5 Aralık 2001’de iade taleplerine karşılık olarak 

Başkan Fernando de la Rúa, 1581/2001 sayılı kararnameyi çıkardı ve bu tür davalarda iade-

11 Bkz., bu konuyu kapsayan geniş literatür arasından; Ludmila Da Silva Catela, 2001, No habrá flores en las tumbas del 
pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. Buenos Aires: Ediciones Al Margen. 
s.65-66; Jelin, Elizabeth, 1995. Op. cit0 S. 105 y Brysk, Alisson, The Politics of Human Rights in Argentina.s. 45-49.
12 Roht-Arriaza, Naomi. 2005. The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights. Philadelphia: Univer-
sity of Pennsylvania Press.
13 Balardini, Lorena. “Argentina: regional protagonist of transitional justice”. Elin Skaar, Cath Collins ve Jemima García-Go-
dos (editörler), Transitional Justice in Latin America: The Uneven Road from Impunity towards Accountability. Londres, Reino 
Unido. Yakında yayınlanacak.
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yi engelleyerek aynı suçtan dolayı ikinci kez yargılanmayı savundu14. İadenin yasaklanma-

sına rağmen, yurt dışındaki dava, Arjantin’de yargılanması gereken kişilere baskı uygula-

yarak insanlığa karşı işlenen suçlar için adalet aramak adına alternatif bir yol haline geldi. 

Bu uluslararası baskı ve ülke bazında da genel affın iptali, yeni bir yasal senaryo sundu.

Son olarak, Arjantin’deki kovuşturmaların yeniden açılması için Amerika Kıtası İnsan 

Hakları Mahkemesinin içtihadı da bir anahtardı. Yüksek mahkeme kararlarını Barrios Al-

tos v Peru’da Amerika Kıtası Mahkemesinin Simón davasında verdiği haksız af ilan etmek 

ve cezalandırmak için devlet yükümlülüklerini sunan affın ilgası kararına dayandırdı15.

d. Veto Yetkileri Zayıflatılmış Aktörler

Bu değişiklikler birlikte ele alındığında, hesap verebilirlikle ilgili olarak silahlı kuvvetler 

veto yetkisinin giderek zayıflamasına katkıda bulunmuştur. Kirchnerista dönemi (2003-

2015), bu değişiklikleri sağlamlaştırdı ve derinleştirdi. 2004’te Ulusal Ordu Okulunun (Co-

legio militar) onur odasından Jorge Rafael Videla ve Reynaldo Bignone’un portresinin kal-

dırılması gibi güçlü, söylemsel ve sembolik değeri olan eylemler, silahlı kuvvetlerin artan 

sivil kontrolü ve askerî yargı reformuyla oldukça pratik olarak desteklendi.  Arjantin’in 

ilgili ve etkili bir siyasi aktörü olan silahlı kuvvetlerinin geleneğini dağıtma girişimine te-

kabül eden bu mevki düşürme eylemi, Askerî Yargı Kanununun tamamen değiştirilmesini 

ve demokratik değerleri teşvik etme çabalarını da içeriyordu.

İnsan hakları örgütleri ve diğerleri, geçiş döneminden bu yana, eğer politikada askerî mü-

dahalenin kötü izi, yarar için geri püskürtülürse, ordunun kesinlikle sivil kontrol altına gir-

mesi gerekliliği konusunda ısrar ettiler16. Etkili siyasi aktör olarak askerî gücün parçalan-

ması, totaliter ideolojileri ortadan kaldırmak için askerî eğitim, düzenlemeler ve eğitimin 

önemli bir revizyonunu da içermekteydi. Savunma Bakanlığı 2011’de silahlı kuvvetlerin 

eğitimini reforma tabi tuttu. Adaylar artık uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku 

içeren müfredatları okuyarak, ulusal üniversitelere sivillerin yanı sıra başvurabiliyorlardı.

14 Af sorunundan dolayı daha önce yapılan soruşturmalar ertelenmiş ya da aflarla sonuçlanmış olsalar bile, talep edilen 
kişilerin aynı suçlardan yargılanmış olduğu iddia edilmiştir.
15 CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), 2005. Derechos humanos en Argentina: Informe 
2005. Buenos Aires, Siglo XXI. s. 51
16 CELS, 2006. Derechos humanos y control civil sobre las Fuerzas Armadas. Buenos Aires, CELS.
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Sonuç olarak son on yılda, yürütme kontrolünde silahlı kuvvetler istihbaratında derece 

değişikliği görülmüştür. Örneğin 2013 Ekim ayında hava kuvvetleri1976-83 cunta toplantı-

larının tutanak kopyalarını bütünüyle teslim etti. Bir adli vakada, her ne kadar bazı mater-

yaller henüz gün yüzüne çıkmış olsa da daha önce eksiksiz biçimde hiç ortaya çıkmamıştı. 

Her ne kadar bir grup emekli subay ve eşlerinden oluşan grup mahkemelere karşı açık 

gösteriler yapsa da bu gelişmeler, askerî kesim arasında, dokunulmazlık seslerinin marji-

nalize edilmesine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, artan şekilde üniformasız veya 

eski üniformalı fakat ekonomik seçkin olan bu veto aktörleri, soruşturmaları kolaylaştır-

ma ve destek için doğrudan faillerin ötesine geçtiğinden, diktatörlük dönemi ihlallerine 

ikinci katılımı da içeriyordu.

Bu darbeler genel olarak, ağır nitelikteki suçları kovuşturmak için elverişli bir uluslararası 

içerik ve zayıflatılmış ordu,  devletin üst düzeyindeki siyasi irade ve insan hakları örgütle-

rinin önemli gücü, yeni bir mahkeme döneminin başlamasını kolaylaştırdı.

2.2. Genel Affa Karşı Stratejik Dava: Simón Davası17

Aşağıdaki değişikliklerin açıklanmasının çerçevesinde Simon davası, genel affın belirli 

olarak yürürlükten kaldırılmasının başlangıcı ve Arjantin’de diktatörlük suçları için yeni-

den ceza yargılamasına tabi olmasında dikkate değerdir.

Olay, 2000 yılında İnsan Hakları Örgütleri Hukuki ve Sosyal Çalışmalar Merkezi ve 1978’de 

sekiz aylıkken kaçırılan ve 1999’da büyükannesi tarafından geri alınan Plaza de Mayo‘nun 

büyükannesinin,  Claudia Poblete davasında yaptığı bir şikâyetle başladı. Olay genel af ka-

nunlarının temelindeki paradoksu gösterdi: Claudia’nın olayı hâlihazırda adli soruşturma 

kapsamındaydı çünkü çocuk kaçırma genel aftan hariç tutulmuştu. Bununla birlikte genel 

af, onun ailesinin zorla kayıp edilme ve toplu suçun ortaya çıkardığı zararın sebebinin 

soruşturulmasını engelledi.  2001’deki ilk aşama kararında, Federal Yargıç Gabriel Caval-

lo, devletlerin ciddi insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğine yönelik uluslararası 

insan hakları standartlarını kullandı. Yargıç, iki polis memurunu Claudia ve ailesine karşı 

suç işledikleri gerekçesiyle suçladı. İlgili istinaf mahkemesi de (FCA) bu anda insan hak-

larının anayasal gelişiminin içeriğinde, genel af kanunlarının anayasaya aykırı olduğunu 

ve bu kanunların kaldırılmasının bir alternatif değil, yükümlülük olduğunu ifade ederek 

17 2. ve 3. bölüm her ikisi de Balardini, Lorena, “Argentina: regional protagonist of transitional justice”, Op. cit. s. 58-60’a 
dayanılarak hazırlanmıştır.
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kararı onadı18. Bu, genel af kanunlarının uluslararası insan hakları hukukuna dayalı olarak 

boş ve gereksiz olduğunun mahkeme nezdinde ifade edildiği ilk durumdur.

2.3. Yüksek Mahkeme ve Kongrenin Rolü

Genel af yasalarının kaldırılmasında, yüksek mahkeme ve ulusal kongrenin her ikisi de 

stratejik roller üstlenmiştir. Kongrede ilk tepki, üzerinde tartışılması için bir kanun ta-

sarısı sunan sol görüşlü partilerden geldi.  Tartışmalar sürerken, kesinlikle bir iyi niyetin 

göstergesi olarak, devlet başkanı Nestor Kirchner, Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suç-

larla İlgili Yasal Sınırlamaların Uygulanmamasına ilişkin Birleşmiş Milletler sözleşmesini 

onaylayan bir kararname imzaladı19. Sonrasında kongre, 2 Eylül 2003’te genel af yasasının 

ilgasına ilişkin kanun tasarısını onayladı20. Bu, geçmişte işlenen vahşet suçlarının kovuş-

turulması için ilk etaptaki engelleri diğer bir deyişle zaman aşımı ve genel affı siyasi kanat 

tarafından imzalanmasının açık göstergesiydi.

Yüksek mahkeme, bir yıl önceki Arancibia Clavel’ın iade davasının yansımasını izleyerek, 

insanlığa karşı suçların zaman aşımına tabi olmadığına hükmedip 2005 yılında genele af 

ile ilgili kesin noktayı koydu21. 2005’te, mahkeme Simon olayıyla ilgili son kararında, ge-

nel af yasalarının uluslararası insan hakları düzenlemelerine aykırı olduğunu iddia etti. 

Yüksek Mahkeme, Amerikan insan hakları sisteminin görüş ve içtihatlarına büyük önem 

atfetmiştir. Mahkeme, Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesinin  Barrios Altos kararına 

atıf yapmasının yanı sıra Amerika Kıtası komisyonu  28/92 numaralı raporuna da atıfta bu-

lundu22. Simon kararının görünen etkisi, insan hakları örgütleri, mağdurlar ve davacıların 

etkin bir şekilde, yüzlerce yeni iddia öne sürerek, 1980’lerde kapatılmış davaların mahke-

meden yeniden açılmalarını talep etmesiydi.

Böylece, insan hakları örgütlerince ulusal ve uluslararası takip edilen siyasi ve hukuki 

stratejilerin birleşimi ve devletin organlarındaki açık siyasi irade,  faillere karşı davaların 

yeniden açılmasına yol açtı.

18 CELS, 2012. Derechos humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. s. 32 (Yazarın çevirisi)
19 Kararname, 579/2003 of 8 Ağustos 2003.
2025.779 sayılı Kanunu. 2 Eylül 2003.
21 Enrique Arancibia Clavel, Arjantin’de oturan eski Şili gizli polis ajanıydı. 2000 yılında, Şili Generali Carlos Prats ve eşinin 
1974’te bomba yüklü araç ile öldürülmesinde, Kondor (akbaba) suçu operasyonuyla suçlu bulundu.
22 IACHR (Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu), 1992. Arjantin:  Olay  10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 and 
10.311. Rapor 28/92, 2 Ekim. Washington, DC, OAS.
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3. Devlet Politikası Olarak Ceza Davaları

Yasal engeller kaldırıldıktan sonra, ülke genelinde davalar açılmaya başladı. Bunlardan 

ilki 2006 yılında, mahkeme seviyesine erişmek için yeniden açılan ve aşağıda görüldüğü 

gibi dokunulmazlığa karşı yeniliklerden biri olan Simon davasıydı.

Yargılama heyeti hakkında, sorunların ve daha sonra açıklanacak itirazların daha net şekil-

de anlaşılabilmesi için bazı açıklamalara ihtiyaç vardır. Federal bir devlet olarak Arjantin, 

iki dereceli ceza muhakemesi sistemine, her Arjantin eyaleti de görev alanı adi suçlar olan 

bölgesel yargılama sistemine sahiptir. Ulusal seviyede bir federal yargılama sistemi, ulus-

lararası uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi büyük ve karma-

şık suçları denetler. İnsan haklarına aykırı suçlar, bu seviyede ele alınmaktadır. Bu federal 

sistemde, davalar dört derecede görülebilir: İlk derece mahkemeleri; bölge başına bir tane 

istinaf mahkemeleri (FCAs); bir temyiz mahkemesi (sadece ceza davaları için ikinci derece-

de beraat veya mahkumiyet kararı veren yeniden inceleme organı); ve nihai karar aşaması 

olan Yüksek Mahkeme23.

Bugün sorumluluk davalarının çoğu, reforma tabi tutulan ve hem yazılı hem de sözlü usul-

ler kullanarak karma bir sistem kuran ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde incelen-

mektedir. Daha az sayıdaki dava, müdafinin talep etmesinden dolayı eski, yazılı ve sorgu-

layıcı ceza muhakemesine göre incelenmektedir.

Yeni sistemdeki cezai soruşturmalar, farklı aşamalardan geçmektedir.  Talimat veya so-

ruşturma aşaması ilk olarak hâkim tarafından yürütülen işlemlerin yazılı aşamasıdır. Bu 

aşamada, istinaf mahkemeleri soruşturmaları onaylamak veya reddetmekle yükümlüdür. 

Sonraki mahkeme aşaması ise, ilk aşamadaki hâkimin soruşturmayı kapatması ve bulgula-

rını ilgili sözlü mahkemeye sunması ile başlar. Mahkeme aşaması, üç hâkimden oluşan bir 

heyetin önünde yürütülen (tribunal oral) ve suçluluk veya masumiyeti belirleyerek sonuç 

çıkaran sözlü duruşmayı esas alır. Hükümden sonra, taraflar temyiz mahkemesine itirazda 

bulunabilir ve son olarak yüksek mahkemeye ulaşabilirler. Yüksek mahkeme tarafından 

onaylanan hüküm, kesin nitelik arz eder24.

23 Balardini, Lorena, “Argentina: regional protagonist of transitional justice”, a.g.e. s. 62.
24 Adı geçen eser.



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

222

Cunta davasında olduğu gibi getirilen suçlamalar yürürlükteki Arjantin Ceza Kanunu’nda 

belirtilen hükümlerdir ancak insanlığa karşı suç sayılarak zaman aşımı hükümlerine tabi 

olmadılar. Yakın zamanda tecavüz ve cinsel istismar suçlamaları da getirildi fakat bu suç-

ların soruşturulmasının zorlayıcı olduğu kanıtlandı25. İnsan hakları örgütlerinin rolü, mağ-

durların veya mağdur yakınlarını mahkemelerde temsil eden şahsi davacıların (private 

prosecutor) rolüne benzer. Arjantin’in ceza muhakemesi kanununda, şahsi davacı veya da-

vacı, neredeyse savcı ile aynı yetkilere haizdir. Savcının faaliyet alanı hâkiminkine kıyasla 

sınırlı olduğu için mahkemelerin mevcut safhasının başında, davayı getirenlere verilen bu 

hareket sahası özellikle önemliydi. Aşağıda inceleyeceğimiz üzere, başsavcılığın rolünde 

gerçekleşen önemli bir reform ( Procuración General de la Nación) bunu değiştirdi.

3.1. Başlangıçtaki Zorluklar

Mahkemeler, başlangıçta birçok engellerle karşılaştı. Davaların yeniden açılmasının baş-

langıcında, yargılama faaliyetindeki artış ve Arjantin’in federal yapıda olması bütün ülke-

de belirli bir anda kaç sanık hakkında kaç davanın açılmış olduğunu tam olarak bilmeyi 

zorlaştırdı. Duruşmaları izleme girişimleri ilk olarak, sivil toplum kuruluşlarından geldi. 

Devlet kurumları görüleceği gibi savcılık biriminin 2007’de kurulmasına kadar duruşmala-

rı takip etmek için bilgi stratejileri geliştirmekle ilgilenmiyorlardı.

İkinci olarak, mahkemelerin örgütlenmesi için net bir savcılık stratejisi oluşturulmamış-

tı. Yüksek mahkemenin maddi denetim yetkisi olmadığından, her hâkim geniş bir takdir 

yetkisine sahipti. Bu durum hâkimlere faaliyetlerini, mahkeme karşısında geniş zamana 

yayma izni vermekteydi26.

Bununla beraber cezai takibat usulü, sistematik insan hakları ihlallerinin soruşturulma-

sında zorluklarla karşılaştı. İnsan hakları örgütlerinden alınan veriler, mahkemelerin yü-

rütülmesi aşamasında gecikmeler yaşandığını gösterdi. 2006 ve 2007 yılları süresince, on 

dört sanığın hüküm giydiği, yılda sadece iki mahkeme gerçekleşti. Buna rağmen aynı za-

man diliminde, 200’ün üzerine açılan dava ve 700’den fazla sanık kayıt altına alındı. Mah-

25 Balardini, Lorena, Ana Oberlin ve Laura Sobredo, 2011. “Gender Violence and Sexual Abuse in Clandestine Detention 
Centres: A Contribution to Understanding the Experience of Argentina” in Making Justice: Further Discussions on the Prose-
cution of Crimes against Humanity in Argentina. Buenos Aires, Center for Legal and Social Studies; New York: International 
Center for Transitional Justice.
26 CELS, 2007. Action Lines to Strengthen the Process of Seeking Truth and Justice. Buenos Aires: CELS.
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kemenin bu işleyişiyle, davaları makul süre içerisinde sonuçlandırması olanaksızdı27. Bu 

problem tamamıyla mahkeme gecikmesinden de kaynaklı değildi. Başlangıçta mahkeme 

heyetlerinin farklı görev alanları,  az sayıda sanık ve mağduru kapsıyordu.  İnsan Hakları 

Örgütleri Hukuki ve Sosyal Çalışmalar Merkezi, bir mağdurun her şikâyetinin aralarında 

ortak bir ilişki aranmaksızın bir veya iki davalıya karşı, yalnızca bir davaya tekabül ettiği 

durumları ifade etmek için “trickle-down prosecution (damlayarak ilerleyen kovuşturma)” 

terimini kullandı28. Bu organizasyon biçimi, federal yargının yapısının ve olağan ceza so-

ruşturmasının bir sonucuydu. Bununla beraber, bu durum dava sayısını çoğalttı. (Cunta 

mahkemesinin aksine, merkezi bir dava yapısının oluşturulmasını ifade eden bu sebeple, 

bilginin bir merkezde toplanması için büyük kapasite sağlandı). Her yargı alanındaki mah-

keme ve davacılar, soruşturma taleplerini kabul etme ve davaların yeniden açılmasıyla gö-

revli olmalarından dolayı, dağınıklık meydana getirdi ve yeniden yapılanmayı zorlaştırdı. 

Bu dağınık soruşturmanın başlangıçtaki biçimi, yargı kaynaklarının verimsiz bir şekilde 

kullanılmasına ve suçların sistematik yapısını hesaba katmamaya yol açtı29. Bu durum ay-

rıca defalarca ifade vermek zorunda kalanlara ek yükümlülükler de getirdi.

Üçüncü olarak, mahkemelerde yer alanlara karşı tehdit ve şiddet eylemleri de ayrı bir 

problemdi. Yıldırma girişimleri 2006 yılında, bir tanık ve zorla ortadan kaybedilen eski bir 

mağdur olan Jorge Julio López’in, tanık olduktan kısa bir süre sonra tekrar ortadan kaybol-

masıyla zirve yaptı. Buenos Aires Emniyet Müdürlüğünün tanıklık ettiği kişiye karşı suçun 

işlenmesine karşı göz yumması, oldukça şüpheliydi. Diğerleri mahkeme karşıtları oldukla-

rını iddia eden kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildi veya şiddet gördü. Neyse ki 

bu durum birçok tanığı caydırmak olarak görülmedi ve Lopez hiçbir zaman ortaya çıkmasa 

da o durumdan sonra benzer bir olay olmadı.

3.2. Mahkemeleri İyileştirmek için Önlemler

Néstor Kirchner’in yönetiminin sonuna doğru (2007 yılı), insan hakları örgütleri, ceza yar-

gılama sürecini devlet düzeyinde iyileştirmek için bazı önlemler önerdi. Bunlar arasında, 

savcılık ve yürütme bünyesinde özel birimler kurulması yer alıyordu. 2007 yılında, Cum-

huriyet Savcılığı, ülke çapındaki davaları koordine etmek için yasal stratejiler geliştiren 

27 Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monitoring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s 
Transitional Justice Process”. A.g.e.
28 CELS, 2008. Derechos humanos en Argentina: Informe 2008 and CELS, 2009. Derechos humanos en Argentina: Informe 
2009. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
29 CELS, 2012. Derechos humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. s. 57.
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İnsanlığa Karşı Suç Savcılığı Birimini (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) 

kurdu30. Bu birim, devletin önemli bir organı ve insan hakları örgütleri için önemli bir or-

taktı; davalarla ilgili bilgi üretme ayrıcalığını kullanmış ve bu suçlardan dolayı suçlanan 

sanıklara yönelik bir kayıt defterinin yanı sıra ülke genelindeki davalarla ilgili örgütsel 

stratejiler geliştirmiştir. Bu birimin üyelerinden biri olan Alberto Saavedra, şunları kay-

detmiştir: “Birim referans haline gelmiştir; bilginin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu 

anlamda, bilgiye erişimi basitleştirmeye yönelik bir ihtiyaca cevap verdiğimizi düşünüyo-

rum [...] Son derece hassas ve büyük bir sosyal etkiye sahip olan bu davalarda; toplumun, 

aktörleri ve davalarla ilgili uygulamalarını kontrol etme imkânı bulduğuna inanıyorum.”31

Gerçeklik ve Adalet Programı da 2007’de kurulmuş ve ülke çapında bir tanık koruma prog-

ramını uygulamak ve her davayla ilgili risk değerlendirmesi yapmak için direkt olarak yü-

rütme şubesine rapor vermiştir. Bunlardan ilki, ulusal ve bölgesel olarak hızlı bir şekilde 

uygulanmış ancak risk değerlendirmeleri 2014 yılına kadar gerçekleşmemiştir. Mahkeme-

lerin sonuçlarını iletmek suretiyle, sürecin şeffaflığını artırmak için Yüksek Mahkemenin 

özel bir birimi de kurulmuştur. Mahkemelerde görev alan devlet organları arasındaki bağ-

lantıları güçlendirmek amacıyla; Yüksek Mahkeme 2009 yılında, yürütme, yasama organı 

ve savcılığın temsilcilerinden oluşan bir arabuluculuk komisyonu oluşturmuştur. 

Kongre, kendi adına siyasi değişimden bağımsız olarak devam etmesi gereken ve devam 

edecek olan ‘devlet politikası’ olarak nitelendiren 2010 yılında ilan edilen bir bildirge ile 

mahkemelere güçlü bir şekilde sembolik taahhütte bulunduğunu belirtmiştir32. 

Bu çabalar, duruşmaların hızlandırılması, gereksiz gecikmelerin önlenmesi ve özellikle 

şubat 2012’de tanıklara karşı gösterilen muamele olmak üzere delil oluşumunun düzen-

lenmesi için bir dizi pratik kuralın temyiz mahkemesi tarafından oluşturulmasıyla sonuç-

lanmıştır33. Bu kuralların mahkemeler üzerinde birtakım ilginç etkileri olmuştur. Örneğin, 

suçlamaları okumak için harcanan süre yaklaşık üçte ikisi oranında azalmıştır. Buna ek 

olarak, video konferans yurt dışında yaşayan tanıkların ifadelerinin dinlenmesinde geçer-

li bir yol olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, mağdurların ve faillerin mahkeme olanaklarını 

paylaşmalarını önlemek için bazı özel usuller uygulanmıştır. Aynı zamanda, sanıklar ge-

30 Birim 2007 yılında kurulduğunda, Devlet Terörizmi altında İşlenen İnsan Hakları İhlalleri Davalarını Koordine Etmek ve 
İzlemek İçin Savcılık Birimi olarak biliniyordu. 2013’te isim değişikliğine gidilmiştir. 
31 12 Şubat 2014 tarihli Savcılık Birimi üyesi Alberto Saavedra ile yazarın yaptığı görüşme.
32 Página/12, ‘Diputados declaró “política de Estado” a los juicios por los crímenes de lesa humanidad.’ 12 Mayıs 2010. 
33 Yargıtay’ın 1/12 sayılı kararı, Mart 2012.
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nellikle yargılama usullerini geciktiren kurallara karşı iddialar sunmuştur. Bununla bir-

likte, hâkimler bu iddiaları sürekli olarak reddederek kuralların anayasaya uygunluğunu 

doğrulamıştır.34 

4. On Yıldır Süren Davaların En Sık Görülen Sonuçları

2016 yılı, insanlığa karşı suçlarla ilgili ceza soruşturmalarının yeniden başlatılmasından 

bu yana Arjantin’de yürütülen ilk davaların onuncu yıl dönümü idi. Burada, Başsavcılık 

Savcılık Birimi tarafından yapılan izleme ve istatistiksel çalışmaya dayalı olarak, ceza 

yargılamasının durumu hakkında en son verileri sunuyorum35. Bu veriler, insanlığa karşı 

suçlarla ilgili ceza yargılamasında yer alan ana evrelerden ikisine odaklanmaktadır: Ceza 

davaları (dosyalar) ve sanıklar. 2220 sanığın soruşturulduğu, 521 aktif ceza davası bulun-

maktadır.

Grafik 1. Yargılama Durumlarına Göre Ceza Davaları 23 Aralık 2015

Kaynak: Savcılık Biriminin kendi sitesi.

Grafik 2. Gelişmiş Yargılama Usullerine Göre Sanıklar 23 Aralık 2015

Kaynak: Savcılık Biriminin kendi sitesi.

Sanıkların % 33’ü, ülke çapında 153 kararla cezalandırılmıştı (% 30 mahkûm ve % 3 beraat 

kararı).

Diğer 368 davada henüz bir karara varılamamıştır.  Bu davalarda 851 sanık hakkında hâ-

lihazırda kovuşturma başlatılırken, diğer 121 davayla ilgili olarak eylem gerekçesi bulun-

mamaktaydı. Sanıkların 13’ü görevden alınmış, 214’ü şu anda soruşturmanın başlarında, 

243’ü ölmüş ya da çok hastadır ve davaya katılamamaktadır. Son olarak, 58 de kaçak bu-

lunmaktadır.

34 Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monitoring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s 
Transitional Justice Process”. A.g.e. s. 255.
35 Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. 
Balance y desafíos”. Veriler 23 Aralık 2015 tarihi itibarıyla alınmıştır. http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/wp-content/
uploads/sites/4/2015/12/Ver-Informe.pdf adresinden erişilebilir.
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Grafik 3. İnsanlığa Karşı Suçtan Hüküm Giyen veya Beraat Eden Sanıklar

- 2006 - 2015 zaman dilimi

Kaynak: Savcılık Biriminin resmî internet sitesi.

İnsanlığa karşı işlenen suç davaları, ülkede 2006 yılından beri aktiftir ve kesintisiz olarak 

devam etmektedir. O zamandan bu yana, önemli sayıdaki dava mahkeme aşamasına gel-

miştir. 

Grafik 3’te görüldüğü gibi, hüküm giyen ya da beraat eden suçlanmış kişi sayısı, ilk iki 

yıllık mahkeme sürecinden sonra önemli ölçüde artmıştır. Bunun sebebi - yukarıda da be-

lirtildiği gibi - ilk başta çok az sayıda mahkemenin yürütülmesi ancak bazen de yalnızca 

bir sanık aleyhine yürütülmüş olmasıdır. 2008 yılında, bu eğilim kısmen savcıların etkisi 

ve başsavcılığın genel politikası sebebiyle değişmeye başlamıştır. 

2015’te 106 sanık mahkûm edilmiş ve 8’i de ilk kez beraat etmiştir. 2006 yılından bu yana 

toplam 660 mahkûmiyet ve 60 beraat kararı alınmıştır.

Aralık 2015’e kadar, grafik 4’te görüldüğü gibi, mahkûmiyetlerin yalnızca % 24’ü kesindi36. 

Beraat oranı ise, sadece %15’tir. 

Grafik 4. İstinaf Aşamasında Mahkûm Olan Sanıklar 23 Aralık 2015

Kaynak: Savcılık Biriminin resmî internet sitesi.

Sonuç olarak, Aralık 2015’e kadar ülkenin genelinde 294 sanığın yargılandığı devam eden 

15 mahkeme olduğuna dikkat çekmek önemlidir (111’i zaten cezalandırılmışken, 183’ü ise 

ilk duruşmalarına girmiştir).

36 Birden fazla davadan hüküm giyenlerin davalarında, en yüksek temyiz aşamasında sayılırlar.
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V. Son Sözler

Arjantin’in hesap verebilirlik yolundaki ilerlemesi doğrusallıktan oldukça uzak olmuştur. 

1980’lerde, 1990’larda ve 2000’lerin başında farklı hükûmetler bu konuyla ilgili ilerleme 

yönünde olduğu gibi geri hareket de etmişlerdir. 2003’te bu hız, devlet iradesi ile sivil top-

lum talepleri arasındaki nihai yakınlaşmayla birlikte Kirchnerista döneminin sona erdiği 

2015 yılına kadar hızlanma göstermiştir. Hükûmetin mahkemelere açıkça karşı çıkan top-

lumun en sağ kanatta yer alan muhafazakâr kesimlerine yakın bir gündem takip ettiği göz 

önüne alındığında, gelecekte nelerin olacağı belirsiz olabilir. Bununla birlikte, normalde 

eşit olmayan yörüngedeki bu sabit faktör, insan hakları örgütlerinin ve diğer sivil toplum 

aktörlerinin daimi bir hesap verilebilirlik mücadelesi haline gelmiştir ve bu şekilde devam 

etmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Geçiş dönemi adaleti ve son diktatörlüğe ve işle-

diği suçlara şiddetle karşı çıkmak için toplum genelinde genel bir destek mevcuttur. 

Ceza yargılaması, son on yılda en çok görünen mekanizma haline gelmiştir; geçiş adaleti 

ile ilgili olarak birçok kurumsal reform ve yenilik bu alanda yürütülmüştür. Savcılıklar, 

toplumun güçlü desteğiyle ve sağlam kararlar üretmedeki iyi sonuçlarla ve orantılı cezala-

rın verilmesiyle birlikte, zamanla pekişmiş ve genişlemiştir.   

Davaların açılma mücadelesinin bitmesinden dolayı bu yazıyı, tarif edilen ceza sorumlulu-

ğu sürecinin halen karşılaştığı zorlukları belirterek bitirmek istiyorum. 

Geriye kalan soruların bazıları artık, bugün Arjantin’de yapılan mahkemelerin nitelikleri 

ve daha geniş kapsamlı anlamları, mağdurların adalete erişimlerini sağlamaktaki faydala-

rı ve siyasi iklim değişikliği sebebiyle ne dereceye kadar devam edeceği konuları etrafında 

dönmektedir.

Bir yandan, mevcut veriler, davaları bu mahkemeler çerçevesinde soruşturulan mağdur-

ların oluşturduğu kümenin ölçülmesine izin vermemektedir. Bugüne kadar kaç mağdur 

davasının olduğuna, ne kadarının yargılandığına, mahkûm olduğuna veya beraat ettiğine; 

bu davalardan kaç tanesinin CONADEP’in kayıtlarında mağdur olarak kabul edildiği veya 

devlet tarafından tanınmış kaç tane mağdur davasının henüz cezai olarak araştırılmadı-

ğına dair resmi veya gayri resmi herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu veri eksikliği, 

mahkeme izlemeye dâhil olan aktörlerin, mağdurların adalete etkin bir şekilde erişmeleri 

için net bir gösterge tasarlanmasını engellemektedir. 
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Son olarak, daha fazla analize ihtiyaç duyan bir konu da 2015 yılındaki yargılama usulün-

deki yavaşlamanın gelecekteki devamına ilişkin soru işaretidir. 

Bununla bağlantılı olarak, mahkemelerin ve mahkûmiyetlerin sayısı ne kadar önemli olur-

sa olsun, yargılanmamış halde duran hâlâ birçok davanın olması yine de çarpıcıdır. En az 

353 dava hâlâ beklemededir, bunların % 67’si (237 kişi) şu anda soruşturma aşamasındadır 

ve kısa veya orta vadede yargılanması beklenmemektedir. Diğer 116 dava yargı önüne çık-

maya hazırdır, ancak bunun ne zaman olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmaktadır. 

Buenos Aires’te “ESMA unificada” ve “Operation Condor” ve Córdoba’da “La Perla” gibi 

mega davalar gibi son üç yıldır aktif olan birçok mahkeme bulunmaktadır. Bununla bir-

likte, bir haftada yapılan duruşmaların sayısının yanı sıra her bir duruşmanın süresi de 

önemli derecede düşmüştür. Davalarda yer alan bazı aktörler, adalet sürecinin 10 yıllık 

cezai kovuşturmanın37 ardından bir tür “tükenme” göstermeye başladığını savunurken, 

bazıları ise geniş siyasetteki değişikliklerin hâkimlerin davranışlarını etkileyebileceğine 

inanmaktadır. Cezai hesap verebilirlik sürecinin sonuçları yadsınamaz; ancak bu eğilimin 

ne kadar kararlı olacağı ve mahkemelerin etkilenip etkilenmeyeceği veya nasıl etkilenece-

ği belirsizliğini korumaktadır.

37 Ibid.
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Human Rights Trials in Argentina. A Long Struggle For Criminal
Accountability.

Abstract 

This paper aims to describe the political, social and legal contexts that led to the reopen-

ing of the criminal prosecution of grave human rights violations committed during the 

last military rule in Argentina (1976-1983). It also proposes to account for its performance, 

achievements, faced obstacles and remaining challenges.

Argentina is the only country in Latin America, and one of only a few in the world, where 

military high commanders were prosecuted during transition. This national prosecution 

milestone known as “the Juntas trial” was world-famous and put Argentina on the inter-

national map of transitional justice. The country then experienced an extended phase of 

criminal prosecution, which enabled the investigation of hundreds of other perpetrators. 

However, government then passed two amnesty laws (Full Stop law, 1986, and Due Obedi-

ence law 1987), which stopped most of the criminal investigations. Presidential pardons 

issued by president Carlos Menem in the nineties put a halt on the few remaining trials.

Despite these setbacks, the struggle for accountability never ended. Argentina’s path 

towards it has been far from linear. Different government administrations in the 1980s, 

1990s, and early 2000s moved back and forth on the issue. This paper will not focus on this 

long course in the fight to break the resulting impunity of those legal barriers. The piece 

will start by describing the social and political processes that resulted in the dismantling 

of those amnesty provisions at the beginning of the years 2000. 

The constant factor in this otherwise uneven trajectory has been the pro-accountability 

struggle of Human Rights Organizations (HROs) and other civil society actors. Internation-

al factors also influenced domestic change; among them were the detention of former Chil-

ean dictator Augusto Pinochet in London in 1998 (which influenced the subsequent deten-

tion of former junta members Jorge Rafael Videla and Emilio Massera for child abduction in 

Argentina), and extradition requests from European countries seeking to prosecute former 

Argentine military officers. Regionally, it was crucial the influence of the Inter-American 

Court and Commission of Human Rights with regards to the non-applicability of amnesties, 

Lorena BALARDINI
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pardons or statutes of limitations in respect of crimes against humanity. Overall, a favour-

able international context for prosecuting grave offences, a weakened military, political 

will at high levels of the State, and the considerable strength of the HRO lobby facilitated 

the onset of a new era of trials. 

After describing these political processes, the paper proposes a comprehensive analysis of 

the on-going criminal proceedings, after almost a decade of un-interrupted trials. This will 

be a public policy analysis, taking into account the role of the various State institutions 

and the main obstacles faced. Prosecuting grave human rights offences is a complex task 

for any State that embarks itself in such a process. The Argentine case is an interesting 

example of good and bad practices in this matter: criminally there was not a prosecutorial 

strategy, as the one in the Juntas trial, neither was planned an institutional framework to 

accompany the judiciary at the executive level. The distinctive characteristic of the Argen-

tine criminal process for past HR offences is that the policies often emerged only after the 

problems aroused, in a reactive way that nevertheless sometimes proved to be effective 

(i.e. establishing a national witness protection program after witness Jorge Julio López’s 

disappearance; designing trial organization after there were severe delays at courts; es-

tablishing specialized research groups at courts and key administration areas after dealing 

with the information on the cases proved extremely complicated for judicial actors; among 

others that will be addressed in the paper).

Finally, the paper offers the most current overview of the achievements and remaining cha-

llenges of the criminal process through the statistical data produced by the Prosecutorial 

Unit of Crimes against Humanity (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), a specia-

lized office of the Attorney General’s Office, which develops legal strategies to coordinate 

trials nationwide. 

1. Introduction. Argentina’ Long Way Towards Criminal Accountability

Argentina is the only country in Latin America, and one of only a few in the world, where 

military high commanders responsible of grave human rights violations were prosecuted 

during transition, right after the dictatorship was over. This national prosecution milesto-

ne is world-known as “the Juntas trial”, and it has put Argentina on the international map 

of transitional justice. 
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The country had experienced a dictatorship that distinguished from previous periods of 

military rule. For the first time, all three branches of the armed forces held power, forming 

a government junta that enacted a series of laws and statutes to award itself constitutional 

powers. This emergency legislation coexisted with parallel secret norms that regulated 

repressive operations.1 These were brutal and widespread, targeted mainly at pre-exis-

ting left-wing armed movements such as the Montoneros and the Ejército Revolucionario 

del Pueblo, considered threats to the state. Professionals, students, workers, and activists 

considered political opponents were also victims of state violence. Kidnapping, forced di-

sappearance, murder, rape and torture were central features. Detainees were forcibly disa-

ppeared, freed under surveillance, or held as long-term political prisoners. 

State’s Truth Commission CONADEP recorded nearly 9,000 disappearances, and other sta-

te agencies have made adjustments and added new data since.2 The majority of the officia-

lly acknowledged victims of forced disappearance were young men living in urban areas. 

One-third of the victims were women, some of whom were pregnant when kidnapped. Af-

ter they gave birth, their new-borns were abducted by military or military-linked families 

and brought up under false identities.3

The transition to democracy in Argentina began with the abrupt collapse of this regime. 

Severe economic crisis, coupled with Argentina’s military defeat in the Falklands (Malvi-

nas) war with the United Kingdom in 1982, drove the dictatorship to call elections. Radical 

Party candidate Raúl Alfonsín won the vote and took office in December 1983. 

Together with other human rights policies, Alfonsín designed a plan of retributive justice 

that included the criminal investigation of the high rank officials that conducted the illegal 

repression. All nine members of the three military juntas that had operated between 1976 

and 1983 were then prosecuted. The trial started in April 1985 and lasted for eight months. 

They were charged under the existing Argentine criminal code with unlawful deprivation 

1 Mignone, Emilio, and Augusto Conte. 1981. ‘El caso argentino: Desapariciones forzadas como instrumento básico y gen-
eralizado de una política.’ Presented at the conference ‘La política de desapariciones forzadas de personas’, Paris, 31 
January–1 February. P. 2.
2 On 11 December 2015, the Unified Registry of state terrorism’s victims published a report on the official recognized victims. 
They acknowledge 7018 victims of enforced disappearance and 1613 victims of homicide, 8631 victims in total. However, 
the report does not explain the adjustments made to CONADEP’s data. The report is available at http://www.jus.gob.ar/dere-
choshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx. See for further detail: Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monitoring Human 
Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s Transitional Justice Process”. Transitional Justice Review, 
Vol.1, Iss.4, 2016, pp. 233-261.
3 The relatives’ association Abuelas de Plaza de Mayo (Grandmothers of Plaza de Mayo) continues to search for these 
kidnapped children. By February 2016, 119 of an estimated 400 grandchildren had been found. 
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of liberty, torture, theft, and murder committed against 711 victims, which represented less 

than 8 per cent of the total disappearances recorded by CONADEP.4 Emilio Massera and 

Jorge Rafael Videla were sentenced to life imprisonment, while Roberto Viola, Armando 

Lambruschini, and Orlando Agosti were sentenced to 17, 8, and 4.5 years respectively. The 

other four defendants were acquitted, as the court found a lack of specific proof relating to 

crimes committed during their time in charge.

This ruling promoted the filing of additional judicial claims all over the country, which ena-

bled the investigation of hundreds of other perpetrators but nonetheless helped prompt 

the enactment of two amnesty laws.5 The first of these was the Full Stop Law (Ley de Punto 

Final), enacted on 23 December 1986. It established a 60-day period after which federal 

courts would no longer admit new criminal complaints against military perpetrators. The 

measure produced results opposite to its intentions, causing a ‘frenetic activity’ in the 

courts. As hundreds of claims were presented nationwide, the number of cases in court 

tripled during the allowed period.6 Tensions between the government and the military in-

creased as a result. After military revolts that threatened democracy, President Raúl Al-

fonsín submitted to Congress the Due Obedience Law (Ley de Obediencia Debida), which 

was approved on 4 June 1987. It limited the criminal liability of subordinates based on the 

presumption that they were following orders. 

The immediate effect of these two laws was the withdrawal of charges against 431 existing 

defendants, bringing most ongoing investigations to a definitive halt.7 The only criminal 

sanctions that remained in effect were those imposed on junta members and other hi-

gh-ranking officials in 1985–86, but these were dissolved through President Carlos Me-

nem’s pardons in 1989–90.8 

Despite these setbacks, victims, human rights organizations (HROs) and civil society in 

general never gave up the demand for justice. This paper aims to describe the political, 

social and legal contexts that led to the reopening of the criminal prosecution of the grave 

4 Crenzel, Emilio. 2012. Memory of the Argentina Disappearances: The Political History of Nunca Más. New York: Routledge. 
P. 103.
5 Acuña, Carlos, and Catalina Smulovitz. 1991 ¡Ni olvido ni perdón? Derechos humanos y tensiones cívico-militares en la 
transición argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad. P. 15.
6 Nino, Carlos S. 1998. Juicio al mal absoluto. Buenos Aires: Ariel. P. 150.
7 CELS, et al. 1988. Culpables para la sociedad, impunes por la ley. Buenos Aires: CELS.
8 Decree 1002/89 of 10 October 1989. Junta members or other senior figures already convicted were freed, along with 43 
high-ranking officials then under investigation. A pardon was needed because as commanders, they were not covered by 
the Due Obedience Law.
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human rights violations described at the beginning of the new century. It also proposes to 

account for the criminal justice process’ performance, achievements, faced obstacles and 

remaining challenges.

The paper will begin by describing the social and political processes that resulted in the 

dismantling of the amnesty provisions at the beginning of the years 2000. Next, it proposes 

a comprehensive analysis of the on-going criminal proceedings, after almost a decade of 

ongoing trials, from a public policy perspective, taking into account the role of the various 

State institutions and the main obstacles faced. Finally, it offers the most current overview 

of the achievements and remaining challenges of the criminal process through the statis-

tical data produced by the Prosecutorial Unit of Crimes against Humanity (Procuraduría de 

Crímenes contra la Humanidad), a specialized office of the Attorney General’s Office, which 

develops legal strategies to coordinate trials nationwide. 

2. The definitive dismantling of amnesty

2.1. Social, political and legal change

The process in the framework of which amnesty provisions were definitively dismantled 

in Argentina must be analysed from the combination of different factors: constitutional 

and legal reform, local mobilization, international influence, the weakened of veto actors, 

among others. The most remarkable features are presented below. The main intention is to 

highlight the main legal, social and political aspects that led to the reopening of the trials. 

a. Constitutional change/legal reform

Argentina’s 1994 Constitutional reform increased the probability of accountability actions, 

as it paved the way for more robust attention to international human rights norms, then 

given constitutional hierarchy. Some years before, in 1991, Criminal Procedural reform had 

introduced a mixed system, with oral trials completing written investigation and charging 

phases. The fact that most past terror cases are now seen under this system seems to have 

boosted their social visibility. 
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In 2003, then president Néstor Kirchner proposed a reform of the National Supreme Court 

composition, supported also by the National Congress. Previous members, which had act-

ed during president Menem’s administration, were highly criticized for their lack of in-

dependence. Between 2003 and 2005, the Low Chamber of Congress performed political 

trials to many of those judges. 

In 2004, new judges took over Supreme Court duties: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. 

Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt (quitted in 2015), Enrique Santiago Petracchi (died in 

2014), Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raul Zaffaroni (quitted in 2014) and Carmen María 

Argibay (died in 2014). This new court was the one that upheld the unconstitutionality of 

amnesty application in the Simón case, as will be explained later.

b. Mobilisation

The push for addressing past state violations has come mainly from a strong network of 

human rights organisations (HROs), several with a legal profile. Some of these, such as 

Mothers and Grandmothers of the Plaza de Mayo, Relatives of Detainee-Disappeared and 

the Centre for Legal and Social Studies (CELS) were funded during dictatorship. Others 

had existed before the onset of military rule: these included the Argentine League for 

the Rights of Mankind and the Permanent Assembly for Human Rights. This pre-existing, 

though perhaps not exactly mainstream, presence of specifically human rights framed lan-

guage and discourse may owe something to Argentina’s previous history of violent military 

intervention in politics.

Scholars have often referred to the important role of local HROs, and have studied their po-

litical actions, such as denunciations and mobilization both domestically and transnation-

ally.9 They also have employed legal strategies, lodging cases in local and regional courts.10 

9 For only a partial list of this literature, see Alison Brysk, 1993, “From Above and Below: Social Movements, the International 
System, and Human Rights in Argentina,” Comparative Political Studies 26:3. Pp. 259-85; Alison Brysk, 1994. The Politics of 
Human Rights in Argentina: Protest, Change and Democratization. Stanford: Stanford University Press; Alison Brysk (ed.), 
2002. Globalization and Human Rights. Berkeley: University of California Press; Elizabeth Jelin, 1995, “La política de la 
memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina” in Carlos Acuña et al. (eds.) 
Juicios, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Editores Nueva Visión; 
Margaret Keck and Kathryn Sikkink, 1998. Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. New York: 
Cornell University Press.
10 See, for example, Jo-Marie Burt, 2012. “The New Accountability Agenda in Latin America: The Promise and Perils of 
Human Rights Prosecutions” in Katherine Hite and Mark Ungar (eds.) Sustaining Human Rights in the Twenty-First Century: 
Strategies from Latin America. Washington DC and Baltimore: Woodrow Wilson Centre Press and the John Hopkins Univer-
sity Press; Par Engstrom and Gabriel Pereira, 2012. “From Amnesty to Accountability: The Ebb and Flow in the Search for 
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This way, the fight for human rights became an important social movement that had never 

gave up in their struggle for what they call “Memory, Truth and Justice”, which constituted 

accountability for past crimes.11

c. International/regional influence.

The international context that had made an impact on the accountability process in Argen-

tina included the detention of former Chilean dictator Augusto Pinochet in London in 1998, 

which influenced the subsequent detention of former Junta members Videla and Massera 

for child abduction in Argentina.12

Contemporarily, HROs resorted to the Inter-American system in their demands for the 

“right to truth”. On 7 October 1998 the Inter-American Commission of Human Rights (IA-

CHR) received a petition presented by mother of Plaza de Mayo Carmen Aguilar de Lapacó 

against Argentina. The Lapacó case is a landmark right-to-truth-case, which reached a 

friendly settlement before the IACHR in 1999: it established that the right to truth is not 

subject to statutes of limitations, prompting the initiation of truth trials in several cities 

of the country. This trials premised on the fact that the right to truth is indivisible from 

the right to justice in international human rights law, and on the assertion that relatives 

and society as a whole have a right to know the fate of the disappeared. It is particular to 

Argentina and was an innovative use of legal tools to reveal the truth in times of impunity.13

Meanwhile, some courts in Europe were investigating Argentine officers by invoking 

universal jurisdiction. For instance, in March 1990 the Supreme Court of France con-

victed former Argentine navy captain Alfredo Astiz in absentia for the disappearance of 

two French nuns in Argentina. Italy, Germany, and Sweden also opened several trials for 

crimes committed in Argentina against their nationals. In November 1999, Spanish judge 

Justice in Argentina,” in Francesca Lessa and Leigh Payne (eds.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: Com-
parative and International Perspectives. New York: Cambridge University Press; Kathryn Sikkink, 2011. The Justice Cascade: 
How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics. New York: W.W. Norton and Co.
11 See, among the extensive literature that covers this subject, Ludmila Da Silva Catela, 2001, No habrá flores en las tumbas 
del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. Buenos Aires: Ediciones Al Mar-
gen. Pp.65-66; Jelin, Elizabeth, 1995. Op. cit0 P. 105 y Brysk, Alisson, The Politics of Human Rights in Argentina. Pp. 45-49.
12 Roht-Arriaza, Naomi. 2005. The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights. Philadelphia: Univer-
sity of Pennsylvania Press.
13 Balardini, Lorena. “Argentina: regional protagonist of transitional justice”. Elin Skaar, Cath Collins and Jemima García-Go-
dos (editors), Transitional Justice in Latin America: The Uneven Road from Impunity towards Accountability. Londres, Reino 
Unido. Forthcoming.
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Baltasar Garzón ordered the prosecution of 98 members of the Argentine military for dic-

tatorship-era crimes, requesting the extradition of 48 of them. In response to requests for 

their extradition, on 5 December 2001, then President Fernando de la Rúa issued Decree 

1581/2001, which blocked extraditions in such cases, arguing double jeopardy.14 Despite 

the blocking of extradition, trials abroad became an alternative route to seeking justice for 

crimes against humanity, exerting pressure for those responsible to be tried in Argentina. 

This international pressure plus the annulment of domestic amnesty opened up a new 

legal scenario.

Finally, Inter-American Court of Human Rights’ jurisprudence was also key to the process 

of reopening prosecutions in Argentina. The Supreme Court based its decision to disman-

tle amnesty at Simón case (see below) in the Inter-American Court’s verdict in Barrios Altos 

v Peru, from 2001, which argued that state obligations to prosecute and punish precluded 

amnesty.15

d. Weakened veto actors

Taken together, these changes contributed to a gradual weakening of the veto power of 

the armed forces in relation to accountability. The Kirchnerista era (2003-2015), consoli-

dated and deepened these changes. Strong discursive symbolic actions, such as the 2004 

portrait removal of Jorge Rafael Videla and Reynaldo Bignone from the Room of Honours 

of the National Army School (Colegio militar), were backed up by very practical displays of 

increased civilian control of the armed forces and reform of military justice. This subordi-

nation, amounting to attempts to dismantle the Argentine ‘tradition’ of the armed forces 

as a relevant and influential political actor, has included a complete replacement of the 

military justice code and efforts to promote democratic values.

HROs and others had insisted since transition that if the bad habit of military intervention 

in politics was to be broken for good, the military must be definitively subordinated to 

civilian control.16 This dismantling of the armed forces as an influential political actor in-

volved a substantial revision of military training, regulations, and education in an effort to 

14 It was argued that the requested individuals had already been tried for the same crimes, even though previous investiga-
tions had been aborted due to amnesty or had culminated in pardons.
15  CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), 2005. Derechos humanos en Argentina: Informe 
2005. Buenos Aires, Siglo XXI. Pp. 51
16 CELS, 2006. Derechos humanos y control civil sobre las Fuerzas Armadas. Buenos Aires, CELS.



COUP D’ETAT JUDGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY INTERNATIONAL

238

eradicate totalitarian ideologies. The Ministry of Defence reformed training of the armed 

forces in 2011. Candidates can now attend national universities alongside civilians, study-

ing curricula that include international human rights and humanitarian law.

Finally, the past decade has seen executive-mandated declassification of armed forces in-

telligence. In October 2013, for example, the Air Force handed over complete copies of 

minutes of 1976-83 Junta meetings. Although some of the material had already surfaced, in 

a judicial case, it had never before appeared in complete form. These developments have 

contributed to the marginalisation of pro impunity voices among the military, although a 

group of retired officers and spouses still carries out public demonstrations against trials.

However, those veto players who remain are increasingly not uniformed or former uniformed 

actors but economic elites, implicated as investigations reach beyond direct perpetrators to 

facilitation, incitement and secondary participation in dictatorship-era violations.

Overall, therefore, a favourable international context for prosecuting grave offences, a 

weakened military, political will at high levels of the state, and the considerable strength 

of the HRO lobby facilitated the onset of a new era of trials.

2.2. Strategic Litigatio Against Amnesty: The “Simón” Case17

In the framework of the changes described above, the landmark Simón case signalled the 

beginning of the definitive dismantling of amnesty and the restarting of criminal justice for 

dictatorship crimes in Argentina. 

It began with a complaint filed in 2000 by HROs CELS and Grandmothers of Plaza de Mayo 

in the case of Claudia Poblete, abducted at the age of eight months in 1978 and restored by 

the Grandmothers in 1999. The case showed the paradox at the heart of the amnesty laws: 

Claudia’s case was already under judicial investigation, because child abduction was exclud-

ed from amnesty. However, amnesty prevented investigation of the forced disappearance of 

her parents, the proximate cause of the whole crime. In a first instance ruling in 2001, then 

federal judge Gabriel Cavallo used international human rights standards to argue that states 

must prosecute serious human rights violations. He charged two former police officers with 

17 Both sections II.II and II.III are based on Balardini, Lorena, “Argentina: regional protagonist of transitional justice”. Op. cit. 
Pp. 58-60.
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crimes against Claudia and her parents. The respective Federal Chamber of Appeals (FCA) 

confirmed the ruling, arguing that ‘in the current context of constitutional development of 

human rights, repealing and declaring these [amnesty] laws unconstitutional is not just an 

alternative, it is a duty’.18 This was the first time the judiciary used arguments based on in-

ternational human rights law to declare the amnesty laws null and void. 

2.3. The Role of The Congress & The Supreme Court

The Supreme Court and the National Congress each played a key role in annulment of the am-

nesty laws. In Congress, the initial impulse came from representatives of left-wing parties, who 

presented a draft bill and called for its debate. In what was surely a signal of intent, while the 

debate was under way president Nestor Kirchner signed a decree that ratified the UN Conven-

tion on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Hu-

manity.19 Congress then approved the annulment of the amnesty laws on 2 September 2003.20 

This was a clear signal that the principal legal obstacles to prosecution of past atrocity crimes, 

i.e., statutes of limitations and amnesty, were no longer underwritten by the political branch. 

The Supreme Court put a definitive end to the amnesty in 2005, following up on signals it 

had sent a year earlier when, in the Arancibia Clavel extradition case, it ruled that crimes 

against humanity were not subject to statutes of limitations.21 In 2005, in its final verdict 

in the Simón case, the Court argued that amnesty laws were contrary to international hu-

man rights law. The Supreme Court drew heavily on opinions and jurisprudence from the 

inter-American human rights system. It cited the Inter-American Court verdict in Barrios 

Altos, as well as Inter-American Commission Report 28/92.22 The immediate effect of the 

Simón decision was that HROs, victims, and prosecutors actively asked courts to reopen 

cases closed in the 1980s, presenting hundreds of new claims. 

Thus, the combination of political and legal strategizing pursued by HROs both nationally 

and internationally, and clear political will in the various branches of the state, led eventu-

ally to a full reopening of trials against perpetrators.

18 CELS, 2012. Derechos humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. P. 32 (my translation)
19 Decree 579/2003 of 8 August 2003.
20 Law 25.779 of 2 September 2003.
21 Enrique Arancibia Clavel was a former Chilean secret police agent, resident in Argentina, convicted in Argentina in 2000 
for the 1974 car bomb murder of Chilean general Carlos Prats and his wife, an Operation Condor crime. 
22 IACHR (Inter-American Commission on Human Rights), 1992. Argentina: Cases 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 
and 10.311. Report 28/92, 2 October. Washington, DC, OAS.  
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3. Criminal Trials as State Policy 

Once the legal barriers were removed, cases began to reopen all around the country. The 

first from this reopened phase to reach the trial stage, in 2006, was the Simón case, the one 

that had produced the breakthrough against impunity, as seen above.

Some words on the organization of the trials are needed in order to have a clear under-

standing of the problems and challenges that will be described later. As a federal state, 

Argentina has a two-tier criminal justice system. Each Argentine province has its own 

provincial justice system that deals with regular crimes. At the national level, a federal 

justice system oversees major and complex crimes such as drug trafficking, tax evasion, or 

money laundering. Offences against human rights are dealt with at this level. In this fed-

eral system, cases may be heard at four levels: first instance courts; appeal courts (FCAs), 

one per region; a Court of Cassation (an intermediate review body, only for criminal cases, 

that provides a second level of appeal of convictions or acquittals); and the Supreme Court, 

which is the definitive instance.23 

Most accountability cases today are investigated within the framework of the reformed 

criminal procedural code, which as mentioned establishes a mixed system using both writ-

ten and oral procedures. A small number of cases are being prosecuted under the old, writ-

ten, inquisitive criminal procedure, because defendants have so requested. 

Criminal investigations in the new system pass through various phases: the instruction 

or investigation phase constitutes the initial, written phase of proceedings, conducted by 

a judge. In this phase, the appeal courts are responsible for confirming or rejecting the 

prosecutions. Next comes the trial phase, which starts once the judge in charge of the first 

phase closes the investigation and submits his or her findings to the corresponding oral 

court. The trial phase uses oral hearings, conducted before a panel of three judges (tribunal 

oral), and concludes by determining guilt or innocence. After sentencing, the parties can 

appeal to the Court of Cassation and may eventually reach the Supreme Court. Once con-

firmed by the Supreme Court, a ruling is definitive.24

23 Balardini, Lorena, “Argentina: regional protagonist of transitional justice”. Op. cit. Pp. 62.
24 Ibídem.
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The charges brought are those specified in the existing Argentine criminal code, as in 

the Juntas trial, but considered crimes against humanity and therefore without statutes of 

limitations. More recently, charges have been brought for rape and sexual abuse, but the 

investigation of these has proved challenging at first.25 The role of HROs is akin to that of 

private prosecutors, representing victims or victims’ relatives before the courts. In Argenti-

na’s criminal procedural code, a private prosecutor or plaintiff has almost the same powers 

as the public prosecutor. At the beginning of the current phase of trials, this leeway given 

to private case bringers was particularly crucial, as the scope of action of the public prose-

cutor was very limited relative to that of the judge. A major reform of the role of the Attor-

ney General’s Office (Procuración General de la Nación) changed this, as we will see below. 

3.1. Initial Challenges 

Trials faced many initial obstacles. At the beginning of the re-opening of the cases, the 

burst of judicial activity, plus Argentina’s federal structure, made it difficult to know ex-

actly how many cases were active against how many defendants at a given moment in the 

whole country. Initiatives on trial monitoring came first from civil society organizations; 

the state institutions were not interested in developing information strategies to track the 

trials until the Prosecutorial Unit’s creation in 2007, as will be seen. 

Second, a clear prosecutorial strategy for organising the trials had not been designed. As 

there was no real oversight from the Supreme Court, each judge had a wide margin of 

discretion. This allowed judges opposed to the trials to indulge in delaying tactics.26 In ad-

dition, the criminal process model experienced difficulties in adapting to the investigation 

of systematic human rights violations. HRO’s data began to show significant delays in the 

carrying out of trials. During 2006 and 2007, only two trials per year took place, in which 

14 accused were convicted. However, in the same period, over 200 open cases and more 

than 700 accused were recorded. At this trial pace, it would be impossible to carry out 

trials within a reasonable time.27 This problem was not entirely due to court delays. The or-

ganization of the trials in several jurisdictions initially involved a small number of victims 

25 Balardini, Lorena, Ana Oberlin and Laura Sobredo, 2011. “Gender Violence and Sexual Abuse in Clandestine Detention 
Centres: A Contribution to Understanding the Experience of Argentina” in Making Justice: Further Discussions on the Prose-
cution of Crimes against Humanity in Argentina. Buenos Aires, Center for Legal and Social Studies; New York: International 
Center for Transitional Justice.
26 CELS, 2007. Action Lines to Strengthen the Process of Seeking Truth and Justice. Buenos Aires: CELS.
27 Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monitoring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s 
Transitional Justice Process”. Op. cit.
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and accused. HRO CELS used the term “trickle-down prosecution” to describe situations 

in which each complaint of a victim was equivalent to one legal case against one or two 

defendants without seeking common patterns among them.28 This form of organization 

was a result of the structure of the federal judiciary and the usual criminal investigation. 

However, it multiplied cases (as opposed to the Juntas trial, which implied the formation of a 

centralized case structure thereby providing enormous capacity to concentrate information). 

As courts and prosecutors in each jurisdiction were in charge of receiving requests for 

investigation and re-opening cases, which produced dispersion and made reconstruction 

difficult. This initial form of fragmented investigation led to an inefficient use of judicial 

resources and did not take into account the systematic nature of the crimes.29 It also placed 

burdens on survivors, who often had to testify on numerous occasions. 

Third, threats and acts of violence against those involved in court cases were also a prob-

lem. Attempts at intimidation peaked in 2006 when Jorge Julio López, a witness and former 

victim of forced disappearance, disappeared again shortly after testifying. Connivance of 

the Buenos Aires Police Force, against which he had testified, was widely suspected. Oth-

ers suffered threats or violence from unidentified people who claimed to be opponents 

of the trials. Fortunately this did not seem to dissuade most witnesses, and even though 

López never reappeared, nothing similar has happened since then.  

3.2 Measures to Improve The Trials

Towards the end of Néstor Kirchner’s administration (year 2007), HROs proposed meas-

ures to improve the criminal justice process at a state level. These included establishing 

special units within the Public Prosecutor’s Office and the executive branch. In 2007 the 

Public Prosecutor’s Office established the Prosecutorial Unit for Crimes against Humanity 

(Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), which develops legal strategies to coor-

dinate trials nationwide.30 This unit is a key state actor and a valuable ally of the HROs; it 

took the prerogative to produce information on the trials and has developed a registry of 

those accused in cases for these crimes, as well as organizational strategies on the trials 

throughout the country. Alberto Saavedra, a member of the unit, notes: “The unit has be-

28 CELS, 2008. Derechos humanos en Argentina: Informe 2008 and CELS, 2009. Derechos humanos en Argentina: Informe 
2009. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
29 CELS, 2012. Derechos humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. P. 57.
30 When the unit was established in 2007, it was known as the Prosecutorial Unit for Coordinating and Monitoring Cases of 
Human Rights Violations Committed under State Terrorism. The name changed in 2013.
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come a reference; it is a centralized point for the information. In this sense, I believe we 

have responded to a need, that was to simplify access to information […] I believe that, in 

these cases, that are highly sensitive and have a large social impact, society had the possi-

bility to control the actors and their performance with respect to the cases”.31 

 The Truth and Justice Programme was also created in 2007, reporting directly to the ex-

ecutive branch, in order to implement a nationwide witness protection programme and 

carry out risk assessments of each trial. The first were quickly implemented nationally and 

regionally, but risk assessments had not until 2014. A special unit of the Supreme Court 

was also set up to improve the transparency of the process by communicating outcomes of 

trials. In 2009, the Supreme Court created an interbranch commission, comprising repre-

sentatives of the executive, the legislature, and the Public Prosecutor’s Office, in an effort 

to strengthen links between state bodies working on the trials. 

Congress, for its part, expressed strong symbolic commitment to the trials with a 2010 

declaration describing them as ‘state policy’ that should and would persist independent of 

political alternation.32 

These efforts culminated in the Court of Cassation’s establishment of a set of practical rules 

to accelerate trials, prevent unnecessary delays, and regulate the production of evidence, 

particularly witness treatment in February 2012.33 These rules have had some interesting 

effects on the trials. For instance, the amount of time taken to read the accusations was re-

duced by almost two–thirds. In addition, video-conferencing was admitted as a valid way of 

hearing testimonies from witnesses who live abroad. Also, some special procedures were 

implemented so that victims and perpetrators would not have to share court facilities. 

At the same time, defendants usually presented claims against the rules, which typically 

delayed court procedures. Nevertheless, judges have consistently denied these claims and 

confirmed the constitutionality of the rules.34 

31 Author interview with Alberto Saavedra, member of the Prosecutorial Unit, 12 February 2014.
32 Página/12, ‘Diputados declaró “política de Estado” a los juicios por los crímenes de lesa humanidad.’ 12 May 2010. 
33 Resolution 1/12 of the Court of Cassation, March 2012.
34 Balardini, Lorena “Notes from the Field: Monitoring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina’s 
Transitional Justice Process”. Op. cit. P. 255.
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4. Most Recent Outcomes Close to Ten Years of on-going Trials

Year 2016 is the ten-year-anniversary of the first trials celebrated in Argentina since the 

re-opening of the criminal investigations for crimes against humanity. Here I present the 

most recent data on the status of the criminal proceedings, based on the monitoring and 

statistical work performed by the Prosecutorial Unit at the Attorney General’s Office.35 This 

data focuses on two of the main universes involved in the justice process for crimes against 

humanity: criminal cases (files) and defendants. There are 521 active criminal cases, where 

2220 defendants are investigated.

Graph 1. Criminal cases according to status of the proceedings. 23 December 2015.

Source: Prosecutorial Unit’s own data.

Graph 2. Defendants according to their most advanced procedural status. 

23 December 2015.

Source: Prosecutorial Unit’s own data.

33% of the accused were already sentenced (30% convicted and 3% acquitted) in the frame-

work of 153 rulings all over the country.

Other 368 cases have no reached verdict yet.  851 defendants have already been prosecuted 

in these cases, while regarding other 121 there was lack of grounds for the action. 13 of the 

accused were dismissed, 214 are currently facing early stages of the investigation, 243 died 

or are very sick and incapable to reach trial. Finally, there are 58 fugitives.

35 Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Bal-
ance y desafíos”. Data up to 23 December 2015. Available at: http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/wp-content/uploads/
sites/4/2015/12/Ver-Informe.pdf
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Graph 3. Defendants convicted or acquitted for crimes against humanity. 

Period 2006-2015.

Source: Prosecutorial Unit’s own data.

Cases for crimes against humanity are active and non-interrupted in the country since 

2006. Since then, a significant number of cases have reached trial phase. 

As seen in graph 3, the amount of people accused either convicted or acquitted has in-

creased significantly after the first two years of trials. This is because – as mentioned above 

– at first few trials were celebrated, but also sometimes only against one defendant. In 

2008 this tendency began to change, partly because of the incidence of the public prosecu-

tors and the general policy of the Attorney General’s Office. 

In 2015, 106 defendants were convicted and 8 acquitted for the first time. The total amount 

is 660 convicted and 60 acquitted since 2006.

Up to December 2015, only 24% of the convictions are firm, as seen in graph 4.36 Regarding 

the acquittals, it is only 15%. 

Graph 4. Defendants convicted according to appeal stage.

23 December 2015.

Source: Prosecutorial Unit’s own data.

To conclude, it is also important to highlight that up to December 2015 there were 15 on-go-

ing trials all over the country, where 294 defendants are tried (111 were already sentenced, 

while 183 are facing their very first trial).

36 In the cases of those convicted in more than one trial, they are considered with their highest stage of appeal.
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5. Final Remarks 

Argentina’s path towards accountability has been far from linear. Different government 

administrations in the 1980s, 1990s, and early 2000s moved back and forth on the issue. In 

2003, the pace accelerated, with eventual convergence between state will and civil society 

demands up to 2015, the end of the Kirchnerista era. What is to happen in the future might 

be uncertain, considering the new government’s agenda close to the most right-wing con-

servative sectors of society who publicly opposed the trials. However, the constant factor 

in this otherwise uneven trajectory has always been – and nothing indicates it will not con-

tinue to be – the pro-accountability struggle of HROs and other civil society actors. There 

is general support across the society for transitional justice, and broad repudiation of the 

last dictatorship and its crimes. 

Criminal justice has become the most visible mechanism over the past decade, with many 

of the institutional reforms and innovations related to transitional justice carried out in 

this field. Prosecutions have consolidated and extended over time, with strong support 

from society and with good results in producing solid convictions, and proportionate sen-

tencing.   

Given that the struggle to initiate trials is over, I would like to end this paper pointing out 

the challenges still faced by the process of criminal accountability described. 

Some remaining questions now revolve around the quality and wider significance of the 

trials being held in Argentina today, their utility in providing access to justice for victims 

and to what extent they will continue due to the change of political climate.

In one hand, available data does not allow measuring the universe of victims whose cases 

are being investigated in the framework of these trials. Up to date there is no official or 

unofficial data on how many cases of victims have been prosecuted, how many have had a 

judgment, conviction, or acquittal, how many of those cases are victims recognized in CO-

NADEP’s records, or how many cases of state-recognized victims have not been criminally 

investigated yet. This lack of data prevents the actors involved in trial-monitoring from 

designing a clear indicator of effective access to justice for the victims. 
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Finally, an issue that needs further analysis is the slow-down in the pace of trial proceed-

ings during 2015, which poses the question on their future continuation. 

In connection to this, is still stricking that, no matter how important the amount of trials 

and convictions, there is still a lot that remains unjudged. At least 353 cases are still pend-

ing, 67% (237) of which are currently at investigation phase and is not expected to reach 

trial in a short or medium term. Other 116 cases are ready to reach trial but there is no 

certainty about when will this happen. 

There are many trials that have been active for the past three years, such as the mega cases 

called “ESMA unificada” and “Operation Condor” in Buenos Aires and “La Perla” in Córdoba. 

However, the number of hearings per week as well as the duration of each hearing has fall-

en significantly. Some actors involved in the trials argue the justice process is beginning to 

show a kind of “exhaustion” after ten years of criminal prosecution37while others believe 

the changes in broader politics may be influencing the judges’ behaviour. The outcomes of 

the process of criminal accountability are undeniable; however, it remains to be seen how 

persistent this trend will be and if or how will the trials be affected.

37 Ibid.
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20. YÜZYILDA ARJANTİN’DE SİYASİ İSTİKRARSIZLIK: DARBELER,
DARBE KURUMLARININ DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ETKİLERİ
 

Giriş
 

Arjantin’in 20. yüzyıldaki siyasi evrim süreci incelendiğinde, darbeler ve darbelerin sivil 

yaşam üzerindeki etkisi kesinlikle göz ardı edilemez. Saenz Peña Kanunu (1912) ile tem-

sili bir demokrasi kurma ve bütün Arjantin vatandaşlarına genel oy hakkı verilme süreci, 

demokratik açıdan kolay bir süreç olmamıştır. 20. yüzyılda birbirini izleyen darbeler seri-

si, ülkeyi istikrarsızlığa götürdü. 1930 yılı, darbeler serisinin başlangıcı oldu ve Hipolito 

Yrigoyen hükûmeti, ikinci dönemindeyken (1928–1930) askerî cunta tarafından devrildi. 

Arjantin darbeden önce modern, demokratik bir ülkeyken darbeden sonra otoriter bir yö-

netim altına girmiş; demokratik ve cumhuriyetçi ilkelerin çok azı korunabilmiştir. Bundan 

dolayı da bu olay, tarihi bir dönüm noktası olarak addedilir. İlginçtir ki bazı siyasi gruplar, 

bu sürecin bir parçası ve hatta kurulacak hükûmetlerin ortağı oldular.

1930 darbesi Arjantin siyasetinin gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Darbe, kırıl-

gan olan bir yönetimler silsilesini başlattı ve 19. yüzyıldan beridir uygulanan gelenekselci 

siyasi tarzı ortadan kaldırdı. 1930 komplocuları genel oyu, demokratik bir büyüme için 

bir fırsat olarak görmediler. Eski oligarşinin türevi olan siyasi gruplar, temsili demokrasi-

nin sınırlandırılması gerektiğine inanmışlardı. Ekonomik ve finansal gücü olan geleneksel 

yönetim sınıfının dışında kalan sosyal toplumun siyasi konularda sesinin çıkmaması ge-

rektiğine inanılıyordu. 30’lar boyunca muhalefet partileri muhalefet etmeyi bıraktılar ve 

sağcıların kontrolü altına girdiler.1

1930 darbesinden sonra birbirini takip eden darbeler silsilesi geldi: 1943, 1955, 1962, 1966 

ve 1976. Bütün bu darbeler demokratik yaşamın bir dokusu haline gelirken,  1955 yılında 

başkan olan, siyasi hukuksuzluklar ve cumhuriyetçilerin üzerindeki en güçlü etkiye sahip 

Juan Domingo Peron, iktidardan indirildi. Bu olaydan sonra Arjantin’de siyasi, kurumsal 

ve sosyal gelişmeler bir daha asla aynı olmayacaktı. 1955’ten sonra siyasi hayat, her yönü 

itibarıyla Peronizm ve anti-Peronizm olarak siyasi gruplara bölündü ve silahlı kuvvetler de 

bu bölünmeden nasibini aldı. Silahlı kuvvetlerde, Peron’un askerî otorite altında sosyal bir 

düzen kurmak istediğine inanan (losazules, maviler) ve buna karşı çıkıp (loscolorados, kır-

1 Botana, Natalio (1998), “El siglo de la Libertad y el Miedo”, pp. 230-231, Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
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mızılar)2 aslında Peron’un eşitlikçi ve sol eğilimli bir demagog olduğuna inanan iki muhalif 

ideoloji hakimdi.3

Ordudaki bu zıt iki ideoloji, 1955’teki darbeye zemin oluşturdu ve bu darbede aşırı sağcı 

gruplar ile ittifak eden sendikalar, medya, siyasi partiler gibi sivil organizasyonların da 

büyük etkisi olmuştur. Gonzalez Janzen’e göre:

“Zalimler karşısında itaatkâr ve rejim ile anlaşma konusunda istekli olan birçok Peronist sen-

dika lideri, işçi sınıfına ihanet etti ve onların düşmanlarına yardım etti. Mücadele etmeyi bı-

raktılar, 1955’ten sonra direnmekten vazgeçtiler ve 1965’te Peron aleyhine komplo kurdular. 

1966’da olan darbeyi kutladılar ve yıllarca süren diktatörlük altında barış içinde yaşadılar. Bu 

kişiler sağ kanada katıldılar ve talepkâr olan işçi sınıfının değişmesi için adeta paralı askerlik 

yaptılar.”4

1955 darbesinden sonra kurulan demokratik hükûmet, aslında sözde demokratikti. Pero-

nizm’in seçimlere katılması yasaklanmıştı. Siyasi hayata atılan partiler, askerî kuvvetlerin 

tahakkümü altındaydı ve bu partilerin politik sistemden dışlanması gerekiyordu. Bu ya-

saklar onlarca yıl süren iç karışıklıklara ve krizlere sebebiyet verdi.

Bu çalışmanın amacı, Arjantin’deki darbelerin etkilerinin analiz edilmesidir. Bu konu, çet-

refilli bir doğaya sahiptir ve Peronizm’in 1955’teki sözde “Özgürleştirme Devrimi”nden son-

ra yasaklanması bizim başlangıç noktamız olacaktır. Ayrıca Peronizm’in yasaklanmasının, 

siyasi evrime nasıl engel olduğu ve nasıl 1976 yılındaki darbenin trajik anayasal olmayan 

dönemin sonu ve sol kanadın artık karanlıktan çıktığı bir dönem olduğu hususları irdele-

necektir.

Bu çalışmanın ortaya çıkması için çok geniş bir literatür taraması yapıldı ve ilgili yıllara 

ait gazeteler tarandı.

2 Maviler Peronizmi, güçlü katolik ve milliyetçilikleri yüzünden komünizm ile mücadelede potansiyel bir savunma mekanizma-
sı olarak gördü. Bunun aksine anti-Peronist olarak görülen kırmızılar Peronizmi, komünizmden bir önceki safha olarak gördü.
3 Golwert, Marvin (1972) “Democracy, Militarism and Nationalism in Argentina. An Interpretation”, Institute of Latin American 
Studies, University of Texas Press, Austin and London.
4 Gonzalez Janzen, Ignacio (1986), “La Triple A”, Publishing house: Contrapunto, Buenos Aires, Argentina.
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60’lar ve 70’ler: Kurumsal İstikrarsızlık ve Siyasi Mücadele

Askerî Gücün ve Istırabın Elindeki Demokrasi – Arjantin Darbesi (1966)

Başkan Arturo Illia yönetimi (1963–1966), sosyal ve siyasal açından zorlu bir dönem geçi-

riyordu. Sendikaların ve gerillaların cepheleşmesi ve Peronizm’in 1965’te seçmen kitlesini 

artırması, Illia’nın anayasal hükûmetinin askerî müdahale ile sona ermesine sebep oldu. 

Askerî cunta, köklü bir reform hazırlama konusunda hiç vakit kaybetmedi ve üç büyük as-

kerî kuvvet komutanından oluşan bir konseye dayanan hükûmet sistemi kurdu. Bu konsey, 

başkanı ve yasama organında görev yapacak parlamenterlerin hepsini atamakla yetkilen-

dirildi. Askerî konsey, belirsiz bir süreliğine geçiş sürecini sağlamak ve güçlü demokratik 

bir sistem kurmak ve asıl amacı ekonomik kalkınmayı ve modernleşmeyi sağlamak olan 

General Juan Carlos Ongania’yı, başkan olarak seçti.

1966 darbesinin hassas siyasi etkilerine rağmen bu darbe, Arjantin toplumunun ziraat ve 

hayvancılık baronlarından, küçük büyük işletmelere kadar birçok zengini ve hatta bazı 

sendika liderleri tarafından destek gördü. Akademisyen ve entelektüellerden oluşan Ar-

jantin toplumunun bir kesimi, ülkenin siyasal yaşamındaki cumhuriyetçi ilkelerin şiddeti 

yüzünden şaşkınlıklar içinde kalıyordu.

“Askerî kuvvetler kendi müdahalesini, vatanperver bir amaç içinde yapıldığının anlaşılmasını 

istiyor ve darbeyi şöyle gerekçelendiriyordu:

“(…) mevcut iktidarın devlet işlerindeki son on yılda yaptığı hatalar yüzünden oluşan kas-

vetli gidişat, bardağı taşıran son damla olmuştur. Yapılan yapısal hatalar ve sistemin işleyişi 

ve mevcut duruma münasip olmayan girişimler, Arjantin halkının ruhsal birlikteliğini kırmış, 

hayal kırıklığına uğratmış, halkı kuşkuculuk ve hissizliğe uğratmış ve halkın vatanperverlik 

duygusunu ortadan kaldırmıştır. Buna ilaveten ekonomik ve finansal hayattaki bozulmanın 

kronikleşmesi; güvenilir devlet otoritesinin ve kamu düzeni ile disiplinin kesin bir şekilde ol-

mayışı derin toplumsal rahatsızlığa sebebiyet vermiş; kanun ve nizama yaygın bir karşı geliş 

ortaya çıkmıştır. Bütün bu kötülükler, sinsi ve saldırgan Marksist nüfuzunun toplumun her 

alanına yayılmasına sebebiyet vermiş ve totaliter bir yönetime yol açarak milleti riske atan 

radikalci bir salgın senaryosu oluşturmuştur.
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Bu trajik gidişata, ülkenin yüksek menfaatlerini koruma yükümlülüğü olan askerî kuvvetler 

olarak dur demek ve bu durumun sona erdirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alarak ulvi 

amaçlara ulaşmak için belirlenen yolda milletin yürümesi (…)”5

İçine kapalı bir kişiliğe sahip ve aslında bir gücü olmayan General Juan Carlos Ongania ta-

rafından yeni otoriter bir hükûmet kuruldu. Bu hükûmetin kilit özelliği, tam manasıyla rek-

lam olarak sergilenen modernite destekçisi bir imaj göstermekti. Esasında bu kişilik, derin 

bir katolik inanca sahip; komünizm ve sanat gibi birçok düşmanı olan askerden başka bir 

şey değildi. İspanyol Franco’nun hayranıydı ve onu, ahlaki açıdan çökmüş ve disiplinsiz 

bir ülkenin nasıl ahlaki düzen ve değerlere döndürüleceği konusunda bir rol model olarak 

almaktaydı.6 Baskıcı siyasal sistem ve otokritik hükûmet, Ongania’ya, devleti muhalefetin 

baskısından korumaya fırsat verdi. Ongania, Milli Güvenlik Doktrininin örnek bir temsil-

cisiydi ve başta Peronistler olmak üzere siyasal muhalefet ile uğraşmak ve onlarla başa 

çıkmak için çok sıkı bir ajandası vardı. Ongania’nın siyasal muhalifleri gerek halk için-

de gerekse de ordu içinde zamanla büyüdü. Bu durum, “Cordobazo ayaklanması”  (Mayıs 

1969) olarak da bilinen Ongania rejimine karşı gelişen ve Cordoba şehrinde öğrencilerin 

ayaklanması ile başlayan meşhur bir isyana sebep oldu. Bu isyan 1969 yılında kötüleşerek 

başkan karşısındaki hizipleşmeleri daha da büyüttü. 

Cordobazo olayları, hükûmetin yıkılma sürecinin başlangıcıydı. Ekonomi Bakanının (Krie-

ger Vasena) görevden alınması gibi alınan birtakım düşüncesiz tedbirler, sosyal ve sendi-

kal protestoların artmasına sebep oldu; ordu içinde yer alan muhalif liberal kesimin baskı-

sıyla Ongania, 1970 yılında emekliye ayrıldı.

Ongania idaresi, Arjantin’in geleceğini anlamak açısından hayati bir öneme sahiptir. Ne-

den? Ongania, siyasi istikrarsızlıklar uğruna politik konumunu bitirdi ve Arjantin’in siya-

si farklılıklarını çözüme kavuşturdu. Ongania’nın zayıf iktidarının yıkılması, daha önce 

birbirlerine karşı kızgınlık ve şiddet ile dolu olan farklı güçler arasındaki birlikte yaşama 

arzusunu ortaya çıkardı. Toplumun orta kesiminde olan bu gruplar hem askerî kuvvetlere 

hem de siyasilere karşı koydular. Bunlar yer altı gençlik hareketiydi ve bu gençlerin geldik-

leri kesim, diğer Latin Amerika ülkelerindeki bezerlerinin geldikleri yerden epey farklıydı. 

5 Acta de la Revolución Argentina, included by Osiris G. Villegas, Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad 
nacional. “Enfoques y temas”, Buenos Aires, Círculo Militar, 1969, pp. 309-310.
6 Torre, Juan Carlos and Riz, Liliana de (2001)”Argentina desde 1946”,Chap. 7 of “Historia de la Argentina”, John Lynch, 
Roberto Cortes Conde, Ezequiel Gallo, Juan Carlos Torre and Liliana de Riz. Publishing House: Crítica, Spain.
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60’lar ve 70’lerde Arjantin toplumu üzerinde kalıcı etkiler bırakan Trotskyist eğiliminde7  

olan Halkın Devrimci Ordusu (Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP) ve Peronist olan ve 

bağımsızlık savaşında İspanyollara karşı ülkenin kuzeyinde savaş veren ‘atlı çoban ordu-

su’ ile kendilerini onurlandırmak için kendilerine Montoneros8 ismini veren bu iki radikal 

gerilla gurubu vardır. 

Kurumsal Durumdaki Değişim ve Peronizm ile Siyasi Anlaşma İhtimali

Ongania’nın düşüşü ile askerî kuvvetler, devrimci hükûmetin desteklenebilmesi açısından 

askerî yapının değiştirilmesi gerektiğini düşündü. Üç kuvvet komutanı, demokratik siyasi 

sitemin etkili ve istikrarlı bir şekilde inşa edilmesi için General Levingston9‘ı başkan ola-

rak görevlendirdi. Bu onların planıydı. Ancak bu dönemde siyasi yapı tamamen General 

Lanusse’nin elindeydi, başkanın değil. Bu durum, her ikisi arasında çekişmelere sebebiyet 

vermekteydi.

1971’de ekonomik istikrar politikası çok iyi işliyordu.  Sonuç olarak, reel gelirde yaşanan 

düşüş, askerî yönetim tarafından cevaplanması gereken bir soru haline gelmişti. Dahası, 

Başkan Levingston’ın en başta askerî kuvvetlerin oluşturduğu hedefleri takip eden ve ita-

atkâr biri olarak görünmesine rağmen yakın zamanda ülkeyi kendi tutkuları ve art niyeti 

ile yöneteceği ortaya çıkmıştır. Carlos Torres and Liliana de Riz’in de belirttiği gibi:

“Levingston’ın siyasi davranışları sağduyulu değildi. Konsey tarafından bakanların istifasının 

dayatılmasından sonra hiç popülaritesi olmayan siyasi figürlerin desteğini aradı. Bu tartışmalı 

ittifaklar ile milliyetçi ve popülist girişimlerle, Arjantin devrimine temiz bir sayfa ile başlama 

teşebbüsünde bulunmuş ancak sadece etkisiz uyuyan siyasi partileri uyandırmakla kalmıştır.”10 

1970’lerde sosyal ve ekonomik durum daha da kötüye gitti: Enflasyon, büyük kamu harca-

maları ve ülkenin bütçe açığının büyümesi siyasi idareyi ciddi manada zorluyordu. Levin-

gston’ın hataları ve siyasi taşkınlıkları askerî kuvvetlerin, onu istifaya zorlamasına sebep 

oldu ve General Lanusse, başkan olarak atandı.

7 The main goal of the ERP was to promote and support social protests.
8 Montoneros, gelenekçi Peronistler ile siyasi arenaya katıldı.  Bundaki amaç askerî hükûmetlerin kararlarını etkisizleştirmeye 
çalışmaktı. Montoneros, 1955 devriminin eski diktatörü Aramburu’nun ve sendika lideri Agusto Vandor gibi diğer topluma mal 
olmuş kişilerin ölümlerinden sorumlu olduğunu açıklamıştır.
9 The population did not know General Levinsgton’ı halk çok iyi bilmiyordu ve bu yüzden de ihtilaflar ve siyasi partiler üstü 
bir konumda olarak görülüyordu.

10 Torre, Juan Carlos and Riz, Liliana de: p. 274



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

254

Başkan Agustin Lanusse, gerilla saldırıları ve sendika protestoları, hükûmeti tehdit ettiği-

ni için Arjantin’in demokratik bir sürece ihtiyacı olduğunu biliyordu.11 Bu bağlamda dikta-

töryel rejim karşıtı siyasi partilerin talebi üzerine, “Halk Zamanı” (“La Hora del Pueblo”) gi-

rişimi başlatıldı. Bu, bütün siyasi partilerin üzerinde anlaştığı ve askerî hükûmetten hiçbir 

siyasi partinin yasaklanmadığı serbest bir seçimi sağlamasını talep eden bir anlaşmaydı.12  

Siyasi fikir aslında ideal değildi; gençlik siyasi hareketi askerî hükûmetle çatışıyor ve Pe-

ronizm’i büyük halk kitlelerine yaymaya çalışıyorlardı.  

Sosyal düşüncenin nasıl değiştiği anlaşılması güç bir gerçeğe dayanmaktadır: Peronist fi-

kirlerin gelmesi için mücadele eden genç aktivistlerin aileleri aslında anti-Peronist kişiler-

di. İdeolojik bakış açısıyla bu gençler Che Guevara ve Franz Fanon’ın ve ulusal sosyalizmin 

sembolü olarak addedilen ‘Theory of Liberation’ın fikirlerini takip ediyorlardı.

Peron’un Dönüşü ve Kısa Süreli Başkanlığı

Toplumsal hayatın her tarafında düşmanlık hâkimdi.  Bir yandan genç aktivist gruplar reji-

me karşı, öte yandan askerî idarenin birbirini takip eden darbelerle hükûmeti elinde bulun-

durması, enflasyon ve gelirlerin düşmesi gibi ekonomik sorunlar toplumda bıkkınlık oluş-

turdu.  Böylece, askerî idare ve siyasi partiler arasında erken seçime gidilmesi hususunda 

anlaşmak hiç de kolay gözükmüyordu. Ancak böyle bir anlaşma artık sosyal çatışmanın 

boyutlarından dolayı zorunluluk halinde gelmişti. Bu durum yasak olan Peronizm devrinin 

sonu anlamına geliyordu. Bu hamle artık gerekliydi ve Başkan Lanusse’nin ifadesiyle de 

açığa vurulmuş oldu: “Peron, sevsek de sevmesek de bizim bir gerçeğimizdir.”13 Lanusse 

yönetimi düşündü ki Peronizm’e getirilen yasakların kalkmasıyla Peron, genç aktivistle-

re olan desteğini sonlandırır ve bunun yerine askerî hükûmetin demokratik hedeflerine 

destek olur.  Fakat böyle olmadı. Peronizm’e getirilen yasakların kalkması yeterli değildi 

Peron’a yeni senaryoda oynayacağı bir yer verilmeliydi. Arjantin siyasetinde istikrarsızlık 

kronik bir hastalıktır: birkaç ay önce Peron sürgün edildi ve ülkeye girişi yasaklandı. Bir-

kaç ay sonra ise ülkenin ulusal kahramanı ilan edildi.  İnanması zordur ki Peron o günlerde 

ülke yönetiminin garantörü olarak sunulmuştu. Yasaktan kamusal hayatın liderliğine gitti.

11 Siyasi çalkantıya yol açan olaylardan ilki Mayıs 1969’da Cordobazo sonraki ise Augusto Vandor’un 30 Haziran 1969’da ve 
Pedro Eugenio Aramburu’nun 1 Temmuz 1970’te suikasta uğramasıydı.
12 “Halkın Zamanı” adı altında kurulan parti aslında Peronisttir; çok azı radikaller ve diğer gruplardan oluşur.
13 Clarín newspaper, July 28, 1972
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Politik perspektiften bakıldığında, Lanusse zor bir durumla yüzleşti: Ülkenin krizlerinin 

demokratik bir organizasyon ile sona ermesi. Bu amaçla birkaç ilginç girişimde bulundu:

- Peronizm seçimlerde yer alacak ancak Peron, başkan olamayacak;

- Peron, Peronist gerillaları resmen tanımayacak.

Hükûmetin talepleri açık olmasına rağmen Peronistlerin ne yapacaklarını öngörebilen 

yoktu. Aslında Peron açık bir tutum sergilemekte isteksizdi ve hep bekleyerek olayların 

nasıl sonlanacağını görmek isterdi.

Eski lider hamlesini yaptı ve muhtemelen kaotik olacak bu geçiş sürecini idare etmek için 

uygun bir zaman olmadığına karar verdi. Gerçekten de Peron, Temsilciler Konseyi Başkanı 

olarak görev yapan Hector J. Campora’yı başkan adayı olarak gösterdi. Campora, Peron 

dönene kadar tam yetkili olarak görev yapacaktı. Seçim kampanyasının sloganı “Campora 

hükûmette ama güç Peron’da” idi. Peronizmin ilk dönemi olan 1945-1955’te olduğu gibi 

güçlü olmadığı görülüyordu. Peronizm bazen tam manasıyla farklı görüşlere sahip olan 

çatışan grupların sığınma limanı olmuş ve hepsi Peron’un desteğini görmüşlerdi. 18 yıllık 

siyasi yasaklılıktan sonra Peronist harekete sağ ve soldan birçok kişi katılarak geleneksel 

yapı içinde hepsi kaynaştı.14

Hector J. Campora’nın Başkan ve Vicente Solano Lima’nın Başkan yardımcısı olduğu Ada-

letçi Özgürlük Cephesi (Frente Justicialista de Liberación) Mayıs 1973 seçimlerini kazan-

masına rağmen siyasi süreç dengesizdi ve Peronist aktivist gençler, sosyal ve ekonomik 

hayatın normalleşmesine engel oluyorlardı. Campora,15 yönetimi süresince endüstriyel bir 

kaosa batmış bir vaziyetteydi; medya ve üniversiteler de protestolar düzenlemekteydi. Kö-

tülüklerinin sınırı yok olarak bilinen Peronist gençlik, sokakları ele geçirmişti. Bu siyasi 

anarşi, Peron’u kaygılandırdı ve bundan dolayı da Peron, Hector J. Campora’nın istifasını 

istedi.16 Campora ve Solano Lima’nın istifası kabul edildi ve Temsilciler Konseyi başkanı 

olan Raul Lastiri geçici başkanlık koltuğuna oturdu.17 Bu değişiklikteki amaç, Juan Domin-

go Peron’un başkan olması, Estela Martinez de Peron’un ise başkan yardımcısı olması için 

14 García, Prudencio (1995) “El drama de la Autonomía Militar”, Alianza, Madrid, Spain
15 Başkan Hector Jose Campora, görevinde 49 gün kaldı.
16 Peron’un Arjantin’e geldiği zaman yaşanan Ezeiza katliamı, hükûmet ve solcu gruplar arasındaki çekişmeye sebep oldu.
17 As set forth in the Constitution.



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

256

ülkeyi bir seçime götürmekti.18 Bu olaylardan dolayı, Montoneros ve Devrimci Askerî Kuv-

vetler (Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARP) ortak bir bildiri yayımladılar:

“(…) . Campora, aslında Peronist hareketin güç kazanması için bir araçtı. Bu bağlamda Pe-

ron’un gücünün artışı, Peronist hareketin içindeki birkaç hain vasıtasıyla emperyalist güçlerce 

desteklenen oligarşi arasında bir uzlaşıya yönelikti.

Buna ilaveten, 20 Temmuz olaylarına karışan Sosyal Güvenlik Bakanı Jose Lopez Rega ile 

Campora aleyhine gösteri yapanları durduran ve Peron’un evinin önüne sadece üç otobüs 

getirmeyi başaran haydutların sahibi konumundaki Merkezi İşçi Sendikasının Genel Baş-

kanı (CGT) Jose Rucci bu komplocular ile emperyalist güçlerin ajanlarıdır.19” 

O zamanlardaki Arjantin siyasi hayatında Peron’un siyasi figürü bu genç grupları yatıştı-

racak bir güce sahip olduğu inancı hâkimdi ancak bu asıl mesele değildi. Peron ve Isabel 

Martinez de Peron’un seçimi kazanmasının hemen ardından Merkezi İşçi Sendikasının Ge-

nel Başkanı Jose Ignacio Rucci suikasta uğradı. O, Peron’un en sadık takipçilerinden biriy-

di. Acaba bu bir uyarı mıydı? Şüphe yok. Peron, Peronist gençlerin taleplerinin çözümünü 

ötelemeye mi niyetliydi? Tabi ki değil. Peron, başkanlık koltuğuna oturduğunda ilerlemiş 

yaşı ve kötü sağlık durumu gibi büyük zorluklarla karşılaştı. Peron, halkın % 62’lik deste-

ğiyle seçilmesine rağmen bunun uzun bir süre görevde kalmak için yeterli olmayacağını 

biliyordu. Siyasi tecrit gibi büyük dertlerin başa gelmesine engel olmak için ve toplumsal, 

sendikal ve iş dünyası bazında geniş bir mutabakatı sağlayarak Parlamento’daki desteğini 

kaybetmemek ve gelecek muhtemel sorunların önüne geçmek için Radical Civic Union ile 

bir ittifak kurdu.

İlk aylarda dengeli bir ekonomik istikrar sağlanmış olsa da sol grupların birlik içinde ol-

ması, çok göze çarpan bir husustu. İşçi günü20 münasebetiyle yaptığı bir konuşmada Peron, 

solcu grupları, sözünü sürekli bağırarak ve marşlar okuyarak kesmeleri yüzünden Plaza de 

Mayo’dan kovdu. Peron onları, yabancı güçler tarafından finanse edilen kişiler olarak suç-

ladı ve onların oradan çıkarılmalarını istedi. Bu gruplar, Peronizmin en radikal kanadın-

dan gelen kişilerdi ve resmi ideolojiye karşı savaş vermekteydiler. Kendi liderlerini yuhala-

18 Peron, 18 yıllık sürgün sonunda Madrid’ten  Arjantin’e 20 Haziran 1973’te geldi. Buenos Aires havalimanı yakınlarında 
Ezeiza yaklaşık 2 milyon kişi Peron’un dönüşünü beklemekteydi. Alan, Peronist solcuları koruma konusunda sıkı emirler alan 
emekli Albay Jorge Manuel Osinde’ın ekiplerince korunmaktaydı.
19 www.ecured.cu/Héctor_José_Cámpora
20 May 1st, 1973
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yarak Plaza de Mayo’yu terkettiler. Hükûmet şiddetli tedbirler almış ancak Peronizm, geniş 

halk gösterileri yapan ve devrimci popülizm adına siyasi statükoyu devirmeye uğraşanlar 

ile sendikalar ve partide yoğunlaşmış olan gelenekçi Peronistler olarak ikiye ayrılmıştı. Bir 

lider olarak Peron, geleneksel Peronizmi korudu fakat tutucu Peronizmi hükûmetin dışı-

na itti. Peron bu kararı yüzünden yüksek bir bedel ödedi. Peron’un son halkla buluşması, 

Peron idaresinin sorgulanması ve sabotajlara uğramaya devam etmesi halinde21 istifa ile 

tehdit ettiği 12 Haziran 1974’teydi. Gelenekselci Peronizm ve diğer çeşitli siyasi gruplar, Pe-

ron’un arkasında toplanmış olmasına rağmen Peron’un Temmuz 1974’teki ani ölümü, gün-

lük yaşamda artık doğal görünen ve şiddet doğuran siyasi ve ekonomik krizlere sebep oldu 

1974’te Montoneros, artık bir yer altı kuruluşu olacağını ilan ettiği sıralarda Sosyal Güven-

lik Bakanı Lopez Rega liderliğinde olan “Triple A” olarak da bilinen “Arjantin Antikomü-

nist Hareketi” faaliyetlerine başladı. Kısa süre içinde şiddet, ülkenin günlük yaşamının bir 

parçası haline geldi.  Bir yanda Solcu Peronist Gençlik, Montoneros, FARP ve ERP22 gibi yer 

altı kuruluşları, öte yanda da Isabel Peron hükûmetinin23 bir parçası olan Arjantin Antiko-

münist Hareketi vardı. O sıralarda hükûmetin birçok sendika ile arası açıktı ve Peron’un 

ölümü de ciddi bir ekonomik krizin adeta tasmasını koparmasını sağladı. Peronizmin dü-

şüşü artık an meselesiydi.24

Isabel Peron’un gerçek amacı neydi? O, silahlı kuvvetleri ve iş dünyasını kendi yanında 

tutmayı istedi ve bu dengenin sağlanması ve hükûmetin düşmesinin önüne geçmek için de 

Arjantin Antikomünist Hareketini destekledi.25 Şu husus açıktır ki son artık çok yakındı ve 

24 Mart 1976’da silahlı kuvvetler yönetime el koyarak sözde “Yeniden Yapılanma Süreci” 

olarak adlandırılan ve 1976’dan 1983’e kadar sürecek bir dönemi başlattı.

21 Labor protests continued. The strikes, the protests for higher wages and the dissolution of the social pact were unstop-
pable.
22 Yürütme organı 1974’te 261 sayılı kararname ile huzur bozan gruplara, askerî kuvvetlerin müdahale etmesinin önünü açtı. 
Bu kararname Başkan Maria Estela de Peron ve Bakan Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, Lopez Rega, Gomez Morales 
ve Otero tarafından imzalandı. Kararnamenin 1. maddesinde “Genel Kurmay Başkanı, huzur bozan grupları etkisiz kılmak 
ve/veya ortadan kaldırmak için gerekli bütün operasyonları yapmakla yetkilidir.” Ayı yılın kasım ayında hükûmet 2770 sayılı 
kararname ile İç Güvenlik Konseyi ve Savunma Konseyini kurdu. Bu kararname, Başkan Italo Luder ve Bakan Arauz Castex, 
Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero ve Robledo tarafından imzalandı.
23 Duhalde, Eduardo Luis (1983), “El Estado Terrorista Argentino”, Argos Vergara, Barcelona, Spain.
24 Peter Waldman’a göre (García, Prudencio, 1995, p.54) Montoneros, gerçek Peronizm’den ayrılmaya başladı ve katolik 
gençlik gruplarından ve milliyetçi kesimden üye devşirdi. Bunun aksine ERP üyelerini marksist solcu gruplardan temin etti.
25 Arjantin Anti-Komünist  İttifakı Lopez Rega (Sosyal Güvenlik Bakanı) ve Federal Polis Teşkilatı Başkanı  Sheriff Alberto 
Villar tarafından yönetiliyordu. Bu kuruluş, askeriye ve polisin kontrolünde olmayan bir terörist organizasyonuydu.
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1976 Devrimi ve Yeniden Yapılanma Süreci

1976 darbesinin yaşanması bir sürpriz değildi, siyasi ve ekonomik durum kurumsal ma-

nada bir kriz ortamına sebep oldu ve bu son, kaçınılmaz hale geldi. Beklemekten başka 

çare yoktu ve sonunda darbe gerçekleşti. Aslında silahlı kuvvetler Isabel Martinez de Pe-

ron’un zayıf hükûmetini siyasi krizler iyice büyüyene kadar desteklemişti. Sonunda silahlı 

kuvvetler bu büyük kaosa son verdi. Şu husus göz ardı edilmemelidir ki askeriye medya 

ve halkın desteğini arkasına alana kadar müdahale etmek istememişti ve sonunda da bu 

desteği gördüler. Bir önceki darbenin aksine 1976 darbesi, Arjantin halkının ümit ışığı ol-

muş ve büyük bir kitlesel destek görmüştü.26 Toplum, darbenin sonuçlarını düşünmüyor 

ya da düşünmek istemiyordu. Silahlı kuvvetlerin karmaşık siyasi durumu sebebiyle karşı-

laştığı zorluğu göz önünde tutarsak askeriye, toplumda ortaya çıkan korkunun boyutunu 

düşünemeden, sert ve bastırıcı tedbirler alacaktı. Amaç çok açıktı; yıkıcı boyutlara ulaşan 

şiddetin, yozlaşmanın ve ülkenin belini büken ekonomik ve kurumsal krizlerin kökünü 

kazımaktı.27 Juan Carlos Torre ve Liliana de Riz, cunta hükûmetinin Yeniden Yapılanma 

Sürecindeki hedeflerini özetledi:

“(…) amaç hükûmetlerin devrilmesinin kökünü kazımaktır ancak bu işin gerillalar tarafından 

yapılmaması gerekir. Videla demiştir ki sadece bomba veya silah taşıyan birisi terörist değil-

dir; batı ve Hristiyan değerlerine aykırı olan ideolojiyi yayan kişi de bir teröristtir.”28 

Bu bakış açısı göstermiştir ki artık hükûmet farklı fikirleri beyan etmeye cüret eden her-

kese karşı savaş açmış ve bu savaş sadece siyasilere karşı değil entelektüellere ve sendi-

ka liderleri gibi kişilere karşı da yürütülecektir. Bundan daha kötüsü ise silah kullanımı ve 

psikolojik baskıdır.29 Peki, bu baskıcı sistem nasıl işleyecektir? İşleyiş merkezileştirilmiş ve 

feodal beyleri gibi mutlak güce sahip olan bölgesel liderlere ve onların üstlerine büyük yet-

ki verilmiştir. Baskı ve işkence politikasını yürüten bu yapı, tutukluların aileleri tarafından 

gelecek her türlü etkiyi engelleme hususunda faydalı olacaktır. Bu strateji hükûmete, insan 

hakları ihlallerini inkâr etme imkânı vermekteydi. 1976 ve 1979 arası en zor yıllardı. Hükû-

metin kullandığı güç, radikal ve ölümcül olmasına rağmen gerillalar birçok askerî hedefe 

26 Peter Waldman (1982), assay “Anomia y violencia” in “Argentina Hoy”, Edition by Alain Rouquié, Siglo XXI Editores, 
Mexico.
27 Hükûmet bütün siyasi hareketliliği yasakladı, medya sansüre uğradı, siyasi liderler tutuklandı ve sendika liderleri kontrol 
altına alındı.
28 J.C. Torre _-L. de Riz Op. p. 288
29 Savaş Konseyi ölüm cezalarını vermek için oluşturuldu. Resmi makamların da bilgisiyle işkence amaçlı kullanılmak üzere 
yasal olmayan tutuklama merkezleri kuruldu.
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saldırılar düzenlemekteydi. Devletin gerçekleştirdiği terörist eylemler sonucunda yüzlerce 

ölü veya kayıp yaşanmaktaydı ve bu da Arjantin darbeler tarihinin en zalim dönemini şekil-

lendirmekteydi. Bu şiddet, 60’lı yıllarda fikirlerini yaymak için şiddet yolunu seçen genç akti-

vistlerin oluşturduğu ideolojik bir dönemden kaynaklanıyordu. Fakat Arjantin Antikomünist 

Hareketi burada önemli bir rol oyandı. Isabel Peron’un hükûmeti döneminde bu grup, her ne 

kadar silahlı kuvvetler onların metotlarına karşı çıksa da, silahlı kuvvetler içinde yükseldi. 

1976 ve 1983 arasında Arjantin’in durumu tamamen anti-anayasal ve illegal idi. Halkın 

gözünden düşen silahlı kuvvetler, ülkenin durumunu düzeltmektense, ülkeyi terörizmle 

yapılan “Kirli Savaş” ve “Malvinas Savaşı (1982)” gibi iki büyük savaşa sokmuştur. Malvi-

nas savaşında askerî hükûmet, sahte milliyetçi hislerini kullanarak, solda ne kadar küçük 

bir kitle kaldıysa onu kurtarmaya çalıştı. Sonuçta, Arjantin toplumu, ahlaki ve kurumsal 

travmalar ile çepeçevre sarılmış ve bir toplumun karşılaşabileceği en alçaltıcı durumlarla 

yüz yüze gelmişti.
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Son Söz

Askerî darbenin sosyal ve siyasi sonuçları, demokrasinin ilk yılında genişçe ve hararetlice 

tartışıldı. Bu yıllarda iki büyük sorun tanımlandı. Biri, bu dönemi aydınlatacak düzenleme-

lerin yapılacağı sağlam bir demokrasi inşa edilmelidir. Bir diğeri ise en büyük problemdi: 

Askeriyeye ne olacak?

1983’te Arjantin, demokrasisini ve Anayasal devletini yeniden tesis etti. Radikal Parti li-

deri Raul Alfonsin tarafından seçimler kazanıldı. Seçim kampanyası sürecinde söz verdiği 

gibi faili meçhullerin durumlarının araştırılması için Milli Komisyon kurulmasını öngören 

187/83 sayılı kanunu onayladı. Böylece Faili Meçhuller Milli Komisyonu (Comisión Nacio-

nal de Desaparición de Personas, CONADEP), kuruldu.  CONADEP, faili meçhul, çocuk ka-

çırma, işkence ve infazlarla ilgili binlerce dosyayı araştırdı. Bu kuruluş, Başkan Alfonsin’e 

20 Aralık 1984’te “Bir Daha Asla (Nunca Más)”  adlı ünlü kitabın temellerini oluşturan bir 

rapor sundu.  Sonuç olarak üç askerî şura ve gerilla liderleri, insanlığa karşı suç işledikleri 

gerekçesiyle yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Başkan Carlos 

Menem, 1989’da aralarında Malvinas savaşında yer alan eski diktatör Leopoldo Galtieri 

ve onun diğer ortaklarının da bulunduğu bazı sivil ve askerî kişilerin yararlanacağı 5 ka-

rarname çıkardı. Askerî konseyin bu yargılamaların sıhhatli yürüyüşüne köstek olması 

çabalarına rağmen 2003’ten sonra Nestor Kirchner ve Cristina Fernandez yönetimi, devlet 

destekli terörizm  ve insan hakları ihlallerinin önünü kesmeyi başardı. İnsan hakları ör-

gütleri, gerçekleri ortaya çıkarmada ve bunların akılda kalması hususunda üstün gayret 

göstermişlerdir.

Bu bağlamda Arjantin otoriter bürokratik bir devletten demokratik bir devlete dönüşmeyi 

başarmıştır.

Fakat geçmiş diktatörlüklerin hâlâ Arjantin toplumu üzerinde ağır bir etki bıraktığı ve bu 

darbelerin sonuçlarının hâlâ devam ettiği asla unutulmamalıdır. Geleceğimizi planlamak 

istiyorsak, geçmişi asla görmezden gelmemeliyiz. Geçmişi unutmayarak ondan dersler çı-

karmalıyız. Çünkü bu, güzel bir gelecek inşa etme ihtimalimizi yakıp kül edebilir. 
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POLITICAL INSTABILITY IN ARGENTINA DURING
THE 20TH CENTURY: COUPS, SOCIAL IMPACT AND
THE BEHAVIOR OF ITS POLITICAL INSTITUTIONS

Introduction

When analyzing the political evolution of Argentina during the 20th century, the topic of 

coups and their impact of civilian life is unavoidable. While the Saenz Peña Act (1912) 

granted universal suffrage to all Argentinean citizens with the aim of establishing a repre-

sentative democracy, the Argentine democratic process was not an easy one.On the con-

trary, the successive coups during the 20th century kept the country in constant institu-

tional instability. The year 1930 would become the starting point for subsequent military 

governments after Hipolito Yrigoyen was overthrown during his second administration 

(1928-1930).  This event would be considered a historical turning point: before the coup, 

Argentina was a modern, democratic country, and after it, the country was ruled by author-

itarianism and few democratic and republican principles were upheld. Interestingly, some 

political groups and unions were part of this process and even participated in government.  

The 1930 coup was crucial in the development of Argentine politics: it started an era of frail 

institutionalcontinuity and extinguished the traditional political style that had been practiced 

since the 19th century. The 1930 conspirators did not see universal suffrage as a possibility for 

democratic growth. These political groups, which originated from the old oligarchy, believed 

that representative democracy was to be restricted. They considered that social sectors out-

side the traditional ruling classes those related to financial and economic power were unable 

to make sound political decisions. During the thirties, opposing political parties stopped being 

an opposition and started to be controlled by the conservatives. As a consequence, the follow-

ing government was not elected but appointed by the outgoing government.1

After the 1930 coup, there was a succession of coups that affected the constitutional order 

in Argentina: 1943, 1955, 1962,1966 and 1976.  While all these coupstore the fabric of dem-

ocratic life, the one with the strongest effect on the concepts of political lawfulness and 

republicanism was the overthrowing of President Juan Domingo Peron in 1955. After this 

event, things would never be the same in the political, institutional and social development 

1 Botana, Natalio (1998), “El siglo de la Libertad y el Miedo”, pp. 230-231, Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.

Dr. María de Monserrat LLAIRÓ
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of Argentina. After 1955 every aspect of political life was divided between Peronism and 

anti-Peronism, society was fragmented by politics, and the armed forces were also affected 

by this division. The army had two opposing ideologies: on the one hand, a certain sector 

considered that Peron’s attempts to create social order under a military authority were 

valid (losazules, the blue ones); on the other hand, the other sector did not agree with this 

ideology2 (loscolorados, the red ones) and considered it demagogue and with egalitarian 

and leftist tendencies3. 

These opposing ideologies would give rise to successive coups after 1955, aided by the 

ambiguous loyalties of civilian organizations, such as unions, the media and members of 

different political parties, who would become allies of the reactionary groups. Gonzalez 

Janzen states that:

“Lacking any revolutionary commitment, submissive before the oppressors, and willing to com-

promise with the regime, many Peronist union leaders betrayed the working class and helped 

its enemies. They gave up the fight they had started in 1955, they abandoned resistance and 

conspired against Peron in 1965. They celebrated the coup in 1966 and they lived in peace un-

der the dictatorship for years. They joined the right wing and hired mercenaries to oppose the 

changes the working class was demanding”4. 

The democratic governments after the 1955 revolution were actually pseudo-democratic, 

because Peronism had been banned from participating in the elections. The parties that 

attained political power were restricted by the impositions of the Armed Forces and re-

quired to keep Peronism outside the political system. This prohibition brought about many 

decades of turmoil and internal struggles. 

The purpose of this paper is to analyze the effect of coups in Argentina. Given the inherent 

complexities of this topic, we will consider the prohibition of Peronism, after the so-called 

“Liberating Revolution” in 1955, as our starting point. We will discuss how the prohibition 

of Peronism hindered political evolution, and how the 1976 coup would be the end of a 

tragic unconstitutional period that left the Nation in darkness. 

2 The blue ones saw Peronism as a potential defense against communism due to its strong catholic and nationalistic bias. 
In contrast, the red ones were determined anti Peronists and they saw Peronism as a sort of antecedent to communism.
3 Golwert, Marvin (1972) “Democracy, Militarism and Nationalism in Argentina. An Interpretation”, Institute of Latin American 
Studies, University of Texas Press, Austin and London.
4 Gonzalez Janzen, Ignacio (1986), “La Triple A”, Publishing house: Contrapunto, Buenos Aires, Argentina.



COUP D’ETAT JUDGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY INTERNATIONAL

264

For the purposes of this paper, we consulted extensive literature and newspapers of the 

corresponding years. 

The Sixties and Seventies: Institutional Instability and Political Struggle

Democracy in Agony and Military Power - Argentine Revolution (1966)

The administration of President Arturo Illia (1963-1966) was conditioned by a difficult so-

cial and political context. The confrontational stance of unions and the guerrilla, as well 

as the electoral growth of Peronism in the 1965 elections, resulted in military opposition to 

Illia’s constitutional government.

The military wasted no time in leading a Revolution and imposed a government system 

based on a Council formed by the Commanders of the three forces. This Councilwould 

appoint a President with all the legislative powers the Constitution assigns to Parliament.  

The Military Council elected General Juan Carlos Ongania and the main goal of his gov-

ernment was economic development and modernization to make the transition after an 

uncertain period to a strong democratic system. 

In spite of the sensitive political implications of the 1966 coup, it was supported by diverse 

stakeholders in Argentine society, from agricultural and cattle barons to small and large 

business owners, and even some union leaders.   A portion of Argentine society, formed by 

academics and intellectuals, was amazed by this violation of the republican principles in 

the country’s political life. 

The Armed Forces, assured by the perceived patriotic nature of their intervention, justified 

their actions:

(...) the dismal conduction of public affairs by the current government, as the last straw in a series 

of mistakes in the last decades; and the structural failures and implementation of systems and 

initiatives ill-suited to the current situation have broken the spiritual unit of the Argentine peo-

ple, giving rise to discouragement and skepticism, apathy and the loss of patriotic feelings. More-

over, the chronic impairment of economic and financial life, the loss of trustworthy authorities 

and the utter lack of order and discipline have caused deep social disturbances and widespread 

disregard of law and justice. All these evils have propitiated a subtle and aggressive Marxist 
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penetration in every field of national life, and created a scenario favorable to extremist out-

breaks, putting the Nation at risk of falling prey to the advance of the collectivisttotalitarianism.  

This tragic state of affairs has led us to the conclusion that the Armed Forces, by virtue of their 

commitment to the protection of the best interests of the country, must immediately take all 

measures necessary to end this situation and place the Nation on the definite path to achiev-

ing its long-standing goals (...).5

The new authoritarian government was led by General Juan Carlos Ongania, a man with no rhet-

oric powers and an introverted personality. The key aspects of his government were related to an 

image of anadvocate of modernity, which had been thoroughly curated by advertising. However, 

in essence he was nothing but a soldier, with a deep catholic belief and clear enemies, like com-

munism and the arts. He admired Franco’s Spain and considered it an example of how to return 

moral values and order to a country he considered debauched and undisciplined6.  Suppress-

ing the political system and imposing an autocratic government allowed Ongania to protect the 

State from the pressure of opposing sectors. He was a perfect representative of the National 

Security Doctrine and had strict guidelines to deal with political opposition, particularly with 

Peronist sympathizers.  In time, political opposition to Ongania started growing, both among ci-

vilians and members of the Armed Forces. This situation grew increasingly worse until 1969, the 

year of the famous uprising known as “Cordobazo” (May 1969), where university students from 

the province of Cordoba reacted against Ongania’s corporatist regime.

The Cordobazo was the starting point for the dissolution of government. A series of ill-ad-

vised measures, such as the removal of the Economy Minister (Krieger Vasena), the in-

creasing social and unionist protests and the opposition of the liberal sectors within the 

army, forced Ongania to step down in 1970.

The Ongania administration would become a crucial period to understand Argentina’s fu-

ture. Why? Because in search of a new order, Ongania dissolved the political basis through 

which at the expense of a marked political instability, Argentina had solved its previous 

political differences. The destruction of this frail and implicit system for cohabitation re-

leased forces fueled by anger and violence that had not been seen before. These groups 

originated in the middle class and they confronted both the Armed Forces and politicians. 

5 Acta de la Revolución Argentina, included by Osiris G. Villegas, Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad 
nacional. “Enfoques y temas”, Buenos Aires, Círculo Militar, 1969, pp. 309-310.
6 Torre, Juan Carlos and Riz, Liliana de (2001)”Argentina desde 1946”,Chap. 7 of “Historia de la Argentina”, John Lynch, 
Roberto Cortes Conde, Ezequiel Gallo, Juan Carlos Torre and Liliana de Riz. Publishing House: Crítica, Spain.
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They were young clandestine activists, and their middle-class origin differentiated them 

from the activists in other countries of Latin America.

The two more extreme guerrilla groups which would have a lasting effect on Argentine 

society in the sixties and seventies, were the People’s Revolutionary Army (Ejército Rev-

olucionario del Pueblo, ERP) with Trotskyist tendencies7, and the Montoneros8, who were 

Peronists and called themselves by that name to honor informal gaucho armies that fought 

in the North against the Spanish in the Independence Wars. 

Changes in the Institutional Situation and the Possibility of a Political Pact with 

Peronism

After Ongania’s failure, the Armed Forces thought it necessary to modify the military struc-

ture to support the Revolutionary government. The three Commanders were to be consult-

ed on any important decision and General Levingston9 would be in charge of building “an 

efficient, stable and democratic political system”. At least, that was their plan. However, 

the political structure at that time was in the hands of General Lanusse and not President 

Levingston, which caused confrontations between them.

By 1971, the problems of the economic stabilization policy were undeniable. As a conse-

quence, the drop in actual salaries became one more issue to question the military gov-

ernment. Moreover, although President Levingston had seemed at first to be obedient and 

follow the goals established by the Armed Forces, his own ambitions and intentions to rule 

the country soon became evident.  In the words of Carlos Torres and Liliana de Riz: 

“Levinsgton’s political behavior was not characterized by prudence. After removing the minis-

ters imposed by the Council, he sought the support of political figures which had been stripped 

of almost any popularity by recent events. With these polemic allies, and nationalist and pop-

ulist initiatives, he attempted a fresh start for the Argentine Revolution, but only succeeded in 

waking the then dormant political parties10”

7 The main goal of the ERP was to promote and support social protests. 
8 Montoneros was involved in the political arena, together with traditional Peronists. The goal was to neutralize any political 
decision by the military governments. Montoneros claimed responsibility for the deaths of ex-dictator Aramburu (1955 Revo-
lution) and union leader Augusto Vandor, among other public figures.
9 The population did not know General Levinsgton, and he was imagined to be above conflicts and political parties.
10 Torre, Juan Carlos and Riz, Liliana de: p. 274
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By 1970, the social and economic situation had grown worse: inflation, a larger public 

expenditure and the country’s deficit were making political administration harder. Levins-

gton’s mistakes and political extravagances forced the military to ask him to step down, 

and General Lanusse was appointed President. 

 President Agustin Lanusse was aware that Argentina needed a democratic processbe-

cause the attacks by guerrilla supporters and the protests of unions put governance at 

risk11. In that context, and at the request of the political parties that opposed the dictatorial 

regime, the “Time of the People” (“La Hora del Pueblo”) initiative was proposed. This was 

an agreement of all the political parties to request the military government to call for free 

elections without banning any party12. The political context was not ideal; youth political 

movements were fighting the military government and taking Peronism as a means to 

relate to the masses.  

It is interesting to note how social conceptions changed: it seems incongruent to think that 

the parents of the young activists who fought to defend Peronist ideas came, mostly, from 

anti-Peronist families.  From an ideological point of view, these young men and women 

followed the ideas of Che Guevara and Franz Fanon, and the Theory of Liberation, which 

would make of Peronism a banner for national socialism. 

The Arrival of Peron and his Brief Period in Power

The social context was hostile in all spheres of public life. On the one hand, young activist 

groups opposed the regime; and on the other hand, society was jaded by the succession 

of military figures in government, and upset over economic problems, like inflation and 

the resulting drop in wages. Thus, calling an election was not easy without a previous 

agreement between the military and political parties. Such an agreement was imperative, 

given the extent of social conflict, and also to end the prohibition on Peronism. This was 

absolutely necessary, and was made evident by Lanusse’s statement: “Peron is a reality, 

whether we like it or not”13. Therefore, Lanusse’s administration believed that, once the 

prohibition against Peronism was lifted, Peron would stop supporting the young activist 

groups and support the democratic project of the military government instead. But he did 

11 The events that promoted political instability were: first, the Cordobazo in May, 1969, and then the assassinations of Au-
gusto Vandor on June 30, 1969, and Pedro Eugenio Aramburu on June 1, 1970.
12 The parties that formed the “Time of the People” were Peronists, Radicals and other groups with fewer members. 
13 Clarín newspaper, July 28, 1972
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not. Lifting the ban on Peronism was not enough; it was necessary to determine the role 

Peron would play in this new scenario.  Inconsistency is a chronic disease in Argentine pol-

itics: a few months before Peron had been in exile and banned from entering the country. A 

couple of months later, he became the institutional savior of a country adrift. It might seem 

hard to believe, but Peron was presented as a guarantee of governance in those days. He 

went from being banned to being the champion of institutional life.

From a political perspective, Lanusse faced a difficult challenge: the organization of a demo-

cratic end to the country’s crisis. For this purpose, he proposed some interesting initiatives: 

- Peronism would take part in the elections, but Peron would not run for president.

- Peron had to publicly disown the Peronist guerrilla. 

Although the government’s requests were concrete, they had no way of foreseeing what 

Peron would do.  In fact, Peron was reluctant to take a clear stance and always tried to wait 

and see how events unfolded. 

The old leader made his move and decided that it was not convenient for him to rule over 

that potentially chaotic transition period. Instead, he appointed his personal acolyte and 

Chair of the Chamber of Representatives during the first Peronist period, Hector J. Camp-

ora, as acandidate. Campora would hold an honorary position until Peron could return 

in full force. Their campaign slogan would be “Campora in government, Peron in power”. 

By that time, it was more than clear that Peronism was no longer the uniform and strong 

movement it had been in the period 1945-1955. It now harbored conflicting groups, that 

sometimes advocated completely opposing views, and they all seemed to have Peron’s sup-

port.  During the eighteen years of political prohibition, many had entered the Peronist 

movement from left and right, and had been assimilated into the traditional structure14.

Although the Liberation Justicialist Front (Frente Justicialista de Liberación) won the elec-

tions (May 1973) with Hector J. Campora and Vicente Solano Lima as President and Vice-presi-

dent, respectively, the political context was volatile and the confrontational attitude of young 

Peronist activists hindered the normalization of economic and social life. During Campora’s15 

administration, the country was immersed in institutional chaos, and both the media and 

14 García, Prudencio (1995) “El drama de la Autonomía Militar”, Alianza, Madrid, Spain
15 President Hector Jose Campora remained in power for forty nine days
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universities were hijacked in protests.  The Peronist Youth took the streets and their mischief 

knew no boundaries. This political anarchy worried Peron and he was forced to ask Hector 

J. Campora to step down16. Once the resignation of Campora and Solano Lima was accepted, 

the Chair of the Chamber of Representatives, Raul Lastiri, was appointed interim President17. 

The goal was to call a new election to propose Juan Domingo Peron as President and Estela 

Martinez de Peron as Vice-president18. Due to these events, Montoneros and the Revolution-

ary Armed Forces (Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARP) issued a joint statement: 

“ (...) . Campora was, in fact, the tool the Peronist movement used to gain access to power. But 

Peron’s rise to power, in this context, is aimed at disarming a conspiracy by the oligarchy, sup-

ported by imperialist forces through a few traitors within the Peronist movement.

Moreover, these conspirators and agents of imperialist power are the Minister of Social Wel-

fare, Jose Lopez Rega, who was involved in the events of June 20, and Jose Rucci, General Direc-

tor of the Central Worker’s Union (CGT) who sent his thugs to stop the people’s protests against 

Campora, and managed to have only three buses passing in front of Peron’s house19.  

 
At that time, and given the political scenario in Argentina, it was believed that Peron’s fig-

ure might placate these young groups, but this was not the case. Shortly after winning the 

elections with Peron and Isabel Martinez de Peron as candidates, the General Director of 

the CGT, Jose Ignacio Rucci, was assassinated. He was one of Peron’s most loyal followers. 

Was this a warning?  There can be no doubt. Was Peron willing to defer to the demands of 

the Peronist Youth? Not at all.  Peron faced a great challenge when taking office: his old age 

and his poor health were great obstacles in the task ahead. Although Peron took office with 

62% of popular support, he knew that it would not be enough to remain in power for long. 

To prevent bigger evils, such as political isolation, he forged alliances with the Radical Civ-

ic Union and tried to build pacts with society at large, the unions and the business sector 

to avoid future disputes and gain support in Parliament.

 While a certain economic balance was achieved in the first months, the cohabitation with 

16 Rivalries between the government and leftist groups were exposed in the Ezeiza Killings, when Peron finally returned to 
Argentina.
17 As set forth in the Constitution.
18 Peron arrived to Argentina on June 20, 1973, returning from Madrid after eighteen years of exile. A stage had been set 
up in Ezeiza, near Buenos Aires airport, and around two million people were waiting for his arrival. The area was guarded 
by the forces of retired Colonel Jorge Manuel Osinde, who was under strict orders of preventing the Peronist leftists from 
approaching.
19 www.ecured.cu/Héctor_José_Cámpora
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leftist groups was an outstanding issue. In his speech on Worker’s Day20, Peron expelled the 

leftist groups from Plaza de Mayo because they were interrupting his address by shouting 

and chanting. He publicly accused them of being mercenaries paid by foreign powers and 

asked for them to be removed. These groups had been battling against official initiatives 

from the most extremist wing of Peronism. They left Plaza de Mayo booing their leader. 

The government took drastic measures, but Peronism was already split in two: one sector 

led a wave of popular protests and advocated for a break in the political statu quo in favor 

of revolutionary populism; the other sector was centered in the party and the unions, and 

it responded to traditional Peronism. Nevertheless, with Peron as aleader, the ideals of 

orthodox Peronism were protected and reactionary Peronism was left outside government. 

Peron would pay a high political price for this decision. Peron’s last public appearance was 

on June 12, 1974, when he threatened with resigning if his administration continued to be 

sabotaged and questioned21. The different political groups and orthodox Peronism rallied 

behind him, but his untimely death (July 1974), brought about a political and economic 

crisis that made violence part of everyday reality.

In late 1974, Montoneros announced they would become a clandestine movement and, at 

the same time, the Argentine Anticommunist Alliance known as Triple Astarted its activ-

ities led by Lopez Rega, the Minister of Social Welfare. Soon violence became part of the 

country’s everyday life: on one side, the clandestine groups like the leftist Peronist Youth, 

Montoneros, FARP and ERP 22and on the other side, the Triple A, which was part of Isabel 

Peron’s government23. In addition, the government was at odds with most unions and Per-

on’s death unleashed a serious economic crisis. The fall of Peronism was only a matter of 

time24.

20 May 1st, 1973
21 Labor protests continued. The strikes, the protests for higher wages and the dissolution of the social pact were unstop-
pable. 
22 In 1974 the Executive passed Decree Law No. 261, officially announcing that it had ordered the Armed Forces to intervene 
in the fight against subversive groups. The Decree was signed by President Maria Estela de Peron and Ministers Rocamo-
ra, Ivanissevic, Vignes, Savino, Lopez Rega, Gomez Morales and Otero. It its Section 1, the Decree stated “The General 
Command of the Army will execute all operations necessary to neutralize and/or end the actions of subversive groups...”. In 
October that same year, the government issued Decree Law No. 2770 creating and establishing the powers of the Internal 
Security Council, and creating a Defense Council. This Decree was signed by the interim President Italo Luder and ministers 
Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero and Robledo.
23 Duhalde, Eduardo Luis (1983), “El Estado Terrorista Argentino”, Argos Vergara, Barcelona, Spain.
24 According to Peter Waldman (quoted by García, Prudencio, 1995, p.54) Montoneros, being separated from official Per-
onism, recruited their members from nationalist sectors or catholic youth associations. In opposition, ERP members tended 
to come from Marxist leftist organizations 
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¿What was the real purpose of Isabel Peron? She wanted to keep the Armed Forces and the 

business sector by her side, and she supported the Triple A25 to maintain that balance and 

to suffocate and eradicate subversion. It was clear that the end was coming, and on March 

24, 1976, the Armed Forces seized power in the so-called “Process of National Reorganiza-

tion” (1976-1983). 

The 1976 Revolution and the “National Reorganization Process”

The 1976 coup did not come as a surprise: the political and economic situation brought 

about an institutional crisis and its end was inevitable and predictable. There was noth-

ing to do but wait, and eventually, the coup took place. However, it should be noted that 

the Armed Forces supported the weak government of Isabel Martinez de Peron until the 

political crisis became extreme. The Armed Forces reacted to stop utterintuitional chaos. It 

should also be noted that the military did not want to intervene until securing the support 

of public opinion and the media, and they finally obtained it.  Unlike the previous coups, 

the one in 1976 was considered by Argentine society as a ray of hope, and it received 

popular support26. Society did not consider or did not want to consider the potential con-

sequences.  Given the complicated political context the Armed Forces had to face, it was 

clear that harsh and suppressive measures would be taken; however, no one ever imagined 

the extent of the horror that would be unleashed on the population. The goalswere clear: 

to eradicate subversive violence, end corruption and overcome the economic and institu-

tional crisis that maimed the country27. Juan Carlos Torre and Liliana de Riz summarize the 

objectives of the military government in the National Reorganization Process: 

“(..) the purpose was to eradicate subversion, but the suppressive actions were not limited to 

guerrilla members. Videla himself said that a terrorist was not only the one who carried a bomb 

or a gun but anyone who spread ideas opposed to western and Christian values”28

25 The Argentine Anticommunist Alliance was led by Lopez Rega (Minister of Social Welfare) and the Head of Federal Police, 
Sheriff Alberto Villar. This was a terrorist organization outside military and police control. 
26 Peter Waldman (1982), assay “Anomia y violencia” in “Argentina Hoy”, Edition by Alain Rouquié, Siglo XXI Editores, 
Mexico.
27 The government banned all political activity, the media was censored, political leaders were arrested and unions were 
controlled.
28 J.C. Torre _-L. de Riz Op. p. 288
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These concepts make it clear that the government would fight anyone who dared express 

different ideas, and this was not limited to politicians, but included intellectuals, union 

leaders and others. Worse than this was the systematic use of weapons and repression.29 

How did the repressive system work? Operations were decentralized and authority was 

delegated to regional Commanders, who held absolute power (like feudal lords) and re-

ported to their superiors.  This structure to organize repression and torture was useful to 

prevent any influence by the families of those detained.  At the same time, this strategy 

allowed the government to deny any responsibility for the violation of human rights. The 

hardest years were 1976 to 1979. The force exerted by the government was radical and vir-

ulent, but the guerrilla also attacked several military targets. These terrorist acts carried 

out by the state resulted in hundreds of deaths and disappearances, shaping the cruelest 

era of Argentine coup history. This violence originated from a previous ideological period, 

which consolidated in the sixties with the participation of young activists that chose ag-

gression as the way to promote their ideas. But the Triple A also played an important role. 

During Isabel Peron’s government, this group developed under the protection of the Armed 

Forces, who did not object to their methods and later applied them to fight leftist groups.  

Between 1976 and 198330 Argentina’s situation was completely unconstitutional and ille-

gal. The discredit of the Armed Forces and their inability to fix the situation put the country 

through two wars: the “Dirty War” against terrorism and the “Malvinas War” (1982). Via 

the Malvinas War, the military government tried to salvage what little popularity it had 

left, exploiting pseudo-nationalist feelings.  Argentine society was besieged by moral and 

institutional trauma and endured the worst humiliations a society can face.

29 War Councils were created to pass death sentences, and illegal detention centers were established, officially acknowl-
edged and used for torture.
30 The Presidents in the National Reorganization Process were: Jorge Rafael Videla  (1976-1981), Roberto Eduardo Viola 
(1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982), Reynaldo Bignone (1982-1983)
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Final Remarks

The social and political consequences of military coups were extensively discussed during 

the first years of democracy. In those years, two major issues were identified. One, if it was 

possible to build an enduring democracy, with clear rules that would crystallize in time. 

And two, the greatest issue at that time, what would become of the military.

In 1983, Argentina reestablished democracy and the Constitutional State was restored. 

The elections were won by Raul Alfonsin, from the Radical party. As promised in hiscam-

paign,he signed Decree-Law No. 187/83, which created a National Commission aimed at 

clarifying the events related to forced disappearances. Thus, the National Commission on 

Forced Disappearances (Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP) was 

created. The CONADEP investigated thousands of cases of forced disappearances, kidnap-

ping, torture and executions. It gathered documentation which was delivered to President 

Alfonsin on December 20, 1984, and would serve as the basis for the book “Never Again” 

(Nunca Más). As a consequence, the three military councils and guerrilla leaders who com-

mitted crimes against humanity stood trial and were sentenced to life imprisonment. Lat-

er, President Carlos Menem (1989)signed on October 1989 five executive orders that ben-

efited both military and civilian personnel, among them ex-dictator Leopoldo Galtieri and 

other parties responsible for the Malvinas War, who had been condemned by their own 

peers. Although the efforts to take the Military Councils to trial went back and forth, from 

2003 onwards during Nestor Kirchner and Cristina Fernandez administrations the issue 

of State-sponsored terrorism and the violation of human rights took a turn for the better. 

Human Rights ONGs played an important role in the search for the truth and to keep those 

memories present.

From this perspective, Argentina has transitioned from an authoritarian bureaucratic 

state to a democratic state. 

But we must not forget that past dictatorships remain ever present and that their struc-

tural consequences still weigh heavily on Argentine society.  If we want to project for the 

future, we must not ignore the past. We must learn from it without lingering in it, because 

this would destroy the possibility of creating a better tomorrow.
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1981 İSPANYA ASKERÎ MÜDAHALESİ VE YARGILAMALARI:
TÜRKİYE İÇİN MUHTEMEL DERSLER 

Bu makale, Türkiye’deki mevcut darbe sonrası yargılamalarına ilişkin yararlı dersler çı-

kartmak amacıyla İspanya’da Şubat 1981’de icra edilen askerî müdahale girişimini ve son-

rasında yapılan darbe yargılamalarını kısaca analiz etmektedir. 

  

Bir Ön Giriş Olarak Geçmiş 

İspanya’nın siyasi hayatında uzun askerî darbeler tarihi vardır. Bunlar, 19. yüzyılda genel 

olarak resmî bildiriler biçimini alıyorlardı. Hükûmeti değiştirmek için kurumsallaşan bir 

mekanizma haline gelen ordunun iktidara karşı ritüelleşmiş bir meydan okumaydı. Çoğun-

lukla varsayılanın aksine, bütün askerî müdahaleler doğası itibarıyla aşırı sağcı değildir; 

meclisteki liberal ve ilerlemeci partilerin de ordu içinde kendi taraftarları vardır. Bu yüz-

den, ana resmî bildiriler 1820, 1843, 1854, 1868 ve 1874 yıllarında yönetimin değişmesiyle 

sonuçlanmıştır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Kral 12. Alfonso idaresi altında 1876’da ni-

hayete eren anayasal uzlaşının hedefi büyük oranda siyasi alandan orduyu kalıcı olarak 

uzaklaştırmaktaydı ve buna 1923 yılına kadar başarılı bir şekilde ulaşılmıştır.

20. yüzyıl boyunca, İspanya beş ciddi askerî ayaklanmayı (1923, 1930, 1932, 1936 ve 1981)  

tecrübe etmiştir ve bunlardan sadece ikisi başarılı olmuştur (1923 ve 1936’da olanlar). İlki 

General Miguel Primo de Rivera tarafından Eylül 1923’te icra edilmiş ve buna neredeyse 

kimse karşı çıkmamış, herkes memnuniyetle karşılamıştır. 

Bu başka bir resmî bildiri olarak gösterilmiş olsa da sadece o günün hükûmetini değiş-

tirmeyi değil 1876’da oluşturulan parlamenter sistemi yeni bir şeyle değiştirmeyi hedef-

lemekteydi. Kral 13. Alfonso’nun üstü kapalı rızasıyla birlikte Primo de Rivera, bir askerî 

diktatörlük kurmayı başarmış (1923-25), daha sonra sivil bir hale bürünmüş (1926-29) fakat 

bunu otoriter yönetimin istikrarlı bir biçimi olarak sağlamlaştırmayı başaramamıştır. Hem 

ordunun hem de Kral’ın desteğini kaybettikten sonra Primo 1929’da Paris’e sürgün edilmiş 

ve 1930 yılında orada sessizce ölmüştür.    
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Onun sürgün edilişinin ardından, Kral 1923’e kadar varolan siyasi sistemi yeniden tesis 

etmeye çalışmış fakat başarısız olmuştur. Bu çalkantılı ortam içinde küçük bir grup, sol 

eğilimli askerî subay, aktif olarak bir rejim değişikliği için komplo kuran cumhuriyetçi 

partilerin desteğiyle 1930 Aralık ayında monarşiye karşı başkaldırdı.

İsyan tam bir başarısızlıkla sonuçlandı ve merkezleri İspanya’nın kuzeyindeki küçük bir 

kasaba olan Jaca’da bulunan liderleri, Fermín Galán ve Ángel Garcia Hernández, daha son-

ra askerî mahkemede yargılanarak vuruldular; sonuç olarak cumhuriyet davasının ilk şe-

hitleri haline geldiler.

Nisan 1931’de diktatörlüğün çöküşü serbest belediye seçimlerinin ve Kral 13. Alfonso’nun 

ayrılmasını müteakip İkinci Cumhuriyetin yolunu açmıştır. 1931 Anayasasını büyük oran-

da yazan ve daha sonra ilk demokratik seçimleri kazanan solcuların ve cumhuriyetçilerin 

iddialı ilerlemeci gündemi silahlı kuvvetlerin geniş kapsamlı bir reformunu içeriyordu. 

Zira bütün bunları kendilerini zayıflatma girişimi olarak yorumlayan ordunun içindeki 

daha muhafazakâr unsurlar kaçınılmaz olarak bunları direnişle karşılayacaklardı.  İronik 

olarak, Primo de Rivera’nın 1923’te yönetimi ele geçirmesini destekleyen General José San-

jurjo, cumhuriyete karşı ilk askerî darbe girişiminin lideri olarak kendi komutası altındaki 

paramiliter kamu muhafızlarını cumhuriyetçi göstericilere karşı kullanmayı reddederek 

monarşinin 1931’deki çöküşüne yardımcı olmuştur. Bununla beraber, Sanjurjo kısa zaman 

sonra yeni rejime karşı hayal kırıklığına uğramış ve Ağustos 1932’de Sevilla’daki askerî 

karargâhından hükûmete karşı bir ayaklanma başlatmıştır. Her ne kadar ilk başta Endü-

lüs başkentinin kontrolünü ele geçirmede başarılı olsa da diğer kıdemli askerî şahısların 

desteğini almada başarısız olmuş ve darbe girişimi birkaç gün içerisinde çökmüştür. Sonuç 

on ölü ve generalin yakalanması olmuştur. Sanjurjo ve kendisiyle birlikte diğer 150 kişi 

akabinde yargılanarak ölüm cezasına mahkum edilmiş fakat onu bir şehit yapmak isteme-

yen cumhuriyetçi otoriteler sonradan bunu ömür boyu hapis ile değiştirmişlerdir. Bunun-

la birlikte, 1933’de cumhuriyet yönetimi altındaki  ikinci genel seçimlerini kazandıktan 

sonra yeni merkez sağ hükûmet 1934’te genel af ilan etmiştir. Bu genel af Sanjurjo ve iş 

birlikçilerinin serbest kalmasına sebep olmuş ve bunların birçoğu da daha sonradan 1936 

ayaklanmasında öncü bir rol oynayarak kaçınılmaz olarak rejimin yıkımına yol açmıştır.      
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İç Savaştan Diktatörlüğe

İspanya’da icra edilen en önemli askerî darbelerden birisi kuşkusuz 1936 Temmuz’unda 

gerçekleşen sağcı ayaklanmasıdır. İspanyol silahlı kuvvetlerinin oldukça önemli bir kıs-

mının cumhuriyete sadık kaldığı ve bu yüzden de darbenin sadece kısmen başarılı olduğu 

gerçeği sıklıkla unutulmaktadır.  Her ne kadar bu bazen ‘generallerin ayaklanması’ olarak 

tarif edilse de bu, olayların hatalı bir tasviridir: On sekiz bölgesel generalden, sadece dördü 

(bunlardan biri de General Francisco Franco’dur) ayaklanmaya katılmıştır. (Ayaklanmaya 

Portekiz’de sürgünde olan Sanjurjo’dan başkası liderlik etmemiş fakat onun bir uçak ka-

zasında ölümü Franco’nun zirveye yükselmesinin yolunu açmıştır). Aynı şekilde, o zaman 

görevde olan elli altı tugay komutanından sadece on dördü hükûmete karşı ayaklanmış-

tır. Genel olarak, 1936 Temmuz’unda bütün branş, birlik ve hizmetlerde aktif olan 15,301 

subaydan sadece yarısı açıkça ayaklanmayı desteklemiştir. Cumhuriyete sadık olan diğer 

silahlı kuvvetlerin, siyasi ve sendikal birliklerin militanlarının birleşik direnişi karşısında, 

isyancılar aslında Madrid, Barcelona ve Valencia gibi  büyük şehirlerin çoğunda yenilgiye 

uğradılar. Ordunun ve polisin bölünmesi bu yüzden askerî isyanın engellenmesinde ve ni-

hai hedef olan gücü ele geçirmesinin önlenmesinde hayati önemdeydi. Ancak cumhuriyet 

yönetiminin düzeni muhafaza edebilme gücüne kati surette zarar veren askerî darbe, bir 

iç savaşa ve silahlı grupların şiddetine yol açmıştır.

Bu kısmen başarılı olan darbe, isyancıların hiç beklemediği şekilde üç yıllık uzun ve kanlı 

bir iç savaşa yol açtı. İronik bir şekilde, savaş Albay Segismundo Casado’nun öncülüğün-

deki bir başka darbeyle 1939 Mart’ında sona erdi. Bu, meşruiyeti artık tanınmayan cumhu-

riyetçi yönetime karşı ‘subayların darbesi’ olarak görüldü. Casado ve ordugahı savaşı su-

baylar arasında halletmenin daha kolay olacağını düşündüler fakat Franco koşulsuz teslim 

olmada ısrar ediyordu ki buna nihayetinde birkaç hafta sonra ulaştı. Son tahminlere göre, 

neredeyse 600 bin İspanyol çatışmada; bunlardan 100 bini isyancıların maruz kaldıkları 

baskı ile, 55 bini ise cumhuriyet bölgesindeki şiddetten dolayı ölmüştür. Yine 50 bin kişi 

savaşın sonunu izleyen dönemde infaz edilmiştir. Bu baskının büyük kısmı, Temmuz 1936 

ayaklanmasına karşı çıkan ‘herhangi bir kişiyi ya da yapıyı’ cezalandırmak için kurulan 

Siyasi Sorumluluk Yasası’nın (1939) yetkisi altında gerçekleştirildi. Başka bir deyişle, cum-

huriyete bağlı kalanlar sadakatlerinin ceremesini çekerken, isyancılar kendi sadakatsiz-

liklerinin meyvesinin zevkini sürdüler.  
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Ulusalcıların zaferi, Kasım 1975’te ölümüne kadar devam edecek olan Franco diktatörlüğü-

nün kurulmasına sebep oldu. Bu, Avrupa’da bir iç savaş sonucunda ortaya çıkan tek dik-

tatörlüktü. Bariz sebeplerden ötürü, 1936 darbesine iştirak edenler, iç savaşı komünistler, 

farmasonlar, ayrılıkçılar ve ‘İspanya’nın diğer düşmanlarına’ karşı bir ‘haçlı seferi’ olarak 

resmeden rejim tarafından kahraman olarak ilan edildiler.

Demokrasiye Geçiş 

İspanya’nın demokratikleşme süreci ‘aşamalı geçişin’ paradigmatik bir durumudur ve şu 

özelliklerle simgelenmektedir: Demokratikleşme sürecini başlatmak için eski rejimin ku-

rumlarının ve anayasal prosedürlerinin (paradoksal) kullanımı; geride kalan otoriter re-

jimdeki ‘uzlaşmacılarla’ büyük muhalefet gruplarının temsilcileri arasındaki müzakereler; 

bütün önemli siyasi güçlerin temsilcilerinin karar alma sürecine dahil edilmesi ve nispeten 

az sayıda katılımcının yer aldığı önemli aşamalardaki özel, yüz yüze görüşmeler. 

Bazıları ‘aşamalı geçişin’ halkın görece olarak düşük düzeylerdeki seferberliği ile karakte-

rize olduğunu iddia etmektedir. Fakat İspanyol tecrübesi, eğer siyasi faillerin ‘yukarıdan’ 

gelen tavizlere cevap olarak ortamı yumuşatmaya istekli ve muktedirlerse, bunların ‘aşağı-

dan gelen’ görece olarak yüksek düzeydeki baskı ile uyumlu olduklarını öne sürmektedir. 

Bazıları da ‘aşamalı geçişin’ ancak siyasi şiddetin yokluğunda başarılı olabileceğini savla-

maktadırlar fakat İspanya’da 1975-80 arasında siyasi şiddetten dolayı 460 ölüm yaşanmış-

tır. Aslında, siyasi elitleri ilk elden uzlaşmaya teşvik eden şey kısmen bu şiddetin işleyen 

süreci rayından çıkartacağı korkusudur.1

İspanya’nın nispeten kısa bir sürede demokrasiye geçişi ‘yukarıdan’ başlatılmış fakat ‘aşa-

ğıdan’ gelen baskıya yanıt olarak hızlanmıştır. Avrupa Topluluğu ve onun bazı üye devletle-

ri, özellikle Almanya etkin bir şekilde demokratikleşme sürecini desteklemesine (partiler, 

sendikalar ve siyasi kuruluşlar aracılığıyla) rağmen, temel olarak yerel faillerin azmiyle 

olmuştur. Bunun kökleri büyük oranda Kral Juan Carlos’un yüzleştiği siyasi ikilemleri yan-

sıtmaktadır; O, hem devletin başı olarak kendi varlığını hem de hanedanının sürekliliğini 

muhafaza, monarşi için de yeni bir demokratik meşruiyet elde etmeye ihtiyacı vardı.    

1 Powell (2015), ss. 348-51.
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Juan Carlos’un 1975’te devraldığı monarşi dedesi 13. Alfonso tarafından şekillendirilen ku-

rum değildi fakat daha çok rejimin devamını sağlamak için tasarlanmış yapay, otoriter bir 

monarşiydi. Bununla birlikte Juan Carlos Franco’nun bütün güçlerini miras almadı: Devle-

tin Yapısal Yasası (1967) Kral’ın otoritesini, siyasi sistem üzerinde etkin kontrole sahip olan 

başbakan ve meclis başkanının birleşik otoritesiyle kısıtlayan bir monarşi tasarlamıştı. Pa-

radoksal olarak, Kral’ın kendisini seçilmemiş görevlilerin vesayetinden kurtaracak bir ana-

yasal reforma karşı başlangıcından itibaren yerleşik bir ilgisi olduğu anlamına gelmekteydi.

Geçişin ilk aşamasında, rejimin ‘taviz vermeyenleri’ ile giderek daha fazla özdeşleşen Baş-

bakan Carlos Arias Navarro yarı-demokratik bir meclisin seçilmesine ve bazı partilerin ya-

sallaştırılmasına––sosyalistler gibi (PSOE)¬––yol açacak sınırlı bir reform tasarısı hazırladı.  

Bu giderek daha aktif bir muhalefet, kitle seferberlikleri (bazen hayat kaybına sebep olan), 

yeni medya organları ve Avrupa Parlamentosu tarafından peşinen reddedildi.

Kral’ın, Arias Navarro’yu Temmuz 1976’da eski rejimde hırslı ve cesur kimliğiyle tanınan 

Adolfo Suárez ile değiştirmesi yönündeki kararı, önemli bir dönüm noktasıydı. Suárez çift 

meclis sistemini gerektiren bir siyasal reform yasasını hızlı bir şekilde hazırladı: Oransal 

temsil ilkesine göre Milletvekilleri Meclisi ve çoğunlukçu bir Senato seçilecekti. Francoist 

temel yasaların öngördüğü prosedüre uygun olarak, tasarı ilk kez mevcut meclis tarafın-

dan 425 lehte ve 59 aleyhte oyla kasım ayında onaylandı. Aralık ayında yapılan referan-

dumda, muhalefetin bütün sürecin dışında kalması dolayısıyla çekimser kalma kararına 

rağmen, % 77 oyla oranıyla kabul edildi (kullanılan oy oranı % 94’tü).

Referandum Suárez’in elini önemli ölçüde güçlendirdi ancak bundan sonra muhalefetin “Do-

kuzlu Komite” ile resmî görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin merkezinde, muhalefetin 

gelecek seçimlerde yer alması için yedi şartın kabul edilmesi yer alıyordu: Bütün siyasi par-

tilerin ve sendikaların yasallaştırılması, kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığı, cömert bir af, 

bir seçim yasasının müzakeresi ve bölgesel siyasi kimliklerin tanınması. Aslında bunlar resmi 

müzakereleri kapsamıyordu, daha çok Suárez’in muhalefetin taleplerini dinlemesi ve bunları 

ustalıkla kanunlara tercüme etmesi durumuydu. Daha da önemlisi görüşmeler, dışarıda tutul-

ması halinde pek çok İspanyol’un gözünde süreci gayrimeşru olduğu izlenimini verecek olan   

PCE’nin Nisan 1977’de yasallaşmasına yol açmıştır. Bu, Haziran 1977’de yapılan ilk demokratik 

seçimlere giden yolu açmış ve üstelik ideal bir netice doğurmuştur: Yüksek katılım oranı (%79) 

meşruluğunu onaylamış ve Suárez’in Demokratik Merkez Birliğinin (UCD) gösterdiği istikrar 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

284

oyların % 34’ünü ve 350 sandalyenin 165’ini alarak görevde kalmasını sağlamıştır. Aynı zaman-

da, PSOE oyların % 29’u ve 119 sandalye ile oyların % 9’unu ve 20 sandalyeyi elde eden PCE’den 

çok önde gelerek seçimlerde ana muhalefet partisi olarak ortaya çıkarken, Yeni-Francoist Po-

püler İttifak önemsiz bir oranla oyların % 8’i ve 16 sandalye ile yetinmek zorunda kalmıştır.

Geçişin son aşaması, bütün ana siyasi aktörleri dahil eden bir dizi uzlaşıyı içermektedir.  

Bunların ilki Ekim 1997’de imzalanan Moncloa Antlaşmasıydı ve zor durumdaki ekonomi-

de büyümeyi sağlamayı, geniş çaplı yapısal reformlar ve ücret kısıtlarını müzakere ede-

rek enflasyonu dizginlemeyi hedefliyordu. İkinci hedefi karşılığında antlaşma, İspanya’nın 

1980’lerdeki sağlık ve eğitim sistemlerinin dikkatli şekilde büyümesini büyük ölçüde fi-

nanse edecek yeni bir doğrudan gelir vergisi sistemi başlattı.

Ekim 1977’de kabul edilen ve geniş çaplı bir siyasi uzlaşmayı gerektiren diğer büyük giri-

şim, cinayetten ötürü hüküm giymiş ETA teröristleri de dahil olmak üzere, son seçimlerden 

önce Franco rejimine karşı işlenen sözde siyasi suçlar için yargılanan herkesin yararlanabi-

leceği Af Kanunuydu.  Bununla birlikte aynı zamanda, rejimin eski görevlilerinin, geçmişte 

işledikleri insan hakları ihlalleri sebebiyle soruşturulamayacakları veya kovuşturulamaya-

cakları garantisini vererek silahlı kuvvetler, polis ya da yargıdaki tasfiye ihtimallerini orta-

dan kaldırdı. Af Kanunu, bu sayede İspanya’nın travmatik geçmişinin demokrasi yolunda 

aşılmaz bir engel haline gelmesini önlemek amacıyla eski Francoistlerin ve demokratik 

muhalefetin ulaştığı sessiz, sözsüz anlaşmanın en önemli ifadesi oldu. Bir dereceye kadar, 

bu “unutma anlaşması”, bir kardeşlik trajedisi olarak yorumlanan iç savaşın tarafların hep-

sinin sorumluluğu paylaşması üzerine inşa olmuştu. Bu yasanın sonucunda, ‘geçiş dönemi 

adaleti’ İspanyol demokratikleşme sürecinde herkesin bildiği gibi yok olacaktı.

 ‘Geçiş sonrası adaletinde’ gecikmiş bir çaba olarak tanımlanabilecek bir otuz yıl sonra, 

İspanyol Meclisi sonunda fazlasıyla tartışmalı bir Tarihsel Hafıza Yasası (2007) benimsedi. 

Bu yasa, geçmişte zulme uğrayanlara tazminat önermekte ve Franco rejiminin resmi ola-

rak ‘yasa dışı’ olduğuna hükmetmekteydi.

Bununla birlikte, şaşırtıcı bir şekilde bu kanun, 1939’daki iç savaşın sona ermesinin ar-

dından yaratılan düzmece mahkemeler de dahil olmak üzere, Francocu mahkemeler ta-

rafından cezalandırılanların kararlarını geçersiz kılmadı. 1977 Af Yasasını da devreden 

çıkarmayarak, eski düzen ile ilişkili olanların insan hakları suçlamalarıyla ilgili olarak ko-

vuşturmayla karşı karşıya kalması çok mümkün oldu.
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Dahası 2010 yılında bir mahkeme, Şili General Augusto Pinochet hakkındaki iddianame-

siyle dünya çapında ün kazanan Hakim Baltasar Garzón’u, eski Francocu memurları kovuş-

turmak için Tarihsel Hafıza Yasası’nı kullanma girişiminde yetkilerini kötüye kullandığı 

gerekçesiyle suçladı. Her ne kadar daha sonra bu iddiadan beraat etse de diğer suçlamalar 

onu adli görevinden vazgeçmeye zorlamış ve böylece en azından şimdilik eski rejimi ada-

lete teslim etmek için bütün anlamlı çabaları sona erdirmiştir.

Geçiş dönemi uzlaşısının açık ara en önemli ürünlerinden biri de bütün meclis partilerinin 

temsilcileri arasındaki müzakerelerden 16 ay sonra kabul edilen ve Aralık 1978’de referan-

duma sunulan yeni demokratik anayasaydı. Kurucu sürece hakim olan tartışmaların mer-

kezinde İkinci Cumhuriyeti uğraştıran aynı konular yer almaktaydı. Fakat bu olayda onlar 

konuyla çok daha pragmatik olarak ilgilenmişlerdir. Sosyalistler başlangıçta, İspanya’yı 

bir cumhuriyet haline getirecek bir yasa değişikliğini öne sürmüşler fakat bu çoğunluk 

partilerince bertaraf edilince (meşruiyet karşılığında Kral Juan Carlos’u tanımayı kabul 

eden PCE gibi), çabucak yeni parlamenter monarşiyi desteklemişlerdir. Anayasa Katolik 

Kilisesinin devletten ayırırken, yine aynı şekilde bütün çocukların kamu okullarında dini 

eğitim alma haklarını ve dini okulları desteklemenin devletin yükümlülüğü olduğunu tas-

dik etmiştir. Ekonomik sorunların düzeltilmesinde, yeni anayasa sağ ve solun tercihlerini 

dengelemiştir. Açık bir şekilde, piyasa ekonomisini kabul etmiş, özel mülkiyeti ve yasa dışı 

müsadereye karşı miras haklarını korumuştur fakat aynı zamanda grev hakkı garantisinin 

yanında sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, engelli ve işsizlik yardımları gibi geniş bir yelpaze-

de sosyal hizmetler sunmayı ve daha eşitlikçi bir gelir dağılımı gibi vaatleri de içeriyordu. 

Anayasa ayrıca, merkezi hükûmetten özerk topluluklara yetki devrini düzenleyen hüküm-

leri de içererek İspanya’nın gelecekteki yarı federal özerk devlet olarak gelişmesine ön 

ayak oluyordu. Bu çabalar başlangıçta Katalan milliyetçileriyle uzlaşmak için yeterli oldu-

ğunu kanıtlarken, Basklı mevkidaşlarını ise tatmin edemedi. Son olarak, bir yandan Fran-

cocu  Devletin Yapısal Yasası (1967) ulusal muhafızları ve milli polisleri silahlı kuvvetlerin 

bir parçası olarak kabul ederken, yeni anayasa (madde 8.1) güvenlik ve askerî güçlerin 

arasını açık bir şekilde ayırmaktaydı. Ancak anayasa silahlı kuvvetlerin basit olarak kamu 

idaresinin bir parçası olup olmadığını (yani bir posta servisi gibi) açıklığa kavuşturmada 

başarısız oldu ve bu yüzden tamamıyla hükûmetin emri altında olan, kendi ayrıcalıklı özel-

liklerine sahip, başkomutanla (ve devlet başkanıyla) özel bir ilişkisi bulunan bir kurum  

oldu. Böylece, her ne kadar anayasa Kral’a ‘silahlı kuvvetlerin en üst komutasını’ icra etme 

yetkisi verirken, (madde 62 (h)), ayrıca hükûmete de ‘sivil ve askerî idareyi ve devletin sa-

vunmasını’ kontrol etmeyi vermekteydi (madde 97).  
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Demokrasinin sağlamlaştırılması ve askerî kargaşa

Bir dereceye kadar yeni demokrasinin sağlamlaştırılması, doğru bir geçiş sürecinden daha 

zorlu olmuştur. Öncelikle, yeni seçilen makamlar son derece ağır bir ekonomik krizle yüz 

yüze kalmışlar; bu durum, yüksek düzeylerde enflasyon, artan işsizlik ve artmakta olan 

toplumsal huzursuzluklarla sonuçlanmıştır. Buna ek olarak, merkez-çevre gerilimleri, 

Ekim 1979’da Katalonya ve Bask ülkelerinde özerklik tüzüğünün kabul edilmesinden son-

ra bile bir gerginlik kaynağı olmaya devam etmiştir. Daha da kötüsü, demokrasinin geliş-

mesi ve bölgesel özerklikten uzak durmak için Bask ayrılıkçı terör örgütü ETA, katledici 

faaliyetlerini hızlandırmıştır; 1978’de 64 kişi, 1979’da 84 kişi, en kanlı yıl 1980’de ise 93 

kişi ölmüştür. Özellikle bir tür güçlü tepki göstermek için ordu, sivil muhafızlar ve polis 

memurları ETA’nın en sevdiği hedefler olmuştur; 1977’de yapılan ilk demokratik seçimler 

ve 1981 darbesi arasında diğer solcu terör örgütlerinin kurbanlarını da (GRAPO ve FRAP 

gibi) dahil edersek, 300 üniformalı personel (21 astsubay dahil) öldürülmüştür.

Genel olarak, silahlı kuvvetler, Franco’nun ölümünün ardından İspanyol siyasi hayatında 

pek çok kişinin beklediğinden daha önemsiz bir rol oynamıştır. Her ne kadar Franco’yu 

iktidara getirirken önemli bir rol oynamışlarsa da, İspanya’nın ekonomik mucizesine eşlik 

eden devletin genişlemesi, modernizasyonu ve artan uzmanlaşmasının bir sonucu olarak 

etkileri büyük oranda 1960’lı yıllarda ve 1970’lerin başında azalmıştır. (1960-1975 yılları 

arasında, İspanya ekonomisi Japonya hariç herhangi bir OECD ülkesinden daha hızlı büyü-

müştür). Sonuç olarak, 1975 yılında ölen Franco, silahlı kuvvetlerin karar verme sürecinde 

çok küçük bir rol oynadığı, sivil liderlikli otoriter bir rejim ile etkili yönetiyordu. Bu azalan 

rolün doğru bir göstergesi olarak, 1970’lerin başlarında, hükûmetin giderek daha azalan 

kaynağı, diktatörün ölüm anında Avrupa’nın en düşük oranlarından biri olan askerî har-

camalara ayırmasını önleyecek güçte olmamalarıdır. Sonuç olarak, orta sınıflar askerî bir 

kariyeri cazip bir öneri olarak görmeyi bırakmıştı ve pek çok polis memuru iki yakasını 

bir araya getirmek için asıl işlerinden başka işlerde de çalışmak zorundaydılar. Bununla 

birlikte ordu, kanun ve düzenin korunmasında belirgin bir rol oynamaya devam etti: Sivil 

Muhafız ve Ulusal Polisin Genel Müdürleri, astlarının birçoğunun olduğu gibi üst düzey 

ordu subayıydılar. Ayrıca, 1945 Askerî Adalet Kanunu, orduya silahlı kuvvetlere karşı işle-

nen suçlarla ilgili sivilleri yargılamasına izin verdi.
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Genel olarak, silahlı kuvvetler bu sebeple demokratikleşme sürecine karşı koymak veya 

direnmek için güçlü bir konumda değildi. Buna ek olarak, bunun büyük ölçüde Franco’nun 

1969’da halefi olarak adlandırdığı ve devlet başkanı olarak silahlı kuvvetler başkomu-

tanlığına sahip olan Kral Juan Carlos’un yönlendirdiği kaydedilmelidir. Dahası, yukarıda 

gördüğümüz gibi bütün süreç Francocu mevzuata ve parlamento prosedürlerine uygun 

olarak gerçekleştirildi. Dolayısıyla, kesin olarak ifade etmek gerekirse, Kral’ın yaptırdığı 

bir anayasa reform sürecine karşı silahlı bir isyan, Franco’nun mirasına karşı bir ihanet 

suçlamasıyla sonuçlanacaktı. Bu, büyük oranda neden geçiş sürecinde silahlı kuvvetlerin 

(kurum olarak hareket eden) yalnızca iki kez resmî şikayet kaydettiklerini açıklamakta-

dır: 1977’de Komünist Partinin yasalaşması ve yine o yılın ekim ayında, Demokratik Asker 

Birliğini (UMD; Silahlı Kuvvetler Hareketinden ve Nisan 1974’te Portekiz diktatörlüğünü 

deviren ‘karanfil devrimlerinden’ çok güçlü bir şekilde etkilenen gizli kapaklı bir örgüt) 

oluşturdukları için 1976’da ordudan atılan genç solcu subayları otoritelerini iade etmeye 

çalışmaları.  Bu açıdan bakıldığında, silahlı kuvvetlerin ikincisini değil ilkini önleyemedi-

ğini belirtmek ilginçtir; 1977 Af Yasası’nın eski UMD üyelerinin taleplerini karşılayacak 

şekilde değiştirilmesi, her ne kadar hiçbiri askerî kariyerine devam edemese de aslında 

1986’ya kadar gerçekleşememiştir. Kısacası ordu, sivil çabaların silahlı kuvvetleri yeniden 

düzenlemesini sınırlandırmaya yetecek kadar etkiliyken, demokrasiye geçiş sürecini yo-

lundan saptırma veya engelleme gücüne sahip değildi.

Bu, özellikle de yeni bir Savunma Bakanlığının kurulması (Haziran 1977’de) ve daha tutucu 

unsurların ateist bir belge olarak gördükleri ve İspanya’nın dağılmasına yol açacağını dü-

şündükleri, 1978 Anayasasının kabulünden sonra ordu subaylarının küçük bir azınlığının 

demokratikleşme sürecinin kendisine direniş göstermedikleri anlamına gelmez. Aşırı sağ-

cılar, 18. yüzyıldan kalmış olanı değiştirerek 1978 sonlarında kabul edilen yeni Kraliyet Hü-

kümlerindeki yeni bir maddeye de itiraz etmişlerdir. Bu madde şöyle demektedir: Eğer emir-

ler, yasalara ve savaş teamüllerine açıkça aykırı davranışlara sebep olacak veya özellikle 

anayasaya karşı bir suç teşkil edecekse, hiçbir askerin bunlara uyma yükümlülüğü yoktur 

ve her halükarda kendi eylem ve hatalarından tamamen sorumlu olacaktır. (madde 34).

Askerî güvensizlikle ilgili ilk ciddi bulgu Eylül 1977’de ortaya çıktı. Bir grup hoşnutsuz 

subayın, küçük bir Akdeniz beldesindeki Jativa’da buluşarak, ‘ulusal kurtuluş’ askerî bir 

hükûmetin kurulmasına yol açacak bir komplo hazırladığı iddia ediliyor. (Bu komployu 

saran bulgular sınırlıdır ve bazı yazarlar onun ilgisini sorgulamıştır). Daha da önemlisi, 

Kasım 1978’de otoriteler, Operacion Galaxia adında bir operasyonu açığa çıkardıklarını du-
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yurdular. Operasyonun adı, komplocuların Moncloa Sarayına, başbakanın resmî ikamet-

gâhına saldırarak bütün kabineyi tutuklayacak bir eylem planı için buluştukları kafenin 

adından gelmektedir. (Dikkat çekici bir şekilde bu darbenin, Kral’ın birkaç Latin Amerika 

ülkesine yaptığı tura denk gelmesidir). Elebaşları olan, Sivil Muhafızlardan Yarbay Antonio 

Tejero ve Polis Yüzbaşısı Ricardo Sáenz de Ynestrillas tutuklanmışlar ve daha sonra bir 

askerî mahkeme tarafından yargılanarak sırasıyla yalnızca altı ve yedi aylık tutukluluk 

hallerine mahkûm edilmişlerdir. Duruşmayı beklerken geçen süre göz önüne alındığında, 

bu onların derhal serbest bırakılması anlamına gelmekteydi. Dahası, planlanan darbenin 

boyutuna ya da diğer komplocuların ilişiklerine ışık tutacak hiçbir şey yapılmamıştır. İl-

gili olan aşırı sağcı subayları yatıştırmak yerine, bu hoşgörü politikası onları sadece cesa-

retlendirmiştir. Komploya ordu subayları da katılmış olmasına rağmen, elebaşların Bask 

bölgesinde görev yapan sivil muhafız ve polis üyeleri olmaları son derece önemlidir; bun-

lardan bazıları ETA cinayetlerinin kurbanları olmuşlardır. (Sáenz de Ynestrillas daha sonra 

ETA tarafından 1986’da öldürülmüştür).

Komplo açığa çıktıktan kısa bir zaman sonra, Suárez’in askerî işlerde en yakın danışmanı 

olan Savunma Bakanı General Manuel Gutiérrez Mellado yeni anayasayı açıklamak için 

Cartagena’da bir ordu toplantısına katılmıştır. O konuşurken, Valencia bölgesi sivil muha-

fızını komuta eden General Juan Atares Pena anayasa metninin “büyük bir yalan” olduğunu 

haykırmıştır. General daha sonra, kendi üstüne hakaret ettiği gerekçesiyle askerî mahke-

mede yargılanmış fakat Valencia bölgesi Yüzbaşısı Jaime Milans del Bosch tarafından bir 

araya getirilen askerî yargıçlarca aklanmıştır. (Atares daha sonra 1985’te ETA tarafından 

öldürülmüştür). Ocak 1979’da, ETA tarafından öldürülen askerî Vali General Constantino 

Ortín’in cenazesinde, Gutierrez Mellado çoğunluğunu askerî subayların oluşturduğu kız-

gın bir kalabalık tarafından itilip kakılmış ve aşağılanmıştır. Kaçınılmaz olarak bu hadise-

ler, aşırı sağcı askerî komplocuları, demokratik rejime karşı bir saldırının cezasız kalacağı 

sonucuna götürmüştür. 
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23 Şubat 1981 Darbe Girişimi

Katalan ve Bask özerk kurumlarının kurulması, ETA şiddet dalgası ve ekonomik kriz sebe-

biyle 1979-80 boyunca askerî huzursuzluk artmaya devam etti. Gerilimi düşürmeye yönelik 

umutsuz bir girişim olarak, Nisan 1979’da Suárez sonunda Gutiérrez Mellado ile Agustin 

Rodriguez Sahagun’ı değiştirmiş böylece Sahagun, İkinci Cumhuriyetten bu yana ilk sivil 

Savunma Bakanı olmuştur. Sahagun’ın askerî konularda herhangi bir ön bilgisi yoktu ve 

kısa zamanda liberal General Jose Gabeiras’ı yeni Genel Kurmay Başkanı seçerek kendi-

sini halkın gözünde daha da düşürmüştür. Bu atama sadece Gaberias’ın tümgenerallik-

ten korgeneralliğe terfi ettirilmesini gerektirmiyordu fakat ayrıca ondan üstün olan diğer 

beş generalin es geçilmesi de gerekiyordu. Yaz tatili arası verilmesinden kısa bir zaman 

önce, Meclis UMD’nin eski üyelerinin silahlı kuvvetlere geri dönmesine olanak sağlayan 

bir tasarıyı tartışmaya başladı. Daha önce yayımlanan bir yasa tasarısı, şimdiye kadar ordu 

subayları tarafından yönetilen Sivil Muhafızların askerî statüsüne son vermeyi düşünü-

yordu. Ekim 1979’da yetkililer, Madrid yakınlarında konuşlanmış İspanyol ordusunun en 

donanımlı birimi olan Brunete Zırhlı birliğinin komutanı General Luis Torres Rojas’ın ba-

şını çektiği başbakanın konutunu ele geçirerek, hükûmeti istifaya zorlayacak ve askerî bir 

yönetim kurarak başka bir komployu daha açığa çıkardı. Ancak halka bunu açık etmeden 

hükûmet 1980 başında kendisini ülkenin en kuzey-batı köşesinde bulunan La Coruña’nın 

askerî valisi olarak atayarak sessizce ortadan kaldırdı. 

Bu aylar boyunca Kral Juan Carlos, sadakatlerini sağlamak amacıyla hoşnutsuz kıdem-

li ordu isimleriyle özel olarak konuşmaya özen gösterdi. Demokratikleşmenin sonuçları 

açısından açıkça bunlar arasında en kritik olanı, Suárez tarafından 1977’de yeni rejime 

olan düşmanlığı sebebiyle Kral’ın yakın çevresinden uzaklaştırılan kraliyet hanedanlığı 

idaresinin eski başkanı General Alfonso Armada’nın yerine General Sabino Fernández 

Campo’nun getirilmesiydi. Monarşi’nin kendi gözüyle, “Onları dikkatle dinledim ve argü-

manları beni gerçekliklerden uzaklaştıracak hale geldiğinde, onların bunun gerekçesini 

görmelerini sağlamayı denedim. Ama aynı zamanda hiçbir durumda, bizimkisi gibi bir ana-

yasal hükûmete karşı en ufak bir harekette bulunmamı istemediğini de belirttim. Onlara 

söylediklerim, böyle bir hareketin Kral tarafından kraliyete doğrudan bir saldırı olarak 

görüleceğiydi”.2

2 Vilallonga (1994), s. 125.
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İspanya’nın ekonomik zorlukları, merkez-çevre arasında artan gerilim ve ETA’nın acımasız 

şiddetinin bir sonucu olarak, 1980’ler süresince Suárez’in sevilirliği ve itibarı sadece kendi 

partisi olan UCD değil, genel olarak hızlı bir şekilde erimiştir. İşte bu bağlamda, basın ve 

bazı siyasi figürler, Lerida bölgesinde askerî vali olarak atanan General Armada başba-

kanlığında ‘ulusal kurtuluş’ hükûmeti oluşturulması ihtiyacını tartışmaya başlamışlardır. 

Operación De Gaulle olarak adlandırılan bu sözde hareket, Suárez hükûmetinin şiddet içer-

meyen (ve sözde yasal olarak) bir yolla geniş tabanlı bir koalisyon hükûmetiyle––Sosyalist 

partinin önde gelen üyelerinin bile yer alacağı––değiştirilmesini öngörüyordu.  

Bununla birlikte, genç ordu subayları komplocuları daha şiddetli hatlar üzerinde düşünü-

yor gibi görünüyordu. 5 Kasım’da Madrid’deki bir askerî konut mülkündeki özel bir toplan-

tıda yaklaşık elli subay, General Kenan Evren’in başını çektiği Türk askerî darbesini taklit 

etme ihtimalini görüştüler. Subaylar tartışmalarını, Ankara’daki İspanyol askerî ataşesi 

Albay Federico Quintero Morente––Operación Galaxia’ya maruz kalmış ABD tarafından eği-

tim görmüş bir kontragerilla ve istihbarat uzmanı––tarafından yazılmış bir Türk darbesi 

analizi üzerinden yürüttüler. Terörizmin ve ekonomik durgunluğun kırılgan demokrasiler 

üzerindeki etkisini tartışan bu makale, daha sonra basına sızdırılmış ve bir Türk tipi dar-

benin (golpe la turca) yaklaşmakta olduğu spekülasyonu tetikleniş oldu. Söz konusu tehdit, 

gerek sosyalist lider Felipe Gonzalez ve muhafazakâr parti başkanı Manuel Fraga tarafın-

dan ciddi varsayıldı ve krala gerektiğinde geçici bir koalisyon hükûmetine katılmaya hazır 

olduklarını bildirdiler. 

Darbenin kendisi, 17 Kasım’da Valencia’da düzenlenen, Armada ve Milans del Bosch ara-

sındaki önemli toplantıda şekil almaya başladı. Bu görüşme boyunca Armada, sık sık gö-

rüştüğü Kral’ın onların Suárez ve İspanya’nın maruz kaldığı sorunların pek çoğuna etkin 

bir şekilde cevap veremediğiyle ilgili endişelerini paylaştığını ve tam olgunlaşmış bir dar-

beyi önlemek için acilen bir şeyler yapılması gerektiğiyle ilgili del Bosch’u ikna etmeye 

çalıştı. 10 Ocak 1981’de düzenlenen ikinci bir toplantıda, Noel’de Kral’ı gören Armada, Juan 

Carlos’un Suárez’den bıktığını ve onu değiştirmeye kararlı olduğu konusunda bilgilendir-

di. Kendisini adamış bir monarşist olan Milans del Bosch’un bakış açısından, Armada’nın 

yakında Ordu Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten atandığı hakikati, onun Kral’ın adına 

hareket ettiği fikrine itimat etmesini sağladı. Juan Carlos de aslında Savunma Bakanından, 

Suárez’in şiddetle karşı çıktığı, Armada’yı Madrid’e nakletmesini istemişti çünkü kendi ta-

rafında güvenilir bir isim olsun istiyordu. Kral’ın bilgisi olmadan Armada bu ikinci toplan-

tıda, Milans’ı Valencia’da bir ayaklanmaya tertip etmeye teşvik etti, kendi anlayışına göre 
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daha sonra bu ayaklanmayı Madrid’den ‘yönlendirebilecekti’. Bir hafta sonra, 18 Ocak’ta 

Milans del Bosch, başkalarının yanı sıra Brunete Zırhlı Bölümü ve Albayı Tejero’nun kı-

demli subaylarının da katıldığı başkentteki komplocularla nihai bir toplantı düzenledi. 

Burada onlar Armada’nın Operación De Gaulle planına son bir şans vermeye karar verdiler; 

eğer o bir ay içinde başbakan olmayı başaramazsa, Tejero meclisi ele geçirmek için bir ba-

hane arayacaktı. Torres Rojas La Coruna’dan aceleyle dönerek Madrid’deki Brunete Zırhlı 

Birliğini komuta edecekti ve Milans del Bosch da Valencia’nın kontrolünü eline alacaktı.

Artan gerginlik ve partisini bir arada tutma mücadelesi sonucu yorgun düşen Suárez niha-

yetinde istifasını 27 Ocak’ta Kral’a sundu. Vedasındaki; “Hepimizin arzuladığı demokratik 

sistemin İspanya tarihi içinde bir başka parantez olmasını istemedim.” şeklindeki ifadesi, 

ordu içindeki komplocuların baskısı altında istifa ettiğine dair bir spekülasyon başlattı 

ancak özelde ise yardımcılarını “En azından çözüme kavuşturulmuş bir askeri sorunla ay-

rılıyorum.” diyerek temin ediyordu. Suárez’in istifasının ardından, oldukça etkili bir sağ 

kanat gazeteci, Kral’ı “siyasi olarak kutsanmış bir başkası” ile değiştirme imkânını elde 

etmeye teşvik eden bir yazı yayımladı ve General Armada’yı en iyi aday olarak önerdi ve 

bununla birlikte anında bir ‘Operación Armada’ söylentileri dolaşmaya başladı. Bununla 

birlikte, Kral’ın bu tavsiyeye göre davranmadığı gerçeği, en iyi ihtimalle onun, krize dair 

bir De Gaulle/Armada çözümü konusunda her zaman isteksiz olduğuna işaret etmekte-

dir. Nihayetinde Leopoldo Calvo Sotelo’nun Suárez’in halefi olarak atanmasına yol açan 

istişarelerde Juan Carlos, Armada’nın öncülüğünde olası bir koalisyondan bahsetmedi ve 

anayasal görevinin gereği olarak farklı meclis gruplarının sözcülerini dinlemekle yetin-

di. Ardından 13 Şubat’ta Kral’la yaptığı görüşmede Armada, kendisinin silahlı kuvvetler 

içindeki prestijinin Franco’nun ölümünden bu yana en düşük noktaya geldiği konusunda 

uyardı ancak Calvo Sotelo’ya olan desteğini yeniden düşünmesi gerektiği uyarısı başarısız 

oldu ve yerine kendisi atandı. General, hükümdarın talimatlarını takip ederek, Gutiérrez 

Mellado ile görüşmeyi kabul etti ve Juan Carlos’un Suárez’i başka bir siville değiştirmesi-

nin yanlış olduğunu ısrarla söyleyerek öfkesini göstermiştir. 

Darbe en nihayetinde 23 Şubat’ta, meclisin Calvo Sotelo’nun başbakanlığını oylamak için top-

landığı bir sırada başlamıştır. Akşam 6.23’te Korgeneral Tejero idaresindeki 320 Sivil Muhafız 

meclise gelmiş ve tahminen bunların yarısı silahlarını sağa sola sallayarak meclis salonuna 

dalarak hükûmeti ve 350 vekili esir almıştır. Darbenin arkasında Juan Carlos’un olduğu şek-

lindeki görüşü haklı çıkartmak için, Tejero salona daldığında durmadan ‘Kral’ın adına’ diye 

bağırmaktaydı. Binayı koruyan polisler herhangi bir direniş göstermediler; zira onlar bunu bir 
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tür anti-terörist operasyonun bir parçası olduğu yanılgısına düşmüşlerdir. Her ne kadar saldır-

ganlar tavana ateş etmişseler de kimse ciddi bir şekilde yaralanmamıştır. General Gutierrez 

Mellado cesurca işgalcilerle yüzleşmiş, onlara gitmelerini emretmiş fakat pek çok sivil muhafız 

tarafından Suárez yardımına gelene kadar şiddetli bir şekilde tartaklanmıştır.  Felipe González, 

Alfonso Guerra, Santiago Carrillo ve Agustín Rodríguez Sahagún ile birlikte salondan çıkarıl-

mışlar ve ayrı ayrı hapsedilmişler, geride kalanlar ise onların vurulduğunu sanmışlardır. Teje-

ro’nun adamlarından biri, daha sonra ne olacağının ‘yetkin bir askeri otoritenin’ eli kulağında 

oraya varmasıyla karar verileceğini duyurmuştur. Bu, telefonda birkaç komplocunun ‘beyaz 

fil’ olarak ifade ettiği kişinin olduğu varsayıldı; muhtemelen Armada’nın kendisine atıfta bu-

lunuyordu. Bir yazarın söylediği gibi geniş kulakları, şişkin gözleri ve uzun burnu kendisine 

‘hamiyetperver ve biraz asık suratlı bir görünüm veriyordu’.3

Meclisi kontrol altına aldıktan sonra Tejero, Milans del Bosch’u aramıştır. Bosch saat ak-

şam 6.45’te Valencia bölgesinde acil durum ilan etmiş ve şöyle bir bildiri yayımlamıştır: 

“Başkentteki olaylar ışığında ve otorite boşluğu sonucu Kral Hazretlerinden bizzat talimat 

alana kadar idarem altındaki askerî bölgede düzeni tesis etmek benim görevimdir.” Bildiri, 

bütün kamu hizmet personelinin militarizasyonunu emretmekte, sokağa çıkma yasağı uy-

gulamakta ve bütün siyasi ve sendikal faaliyetleri yasaklamaktaydı. Daha etkili olabilmesi 

ve önemli kamu binalarını korumak için tanklar devreye sokuldu.

Brunete Zırhlı Birliğinin Başkanı General Juste Fernandez’in, eski birliğini planlandığı gibi 

yönetmek üzere Madrid’e giden Torres Rojas’ın isyan hareketinin Kral’ın tam desteğini 

aldığı yönündeki iddialarından kuşku duymasıyla darbe sıkıntıya girmeye başladı. Bu şüp-

heler, hükümdarın resmî ikametgâhı olan La Zarzuela’ya telefon edilmesiyle doğrulanmış 

oldu. Armada’yla konuşmayı denemiş fakat yalnızca onun ne orada bulunduğu ne de gel-

mesinin beklendiği bilgisini almıştır. (Juan Carlos, meclis ele geçirildiğinde birkaç arka-

daşıyla birlikte squash oynamaya hazırlanıyordu; bu da onun komplonun suç ortağı olma-

dığının bir başka göstergesiydi). Sonuç olarak, Madrid’de ilerlemeye hazırlanan Brunete 

birimleri hızla durdu.

Eşofmanları içindeki Kral ve onun en yakın danışmanları gecenin geri kalanını darbeyi 

telefonla dağıtmaya çalışarak geçirdiler. Yürütmenin rehin tutulması dolayısıyla Juan Car-

los, İçişleri Bakanlığındaki devlet güvenlik müdürü Francisco Laína’nın yönetiminde, dev-

3 Preston (2005), p. 470.
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let bakanları ve her bakanlığın sekreterlerinden oluşan geçici bir hükûmetin kurulmasını 

emretti. Bu organ daha sonra, ‘Kral Hazretlerinin talimatlarıyla, sivil kanallar aracılığıyla 

ülkenin yönetimini sağlamak’ için daimi oturuma gittiklerini açıklayan bir bildiri yayımla-

dılar ve ‘halkın özgürce arzuladığı, hem sivillerin hem de ordunun korumak için yemin et-

tiği anayasa metninde kutsal kabul edilen demokratik varlığın hiçbir şekilde şiddet eliyle 

yok edilemeyeceğinin güvencesini verdiler’.  

General Juste Fernández’in çağrısıyla birlikte, Kral ve yakın çevresi Armada’nın dahiliyeti 

konusunda uyarıldılar. Fernandez, La Zarzuela’daki krizi çözmeye yardım etmek için Kral’ı 

aradığında, Madrid’deki karargâhında kalması emri verildi. Milans del Bosch ve diğer kı-

demli komutanlarla konuştuktan sonra, Armada çağrısını yineleyerek, halefi olan kraliyet 

hanedanlığı genel sekreteri Fernández Campo’yu kan dökülmesini önlemek için bir hükü-

met kurmanın kendisinin görevi olduğu konusunda haberdar etti. Campo, vekillerin onun 

başbakanlığını onaylaması konusunda tereddütlerini iletince, Armada kibirli bir tavırla 

kendisini onaylacaklarının garantisini verdi ve silah altında verilen bir oyun herhangi bir 

yasal değerinin olmayacağı sakıncasından bir rahatsızlık da duymuyor gibiydi. Ancak Te-

jero, Milans del Bosch veya Armada dışındaki kimseden emir almayı reddettiği için Ar-

mada’nın nihayetinde meclise gitmesine izin verildi ki bu vekillere hitap edebileceği için 

çok tehlikeli bir hareket olduğunu kanıtlayacaktı. 24 Şubat gece 12.30’da binaya girdikten 

sonra, Armada Tejero’ya, vekillere–iki sosyalist ve iki komünisti de içeren––kendi başba-

kanlığında bir ulusal kurtuluş hükûmeti çözümü önermeyi planladığını anlatmıştır. 

Binaya giren sivil muhafızlar geri çekilecekler ve muhtemelen bir Güney Amerika ülkesi-

ne siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere güvenli bir yere gönderileceklerdi. Şaşırtıcı 

olmayan bir şekilde, Tejero günah keçisi olmayı reddetti ve anlaşmayı kabul etmesi konu-

sunda ısrar eden Milans del Bosch ile konuştuktan sonra öfkelenerek Armada’nın binayı 

terketmesini emretti. Aslına bakılırsa, darbenin başarısız olmasına sebep olan komplocu-

ların kendi arasındaki bu temel anlaşmazlıktı.   

Darbe başarısızlığa uğramıştı çünkü Kral, İspanya’nın generallerinin pek çoğuyla kişisel 

olarak konuşmayı başarmıştı; sadece küçük bir kısmı kendi hesaplarına ona karşı sada-

katlerini tazelemek için La Zarzuela ile irtibat kurmuştu. Bu görüşmelerin ortaya çıkardığı 

şey, isyancıların iddia ettiklerinin aksine darbe onun desteğini almamıştı, onlar aynı şe-

kilde ona karşı sadakatlerini yinelemişlerdi. Başka bir deyişle, eğer Kral iddia edildiği gibi 

darbenin başarılı olmasını isteseydi, isyancıların arzu ettiği sonucu almalarını sağlamak 
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onun için oldukça kolay olurdu. Madrid Başkomutanı Guillermo Quintana Lacaci daha son-

ra Savunma Bakanına şu şekilde açıklamada bulunmuştur; “Ben iç savaşta da savaştım, bu 

yüzden benim düşünme şeklimi tahmin edebilirsiniz. Fakat Franco bana kendi halefine ita-

at etme emri verdi ve Kral bana 23 Şubat Darbesini durdurmayı emretti. Eğer bana meclise 

saldırı emri verseydi, ben de o şekilde davranırdım.” 

Eninde sonunda, Milan del Bosch Kral’la üç kere konuştuktan ve Juan Carlos kendisinin 

anayasayı savunma kararlılığını teyit eden bir teleks mesajı gönderdikten sonra mevcut 

pozisyonundan çıkmayı kabul etmişti. Carlos şu uyarıda bulunmuştu: “Bu mesajdan sonra, 

artık geri dönemem.” Bu, şu anlama geliyordu: Eğer Bosch derhal emirlere itaat etmezse, 

darbenin sonuçlarından o sorumlu tutulacaktı. (İzleyen yargılamalarda, bu mesaj Kral’ın 

itham edildiği tereddüdüne delil olarak alıntılanmıştır.) Teleks mesajı ayrıca tartışmasız 

bir biçimde şunu ifade etmekteydi “Ne olursa olsun hiçbir darbe girişimi Kral’ın arkasına 

saklanamaz, o Kral’a karşıdır.” ve şöyle sonlanmaktaydı: “Sana yemin ederim ki ne İspan-

ya’dan vazgeçeceğim ne de onu terk edeceğim.” 

Monarşi, başta kamuoyunun güvence altına alınmasının öneminin farkındaydı, ancak 

başta televizyon genel merkezindeki Brunete Zırhlı Birliğinden isyancı birliklerin varlığı 

sebebiyle bunu yapması engellendi. Bunlar saat dokuzdan önce geri çekilmediler ve La 

Zarzuela’ya bir televizyon ekibinin sonunda ulaşması gece 11.35’i bulmuştu. 

Kral’ın mesajı gece yarısından sonra kısaca kaydedildi ve sonunda gece 1.15’de eksiksiz 

olarak yayına verildi. Bu gecikme bilahare bazılarınca, darbenin başarısızlığına dair yeterli 

kanıt bulunana kadar, Kral’ın kamu önünde darbeye karşı olduğunu açıklamasında iddia 

edilen gönülsüzlüğüne dayandırılmaktaydı ve bazı kaynaklar darbenin başarılı olması du-

rumunda, iki farklı mesajın kaydedilmiş olduğunu bile iddia etmekteydi. Bu iddialar hiçbir 

zaman doğrulanamadı ve gecikme ikna edici bir şekilde lojistik zorluklar ile açıklanabildi. 

(Dahası, onun mesajı Armada’nın meclisi ziyareti La Zarzuela’da bilinmeden önce kayde-

dilmişti). Bütün sivil ve askerî otoritelere demokratik statükoyu savunma emrini verdiğini 

duyurduktan sonra Kral ağırbaşlı bir şekilde şu beyanda bulundu: “Taç, anavatanın birliği-

nin ve istikrarının sembolü olarak, hiçbir kimsenin, eylemleri veya tutumlarıyla, anayasa-

da tanımlanmış ve İspanyol halkının referandum aracılığıyla onayladığı demokratik süreci 

güç yoluyla sekteye uğratması girişimlerine katiyen müsamaha gösteremez”.4

4 Powell (1996), s. 172.
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Darbe, eğer Brunete Zırhlı Birliğinden sorumlu Binbaşı Ricardo Pardo Zancada, yenilgi 

anında Tejero’ya katılmak için bir askerî polis birliği başında meclise gitmeyi kendine va-

zife edinmemiş olsaydı çok daha önce sona ererdi. Pardo en sonunda, ertesi sabah saat 

9’da teslim olmuştur. Yine de  o kendi birimine teslim edilmesine izin verilmesi ve ken-

di mahiyetindekilere  dokunulmazlık sağlanması konusunda ısrarcı olmuştur. Tejero ise 

ondan sonra pes etmiştir ve Armada’nın meclise gelerek teslim olması konusunda ısrar-

cı olmuştur. Bunu, muhtemelen onun bütün darbedeki başarısızlığındaki sorumluluğunu 

vurgulamak için yapmıştır. Gün ortasında, neredeyse on sekiz saat sonra, vekiller sonunda 

meclisten ayrılmaları için serbest bırakılmıştır. Armada’yı binayı terk ederken dışarıda 

gören Suárez, onun kendi serbest kalmalarını sağlamada önemli bir rol oynadığını var-

sayarak Kral’a daha sonra şöyle demiştir: “Ben Armada hakkında yanlıştım ve siz Kral’ım 

doğruydunuz.”. Buna Juan Carlos ise şöyle cevap vermiştir: “Hayır, Adolfo sen haklıydın. 

Armada bir haindir.”

Darbeyle ilgili iki ilave boyuttan daha bahsedilmesi gerekiyor. İlki, kriz esnasında oldukça 

özgür bir şekilde çalışabilen medyanın rolüdür. Aslında 23 Şubat akşamı, medya tarihine 

‘transistörlerin gecesi’ olarak geçmiştir çünkü milyonlarca İspanyol son gelişmelerden bü-

yük radyo istasyonları ile haberdar olmuştur. İlave olarak, ülkenin bazı gazeteleri, El País 

ve Diario 16 gibi, darbeyi kınayan ve 1978 Anayasasını destekleyen özel sayılar yayımla-

mışlardır. 

Daha da önemlisi ise darbe esas itibarıyla hiçbir halk desteği görememiştir.5 Anlaşılır bir 

biçimde, mecliste neler olduğunu öğrenmek için pek çok İspanyol evlerine koşmuş ve ka-

palı kapılar ardında, telefonlarına ve radyolarına sarılmışlardır. (O dönemde, İspanya’da 

hiçbir özel televizyon kanalı yoktu ve gördüğümüz gibi devletin sahip olduğu televizyon 

merkezleri isyancılarca ele geçirilmiştir.) Tam bu sırada, siyasal parti liderleri ve sendika 

birlikleri başarılı bir darbenin sonuçlarından en fazla etkilenenler olacakları beklentisiyle 

üyelerinin dosyalarını ve diğer potansiyel suçlama gereçlerini yok etmekle meşguldüler. 

Bask ve Katalonya bölgesinde, onlardan bazıları her ihtimale karşı Fransa sınırını bile geç-

mişlerdir. Tehlikenin tamamen ortadan kalktığı 27 Şubat’ta ancak üç milyona yakın insan 

İspanya şehirlerinde demokrasi ve Kral’ı destekleyen gösteriler yapmışlardır.  

5 Tejero’s followers quickly founded a new political party, Spanish Solidarity, which obtained fewer than thirty thousand votes 
in the general election held in October 1982.
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23-F Yargılamaları ve müteakip temyizler (1981-83)

23 Şubat 1981 darbe girişimine dahil olanların (bazılarının) yargılanması İspanya’da de-

mokrasinin sağlamlaşma sürecinde bir turnusol kâğıdı olmuştur. Genel anlamda, bu kar-

maşık yasal prosedür, demokratik kurumları güçlendiren ve silahlı kuvvetlerin sivil göze-

tim ve denetim altında olmasını tekrardan doğrulayan bir şekilde ele alınmıştır. 

Bir bakıma, Kral’ın kendisi de yargılamaların gerçekleştiği çerçeveyi sağlamada büyük 

oranda sorumludur. 24 Şubat akşamında, İspanya’nın önde gelen beş siyasi ismini–– Suá-

rez, Calvo Sotelo, González, Carrillo ve Fraga––darbenin sonuçlarını tartışmak için davet 

etmiş ve İspanyol halkının ordunun tamamını darbeci olarak farz etmemelerini sağlamak 

için ellerinden gelen bütün çabayı göstermelerini istemiştir. Birkaç gün sonra, Zaragoza 

askerî akademisine hitap etmiş ve subaylara şunu hatırlatmıştır: “Düşüncesiz eylemler 

devletin güvenliğine hiçbir yarar sağlamaz.” Yine bir yandan medyaya da “bütün bir kuru-

mu, içerisinde aceleci dürtülerinin kendilerini anavatanın kurtarıcısı yaptığını ve tek çıkar 

yolun yıkım ve şiddet olduğuna hatalı bir inananlar olması sebebiyle, ahlaki müeyyideye 

veya analize tabi tutmamaları” konusunda ısrarlı tavsiyede bulunmuştur. Aslına bakılır-

sa, bu neyin gelmekte olduğuna dair bir anlatı oluşturmuştur: Darbe bir azınlığın işiydi, 

sadece birkaç “çürük elma” dahildi ve dahil olanların pek çoğu da sadece yukarıdan gelen 

emirlere itaat ediyordu. 

 

Yargılama hiç şüphesiz, 25 Şubat’ta başbakan seçilen ve çok az tanınan liberal bir avukat 

olan Albert Oliart’ı yeni Savunma Bakanı olarak atayan Calvo Sotelo önderliğinde kurulan 

yeni yönetimin yüzleştiği en acil ve hassas görevdi. Ancak bununla birlikte, savaş tehdit-

leri ve komplolar devam etti; yine haziranda başka bir darbe girişimi açığa çıkarıldı ve 

Albay Ricardo Garcitorena Zalva, Albay Antonio Sicre ve Binbaşı Sáenz de Ynestrillas’ın tu-

tuklanmasına yol açtı. Kasım ayında, eski Valencia General’inin oğlu Yüzbaşı Juan Milans 

del Bosch herkesin önünde Kral’a “İşe yaramaz domuz” dediği için askerî bir mahkemede 

yargılanmış ve bu yüzden sadece bir aylığına göz altında tutulmuştur. Tahribata hakaret 

eklemek için aynı mahkeme Albay Alvaro Graiño’yu, bir gazeteye gönderdiği mektupta 

silahlı kuvvetlerde darbeciliğin devam ettiği konusunda uyardığı için iki aylık tutukluluğa 

mahkum etmiştir. Daha da endişe verici olan, 1981’in sonlarında yüzü aşkın subay ve ast-

subay, medyanın silahlı kuvvetlere karşı eleştirel ve saygısız tutumunu kınayan bir mani-

festo yayımlamışlardır. Bu, destekçilerinden beşinin tutuklanmasıyla sonuçlanmıştır. 
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Yargılamanın biçimi ve sonucu, ilk kez 1977 Moncloa Paktında gündeme getirilen ihtiya-

ca göre 1980 Kasım’ında askerî ceza kanununda yapılan değişiklikler olmasaydı oldukça 

farklı olabilirdi. Yeni yasa tüm davalarda askerî hukukçuların rolünü artırarak teminatları 

güçlendirmiş ve bir savunma avukatının kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu, askerî avu-

katlardan ziyade normalde subaylarla mücadele eden askerî savcıların kaldırılmasını ve 

ön incelemelerde askerî yasal organların üyeleri tarafından görevli subayların değiştiril-

mesini gerektirmiştir. Yasa ayrıca, Askerî Yargı Yüksek Şûrası tarafından geçen cezaların 

(sivil) Yargıtay tarafından temyiz edilebileceğini yerleştirmiştir. 

İlave olarak, yasa sivillerin askerî mahkemelerde yargılanabileceği suçları büyük oranda 

sınırlandırmıştı. Daha da önemlisi reform, Kraliyet Nizamnamesi’nin 34. maddesinde (yu-

karıda aktarılan) tanımlanan koşullarda muafiyete dayanarak, zorunlu itaatin olmadığını 

açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte, askerî yargılama yasası, barış zamanlarında 

duruşmasız yargılama ihtimalini dışlamak için reforme edildi; aksi takdirde bütün yargısal 

işlemler çok daha hızlı gerçekleşebilirdi.6

Sıklıkla arkadaşları ve akrabaları tarafından ziyaret edilen 32 askerî sanık duruşmayı as-

kerî tesislerde göz altında tutularak beklediler. (Sadece, Francocu ‘dikey’ sendikalara men-

sup bir aşırı sağcı olan Juan Garcia Carrés, sivil muhafızlarını işaretsiz otobüslerle Meclise 

Tejero’ya götürmek suçlamasıyla yargılandı). Bu, aynı zamanda kendi fesat görüşleriyle 

kamuoyunu zehirlemek için ellerinden geleni yapan aşırı sağcı medyanın üyeleriyle ile-

tişim kurabildiklerini gösteriyordu. Kaçınılmaz olarak, çok az sanık olduğu gerçeğinden 

dolayı––her ne kadar yüzlerce subay, asker ve sivil muhafız Madrid, Brunete Zırhlı Birliği 

ve Valencia’da seferber olmuş olsa da––ve duruşmayı beklerken içinde bulundukları fizik-

sel rahatlık pek çok insan, onları yargılayacak olan askerî mahkemenin yersiz bir hoşgörü 

göstereceğinden korkmasına sebep oldu. 

Eski bir hava kuvvetleri avukatı olan José María Garcia Escudero’nun öncülüğündeki du-

ruşma öncesi yargısal işlemler darbe dağıldıktan hemen sonra başlamış ve sadece üç ay “26 

Haziran 1981’e” kadar sürmüştür. Onun sonuçları––altı bin sayfalık belgeyi içeren––daha 

sonra 26 askerî hakimin yer aldığı Askerî Yargı Yüksek Şûrasına sunulmuştur. Muhteme-

len, içerikleri kısa bir zaman sonra bir savunma avukatı tarafından basına sızdırılmıştır.7 

6 Eski askerî yargılama yasası, Sanjurjo’nun 10 Ağustos 1932’deki isyanının birkaç hafta içinde yargılanmasına imkan sağ-
lıyordu; hüküm 25 Ağustos’ta verilmişti.
7 Apezarena (2016), ss. 322-25.
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García Escudero daha sonra anılarında, tam bir özgürlükle hareket ettiğini iddia edecektir. 

Aslında, Mayıs 1981’de başbakanla yapılan özel bir görüşmede, Calvo Sotelo Meclis bina-

sına dalan bütün sivil muhafızların azledilmesi gerektiği görüşünü açıklamıştır. Hakimler 

ise bu görüşü paylaşmamaktadır. García Escudero da ayrıca Kral’ı görmüştür, Kral ise ona 

gayretlerinde başarı dilemiştir.8 

Duruşma muntazam bir şekilde 19 Şubat 1982’de başlamış ve sadece üç ay sürerek 24 Ma-

yıs’ta sonlanmıştır; 47 sabah ve öğlen oturumunda elliye yakın şahit mahkemede tanıklık 

etmiştir. Duruşma Madrid’in eteklerindeki, Ordu Coğrafi Hizmetine ait olan ve bir zaman-

lar kâğıt fabrikasıyken bu olay için özel olarak değiştirilen bir askerî üstte gerçekleşmiştir. 

Binayı koruyan güvenlik, hem ordu hem de sivil muhafızlardan oluşuyordu. 26 askerî ve 

sivil bir avukat takımının hukuki görüş bildiren sanıklar, Korgeneral Luis Álvarez Rodri-

guez başkanlığında üst düzey 16 subay tarafından yargılanıyordu (bunlardan sadece altısı 

avukattı). Rodriguez, 1936 isyanında genç bir harbiyeli olarak görev almıştı ve hem Arma-

da ile hem de Milans del Bosch ile dostane ilişkileri bulunuyordu (Duruşmada geçen birkaç 

hafta içinde hasta olmuş ve yerine Demokratik Askerî Birliğe üye oldukları için ordudan 

atılan subayları askerî mahkemede yargılayan Yüzbaşı Federico Gómez de Salazar geçti).        

Duruşmaya kara, deniz ve hava kuvvetlerinden neredeyse bin askerî gözlemci ve bunun 

yanında ana siyasi parti temsilcileri katılmıştı. Sanıkların yakınlarına en yüksek mevki 

verilmişti ve neredeyse binin üzerinde İspanyol ve yabancı gazeteci duruşmayı takip et-

tiğinden dolayı bu iki grup zaman zaman birbirlerine laf attılar ve hatta hakaret ettiler.  

Diario 16 gazetesinin editörü olan Pedro J. Ramirez, hakimleri kızdıran bir makale yayım-

ladığı için mahkeme salonuna girişi engellendi; her ne kadar bir sivil mahkeme akabinde 

bu kararı bozsa da Savunma Bakanı onu uzak durmaya ikna etmeyi başardı. Hatıratlarında 

Calvo Sotelo, önde gelen gazete editörlerini davaya aşırı derecede yer vermemeleri için 

beyhude yere ikna etmeyi denediğini kabul edecektir.9 Genel anlamda, sanıklar duruşma 

boyunca sakin kalırken, tek istisna olarak Milans del Bosch, birisi meclisi rehin alan sivil 

muhafızları ‘bir avuç çocuk kaçakçısı’ olarak nitelendirdiği zaman, duruşma salonunu terk 

etmeyi denemiştir. 

8 José María García Escudero (1995), ss. 31-33.
9 Calvo Sotelo (1990), ss. 49-51.
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Sanıklar komplo kurmak, bir askerî isyana teşebbüs etmek, yardım ve suç ortaklığı yap-

makla suçlanmışlar fakat hepsi kendilerinin suçsuz olduğunu beyan etmişlerdir. Bekle-

nildiği gibi kıdemli subayların pek çoğu savunmalarını Kral’ın da darbenin hazırlanma-

sına aktif olarak dahil olduğu argümanı üzerine kurmuşlardır. Diğer yandan, daha genç 

olanları sadece emirleri uyguladıklarını iddia etmişlerdir. Soruşturma yargıcına 4 Nisan 

1981’de sunulan bir ifade de Tejero, Juan Carlos’u komployu devam ettirmeye teşvik et-

mekle suçlamıştır. Eylül ayının sonunda, savunma avukatları kendi muvakkat sonuçlarını 

sunduklarında, bunlar içinden on kişi darbenin “Anayasanın kendisine tanıdığı imkan ile 

Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Olan Kral Hazretlerinden gelen talimatların kesin inancı 

ve kararlılığıyla gerçekleştirildiğine” dair bir bildiri yayımlamışlardır. Ayrıca komplonun 

fikir babasının, neredeyse on yıldır La Zarzuela’da çalışması ve darbenin arifesinde Kur-

may Başkan Yardımcısı olarak atanması hakîkatine binaen diğerlerini kendisinin monarşi 

adına davrandığına inandıran Armada olduğunu eklemişlerdir. Tahmin edilebileceği gibi 

savunma avukatları Juan Carlos’un da tanık olarak çağrılmasını talep etmişlerdir. Bu, dev-

letin başının kabul edemeyeceği bir şeydi ancak bu onun suçlu olduğu manasına yoruldu. 

Daha da önemlisi Armada, Kral ile 13 Şubat 1981’de yaptığı özel görüşmeyi mahkemeye 

sunmak üzere kraliyet evinden izin istediği bilgisini paylaştı fakat nafile bir şekilde; ka-

çınılmaz olarak bu da Juan Carlos’un saklayacak bir şeyleri olduğu anlamına yoruldu. En 

nihayetinde duruşma makul şüphenin ötesinde gerçekte ne olduğunun ortaya çıkarılması 

amacına hizmet edemediği için tatmin edici olamadı. Armada, kendi eylemlerinin sorum-

luluğunu reddederek darbenin planlanması ve icra edilmesine dair hayati soruların cevap-

sız kalmasını etkin bir şekilde sağlama almış oldu.    

İronik olarak, sanıkların birbirlerinin en büyük düşmanları oldukları ortaya çıktı. Mahke-

mede birbirlerine karşı küstahça, sadakatsizce ve duyarsızlıkla davranıyorlardı. Armada, 

onu bir hain ve bir korkak olarak gören diğer sanıklarla asla haşır neşir olmadı. Darbenin 

detayları ortaya çıktıkça, pek çoğunun acziyet ve basiretsizce davrandığı açıklığa kavuş-

tu. Sonuç olarak, ülkeleri için en iyisi olduğuna––doğru ya da yanlış––inandıkları şey için 

kendi kariyerlerini feda etmeye hazır, onurlu ve vatansever kahramanlar olmaktan çok 

uzak bir şekilde halk onları çıkarcı, fanatik, kaba saba ve bir parça gülünç olarak görmeye 

başlamıştı. Darbede yer almayan fakat onun amaçlarına sempati besleyen pek çok subay 

silahlı kuvvetleri daha da aşağılayan bu gösteri karşısında utanç duydular. Kısacası, her 

ne kadar duruşma sanıklar açısından oldukça avantajlı bir çevrede yer almış olsa da, med-

yadaki çarpıcı yansıması onların gerçekte ne olduğuna dair maskelerinin inmesine yardım 

etmiştir.
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Nihayet askerî mahkeme tarafından 3 Haziran 1982’de verilen cezalar biraz dehşetle kar-

şılandı. Her ne kadar Milans del Bosch ve Tejero en yüksek cezalar olarak 30 yıl hapse 

mahkum edilseler de Armada, Pardo Zancada ve Torres Rojas sadece altı yıla mahkum 

edilmişlerdir.  

Genel olarak, 32 sanık arasından 22 kişinin cezaevinde üç yıldan kısa bir süreye mahkum 

edilmeleri, cezalarını çektikten sonra aktif askerî görevlerine geri dönebilecekleri anlamı-

na geliyordu. (Üç yıldan fazla ceza alanlar doğrudan silahlı kuvvetlerden atılıyordu).  

Hayati bir biçimde, Calvo Sotelo hükûmeti bu hükümleri Yargıtay’a temyize götürmeye 

karar verdi. Temel olarak bu, sivil bir kurumun bu tarz tartışmalı mevzularda son sözü 

söyleyen olmasını sağlamaya yönelikti. Sonuç olarak, bazı hükümler Nisan 1983’te belirgin 

ölçüde sertleştirildi: Armada artık darbeye aktif bir şekilde yol açmaktan dolayı suçlu ilan 

edilmişti; bu da onun 30 yıl hapse mahkum edilmesi demekti. Aynı şekilde, Pardo Zancada 

ve Torres Rojas’ın ikisi de kendi cezalarının iki katına çıkartılarak altı yıldan on iki yıla 

çıkışını gördüler. Dahası, askerî mahkeme tarafından suçları affedilen yedi sivil muhafız 

birer yıl hapse, diğer sekizi ise ikişer yıla mahkum edildiler. Genel olarak, yeniden düzen-

lenen hükümlerde ceza yılları 122’den 197’ye çıkmaktaydı; yine de 32 sanıktan 20’si askerî 

kariyerlerine devam edebilecekti.  

Her ne kadar, kamunun çok sonradan bilgisi olsa da 1982 Aralık ayında Askerî Yargı Yük-

sek Şûrası kısmi bir af girişiminde bulundu. Bu hareket, 1982 Ekim seçimlerini ezici bir 

çoğunlukla kazanan Başbakan Felipe González’in sosyalist hükûmeti tarafından anında 

engellendi. Askerî şûranın planlarından Savunma Bakanı Narcís Serra tarafından haber-

dar edilen Başbakan, eğer bu konuyu resmi olarak tartışmaya dahi cüret ederlerse, Şûra’yı 

derhal feshedeceği konusunda uyarmasını emretti. Bundan ötürü de bu girişimden anında 

vazgeçildi.10

Şaşırtıcı bir şekilde, muhtemelen darbenin başarısızlığı ve müteakip dava diğer komplocu-

ları şanslarını denemekten hemen caydırmadı. Ekim seçimlerinden kısa bir zaman önce, 

otoriteler bir başka darbe girişimini daha bozdular. Darbenin fikir babaları olan üç kıdemli 

ordu subayı, Luis Muñoz Gutiérrez, Jesús Crespo Cuspinera ve kardeşi José Enrique, Monc-

10 Prego (2000), ss. 189-90.
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loa ve Zarzuela saraylarına saldırmayı, Kral’ın ve Başbakan’ı makamlarından indirmeyi ve 

yerine Milans del Bosch liderliğinde askerî bir cunta geçirmeyi planlamışlardı (Üç elebaşı 

Kasım 1984’te 12’şer yıl hapse mahkum edildiler). Kamuya ancak 1997 yılında açıklanan 

son darbe girişimi ise Haziran 1985’te engellendi. Ancak, olaya dahil olanların yakalan-

ması veya yargılanmasıyla sonuçlanmadı. Bildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar İspanya’da 

planan son darbe girişimiydi.   

En nihayetinde, silahlı kuvvetlerin rolünü İspanyol toplumunun yararına yeniden düzen-

leyen darbenin mirası değil, fakat daha çok Savunma Bakanı Serra tarafından tasarlanan 

yeni Sosyalist hükûmetin 1980’lerde uyguladığı askerî reform programıydı. Daha da önem-

lisi, Haziran 1984’te İspanyol meclisi, Genelkurmay Başkanlığını Başbakanlığın altına ko-

yan, Başbakanlığın da bu yetkiyi Savunma Bakanına devrederek onun pozisyonunu güç-

lendirdiği, yeni bir Ulusal Güvenlik Teşkilat Kanunu’nu çıkarttı. İlave olarak, Aralık 1985’te 

köklü bir şekilde yeni bir askerî ceza kanunu 1945 Kanunu’nun yerini aldı ve Temmuz 

1987’de Askerî Yargı Yüksek Şûrasını dağıtarak yerine Yargıtay içerisine Askerî Konular 

Mahkemesini koyan bir kanun çıkartıldı.  

Yüksek Şuranın kaldırılmasından sadece birkaç ay önce hapiste olan 23 Şubat davası sa-

nıkları, cezalarını çektikten sonra silahlı kuvvetlerde kalmak için hükümlerinin gözden 

geçirilmesini talep ettiler. Böylece 1985 askerî adalet sistemi reformunun yarattığı yasal 

boşluktan yararlanabileceklerdi. Savunma Bakanı en kritik anda müdahale etmiş ve daha 

sonradan kabul ettiği üzere “darbeye katılan subayların aktif hizmetin dışında kalmaya 

devam etmesi için bazı ayarlamalar” yapmak zorunda kalmıştır.11 Bununla beraber Arma-

da’nın cezası ise 26 yıl, 8 ay ve 1 güne düşürülmüş; Yargıtay’a verdiği beş dilekçeden sonra 

nihayet, 1988 Aralık ayında, sağlık problemleri dolayısıyla hükûmet tarafından bağışlana-

rak serbest bırakılmıştır.12

11 Serra (2010), ss. 197-98.
12 Bununla birlikte, Armada 2013’e kadar yaşamış ve 93 yaşında ölmüştür. Pardo Zancada 1987’de serbest kalırken, Torres 
Rojas 1988’de sağlık ve yaşlılık yüzünden serbest kalmış ve kısa bir zaman sonra da ölmüştür. Milans del Bosch 1990’da 
serbest kalmış ve 1997’de, 82 yaşında ölmüştür. Tejero 1996’da cezaevinden çıkmış ve o günden bu yana sessiz ve sakin 
bir yaşam sürmektedir.
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İspanya tecrübesinden 10 (muhtemel) ders

İspanya’da 23 Şubat 1981 darbe girişimini takiben gerçekleşen yargılamalar, Türkiye’de 

halihazırda yapılan darbe sonrası yargılamalarına dahil olanların ilgisini çekebilecek bazı 

sonuçlara ulaşmamıza imkan verecektir. 

1. Darbe sonrası yargılamaları diğerlerinin aksine, çok yönlü hedefleri, anlamları ve 

sonuçları sebebiyle karşılaştırılabilir yasal işlemlerdir. Normal bir yargılama temel olar-

ak gerçeği ortaya çıkarmayı ve söz konusu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasıyla 

adaletin yerine gelmesini hedefler. Bununla birlikte, gerçeğin ortaya çıkmasına ve suçlu 

tarafların cezalandırılmasına ilave olarak, darbe sonrası yargılamaları ayrıca isyana da-

hil olanların kullandıkları yöntemleri ve talep ettikleri değerleri gayrimeşrulaştırmanın 

peşindedir. Böyle yaparak, duruşmayı yürütenler kendi bağlı oldukları normların, değerl-

erin ve prosedürlerin meşrulaştırılmasına (ya da en azından güçlendirilmesine) hizmet ed-

erler. Kısacası, darbe sonrası yargılamaları, olağanüstü siyasi ve sembolik önem atfedilen 

yasal süreçlerdir. Sonuç olarak, sürecin kendisi sıklıkla nihai hükümden daha önemlidir. 

2. Başarılı bir darbe sonrası yargılamasının hedefi intikam değil, adalet olmalıdır. Bunun 

sağlanması muhtemelen söz konusu darbe, ana hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunda 

ve İspanya’da 1981’de olduğu gibi kan dökülmediğinde çok daha kolay olacaktır. Tanım 

olarak, başarısız bir darbeyi atlatanlar, başarılı bir darbeye yenik düşenlerden çok daha 

bağışlayıcı olabilmeyi göze alabilirler.  

3. İdeal olarak yargılama darbenin gerçekleşmesinden görece olarak hemen sonra 

gerçekleşmelidir; pek çok durumda olduğu gibi, ‘geç gelen adalet, adalet değildir.’ Eğer 

darbe ile yargılama arasında çok fazla zaman geçmesine izin verilirse, kamuoyu en ni-

hayetinde yargılama süreçlerine olan ilgisini kaybedecektir. Dahası, darbede yer almakla 

suçlananların göz altında yargılanmadan uzun zaman tutulması genel anlamda bu uygula-

manın meşruiyetine zarar verecektir.  

4. Yargılamaların ana hedeflerinden birisinin gerçek anlamda ne olduğunu mümkün old-

uğunca doğru bir şekilde belgeleyerek ortaya çıkarmak olmalıdır. Aslında, bu, uzatılmış 

yasal süreçleri meşrulaştırmak için başvurulabilecek birkaç geçerli argümandan biridir. 

Bununla birlikte, darbenin birçok ayrıntısının belgelenmesi, özellikle de yargılananların 

iş birliğini reddederlerse imkansız olacaktır. Eğer durum böyleyse, yargılamanın kendisi 
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kamuoyunun umduğu ve hatta talep ettiği “davanın kapanmasını” asla sağlayamayacak-

tır. Ancak en iyi senaryoda, yargılama sadece sorumluların hüküm giymeleri için gerekli 

bulguları sağlamakla kalmayacak; ayrıca darbe ve sonuçları hakkında genel olarak ka-

bul edilen bir ‘anlatı’ oluşturmak için gerekli materyalleri de sağlayacaktır. Öyleyse bu, 

yargılamanın uzun dönemli sonuçları açısından, adaletin gerçekleştiğinin görülmesinden 

daha önemli olacaktır. 

5. Yargılama süreçlerinin, ordunun (veya genel anlamda kamuoyunun) silahlı kuvvetler-

in tamamının yargılandığı sonucuna varmayacak şekilde yürütülmesi önemlidir. Açık bir 

şekilde, eğer silahlı kuvvetlerde önemli bir çoğunluğun darbeye karıştığına yönelik kanıt 

varsa hedefe ulaşmak daha zor olacaktır. Durum böyle olsa bile, yine de darbenin fikir ba-

bası olan elebaşlarına daha çok yüklenmek ve düşük rütbeli subaylara ve askerlere daha 

müsamahalı davranmak muhtemelen en akıllıcası olacaktır. Silahlı kuvvetlerin hiyerarşik 

yapısı göz önüne alındığında, bu askerî personelin kolaylıkla anlayacağı bir şeydir.   

6. Tamamıyla sağlamlaştırılmış bir demokratik bağlam içinde, eğer mümkünatı varsa dar-

be sonrası yargılamasının sivil bir mahkeme tarafından idare edilmesi gereklidir. En ni-

hayetinde, bu muhtemelen sivil üstünlük ilkesinin uygulanmasının en çabuk ve etkili yolu-

dur. Gördüğümüz gibi, bu İspanya örneğinde mümkün olamamıştır, zira Franco rejiminden 

miras alınan askerî yargı sistemi 1981’de halen yürürlükteydi. Bununla beraber, askerî 

mahkemenin dikte ettirdiği hükümleri sivil Yargıtay’a temyize götürmek, hem suçlanan 

hem de genel anlamda kamuoyu bunu gelecekte sivillerin her zaman son sözü söyleyeceği 

şeklinde anlamıştır.  

7. İdeal olarak  yargılama kamuya açık, yerel ve yabancı basının yer aldığı, yerli ve ya-

bancı sivil toplum kuruluşlarının da olduğu bir şekilde yapılmalıdır. Oturumlar tartışmalı 

veya hassas bilgileri ortaya çıkarsa bile medyanın yargılama süreçlerini özgürce tartışa-

bilmesi gereklidir.  Kabul edilmelidir ki bunun sorunlu olduğu ispat edilmiştir ve sanıklar 

da yargılamaları kendi çıkarları için de pekala kullanabilirler. Gördüğümüz gibi İspanya 

örneğinde sanıklar, savunma taktiklerinin bir parçası olarak açık bir şekilde devletin 

başını darbenin suç ortağı olmakla suçlamışlardır, fakat Kral’ın prestiji ve itibarı sonuç 

olarak zayıflamamış, güçlenmiştir.  
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8. Verilen hükümler işlenen fiillerin ağırlığını mümkün olduğu şekilde doğru ve tam olar-

ak yansıtmalıdır. Demokratik bir bağlamda, aşırı şiddetli cezalar mahkemenin itibarını 

zedeleyecektir ve cezalandırılanlar (ordunun diğer birimleri ve onların sivil destekçileriyle 

birlikte) yargılamaların güçlendirmeyi hedeflediği politik sistemin kendisine yabancılaşa-

caklardır. Diğer yandan, aşırı hoşgörülü cezalar darbenin kurbanlarını, sempatizanlarını 

ve genel anlamda kamuoyunu rencide edecektir ve gelecekte isyancıları taklit etmek ist-

eyenleri caydırmakta başarısız olacaktır. 

9. Demokratik bir bağlamda, darbe sonrası yargılamaları kendi içinde bir amaç olar-

ak görülmemelidir fakat daha çok, orduya karşı sivil üstünlüğünü tekrar hatırlatmayı, 

demokrasiyi güçlendirmeyi ve mümkünse ulusal uzlaşmayı sağlamayı hedefleyen daha 

uzun, geniş bir sürecin bir parçası olarak görülmelidir. İspanya örneğinde, yargılamalar, 

asker-sivil ilişkilerini kalıcı bir temelde köklü bir şekilde dönüştüren uzun zamandır bekle-

nen reformların önünü açmıştır. Bununla birlikte, diğer ilave girişimler (hakikat ve uzlaş-

ma komisyonu gibi) yoğun çatışma dönemlerinden sonra genel ‘kapanışa’ ulaşmak için 

gerekli olacaktır.  

10. Darbe sonrası yargılamaları demokratik bir siyasal kültürün gelişmesinde olumlu bir 

rol üstlenebilir fakat gerçek anlamda sunabileceklerinin sınırları vardır. Sonuç olarak, 

yargılamaların tarafında olanlar bunlardan çok fazla anlam çıkartmamalıdır; örneğin, İs-

panyol solu genel olarak, 1932’den bu yana aşırı sağcı generallerin ilk defa yargılandığının 

kamuoyuna hatırlatılmasını çok fazla istemedi. Bu gibi durumlarda, tarihsel analojiler ve 

sonuçların yorumlanmasının asgari düzeyde tutulması en iyisi olacaktır.    
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THE 1981 COUP D’ÉTAT AND TRIAL IN SPAIN:
POSSIBLE LESSONS FOR TURKEY

This article briefly analyses the attempted coup d’état carried out in Spain in February 

1981 and the trial that was held in its aftermath, with a view to extracting possible lessons 

that might prove useful to those currently engaged in post-coup trials in Turkey.

The past as prelude

Spain has had a long history of military interventions in political life. In the 19th century, 

these generally took the form of a pronunciamiento (literally, pronouncement), a ritualized 

challenge for power on the part of the army which became institutionalized as a mech-

anism for changing the government in office. Contrary to what is often assumed, not all 

military interventions were reactionary in nature; the liberal and progressive factions in 

Parliament also had their supporters within the army. Thus, major pronunciamientos re-

sulted in changes of government in 1820, 1843, 1854, 1868 and 1874. Not surprisingly, the 

constitutional settlement finally reached in 1876 under King Alfonso XII was largely aimed 

at removing the army permanently from the political sphere, something it achieved quite 

successfully until 1923.

In the course of the 20th century, Spain experienced five significant military uprisings (in 

1923, 1930, 1932, 1936 and 1981), only two of which were successful (those of 1923 and 

1936). The first was carried out by General Miguel Primo de Rivera in September 1923, 

and was opposed by almost no one and welcomed by many. Although this has sometimes 

been portrayed as yet another pronunciamiento, it was somewhat different in that it aimed 

to overthrow not just the government of the day but the parliamentary system created in 

1876, replacing it with something new. With the tacit acquiescence of King Alfonso XIII, 

Primo de Rivera was able to establish a formal military dictatorship (1923-25), which sub-

sequently became a civilian one (1926-29), but he failed to consolidate this as a stable form 

of authoritarian rule. After losing the support of both the king and the army, Primo went 

into exile in Paris in 1929, where he died quietly in 1930.

Charles POWELL
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In the wake of his departure, the king sought to revive the political system that had exist-

ed until 1923, but without success. It was in this turbulent context that a small group of 

left-leaning army officers rose against the monarchy in December 1930 in support of the 

republican parties which were actively plotting for a change of regime. The uprising was 

a complete failure, and its leaders, captains Fermín Galán and Ángel García Hernández, 

who had their headquarters in Jaca, a small provincial town in northern Spain, were sub-

sequently court-martialled and shot, as a result of which they rapidly became prominent 

martyrs of the republican cause.

The collapse of the dictatorship paved the way for free municipal elections in April 1931 

and, following the departure of King Alfonso XIII, the proclamation of the Second Republic. 

The ambitious progressive agenda of the leftists and republicans who largely wrote the 

Constitution of 1931 and later won the first democratic elections included a far-reaching 

reform of the armed forces, which was inevitably resisted by the more conservative ele-

ments of the military, who interpreted it as an attempt to emasculate them. Ironically, the 

leader of the first military coup attempt against the Republic, General José Sanjurjo, who 

had supported Primo de Rivera’s take-over in 1923, had initially facilitated the monarchy’s 

downfall in 1931 by refusing to use the para-military Civil Guard units under his command 

against republican demonstrators. However, Sanjurjo soon became disillusioned with the 

new regime, and in August 1932 he led an uprising against the government from his mili-

tary headquarters in Seville. Although he initially succeeded in taking control of the Anda-

lusian capital, he failed to attract the support of other senior military figures, and the coup 

attempt collapsed within days, resulting in ten deaths and the general’s arrest. Sanjurjo 

was subsequently tried with 150 others and sentenced to death, but the republican author-

ities, determined not to make a martyr of him, later commuted this to life imprisonment. 

However, after winning the second general election held under the Republic in 1933, the 

new centre-right government adopted a general amnesty in 1934 which freed Sanjurjo and 

his co-conspirators, most of whom later played a prominent role in the 1936 uprising that 

would eventually lead to the regime’s destruction. 
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From Civil War to dictatorship

The most significant military coup ever carried out in Spain was of course the right-wing 

uprising which took place in July 1936. It is often forgotten that a very significant propor-

tion of the Spanish armed forces remained loyal to the Republic, which explains why the 

coup was only partially successful. Although it has sometimes been described as ‘the re-

bellion of the generals’, this is an inaccurate portrayal of events: out of eighteen divisional 

generals, including those of the Civil Guard and the Carabineros, only four (one of them 

being General Francisco Franco) took part in the uprising. (The uprising should have been 

led by none other than Sanjurjo, who was in exile in Portugal, but his death in a plane crash 

accidentally paved the way for Franco’s rise to pre-eminence). Similarly, only fourteen of 

the fifty-six brigade generals who were serving at the time rebelled against the govern-

ment. Overall, of the 15,301 officers in all branches, corps and services active in July 1936, 

just over half clearly supported the rebellion. The rebels were in fact defeated in most large 

cities, including Madrid, Barcelona and Valencia, where they came up against the united 

resistance of other armed forces loyal to the Republic and political and trade union mili-

tants. The division of the army and the police was thus crucial in thwarting the military 

rebellion, and in preventing it from achieving its immediate goal, the seizure of power. 

However, by decisively undermining the republican government’s ability to maintain or-

der, the coup d’etat gave way to a civil war and the violence of armed factions. 

This only partially successful coup thus led to a bloody, three-year long civil war, some-

thing the insurgents had never expected. Ironically, the war ended with yet another coup 

in March 1939, led by Colonel Segismundo Casado, which has been seen as a ‘rebellion 

of the officers’ against a Republican government whose legitimacy they no longer recog-

nised. Casado and his camp assumed that it would be easier to settle the war amongst of-

ficers, but Franco insisted on an unconditional surrender, which he finally achieved a few 

weeks later. According to recent estimates, nearly 600,000 Spaniards died in the conflict, 

of which 100,000 deaths were due to the repression unleashed by the rebels, and 55,000 

due to the violence in the Republican zone. Another 50,000 were executed in the decade 

following the end of the war. Much of this repression was carried out under the authority 

of the Law of Political Responsibility (1939), which set out to punish ‘any person or body’ 

that had opposed the July 1936 uprising. In other words, it was those who had remained 

true to the Republic who were to suffer the consequences of their loyalty, while the rebels 

savoured the fruits of their disloyalty.



1st DAY - 3rd SESSION SPAIN

309

The Nationalists’ victory led to the establishment of a personal dictatorship under Franco 

that survived until his death in November 1975, the only one in Europe to have emerged as 

a result of a civil war. For obvious reasons, those involved in the 1936 coup were regarded 

as heroes by the regime, which portrayed the civil war as a ‘crusade’ against communists, 

freemasons, separatists and other ‘enemies of Spain’. 

The transition to democracy

Spain’s democratizing process is a paradigmatic case of a ‘transition through transaction’, 

characterised by the following features: the (paradoxical) use of the former regime’s insti-

tutions and constitutional procedures to initiate the democratizing process; negotiations 

between ‘soft-liners’ in the out-going authoritarian regime and representatives of major 

opposition groups; the inclusion of representatives of all key political forces in the deci-

sion-making process; and private, face-to-face deliberations at crucial stages, involving a 

relatively small number of participants. Some have argued that ‘transitions through trans-

action’ are also characterised by relatively low levels of popular mobilization, but the Span-

ish experience suggests they are compatible with relatively high levels of pressure ‘from 

below’ if political actors are willing and able to modulate this in response to concessions 

made ‘from above’. Some also claim that ‘transitions through transaction’ can only succeed 

in the absence of political violence, but Spain experienced 460 deaths from political vio-

lence in 1975-80; indeed it was partly the fear that this violence might derail the transition 

process that encouraged political elites to negotiate in the first place.1

Spain’s relatively brief transition to democracy was launched ‘from above’, but it acceler-

ated in response to mounting pressure ‘from below’. It was essentially driven by domestic 

actors, though the European Community and some of its member states, notably Germany, 

actively supported democratization (through its parties, trade unions and political founda-

tions). Its origins largely reflect the political dilemmas facing King Juan Carlos, who need-

ed to acquire a new democratic legitimacy for the monarchy in order to guarantee both 

his survival as head of state and the continuity of his dynasty. The monarchy Juan Carlos 

inherited in 1975 was not the institution embodied by his grandfather Alfonso XIII until 

1931, but rather an entirely artificial, authoritarian monarchy designed to perpetuate the 

regime. However, Juan Carlos did not inherit all of Franco’s powers: the Organic Law of the 

1 Powell (2015), pp. 348-51. 
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State (1967) had designed a monarchy in which the king’s role was severely curtailed by 

the combined authority of the prime minister and the president of the Cortes (parliament), 

who shared effective control over the political system. Paradoxically, this meant that from 

the outset the king had a vested interest in a constitutional reform that would free him 

from the tutelage of unelected officials.

In the first stage of the transition, prime minister Carlos Arias Navarro, who increasingly 

identified with the regime’s ‘hard-liners’, advanced a blueprint for limited reform which 

would have led to the election of a semi-democratic Cortes and the legalization of some 

parties, such as the Socialists (PSOE) but not the Communists (PCE). This was rejected out-

right by an increasingly active opposition, mass mobilizations (which sometimes resulted 

in loss of life), new media outlets, and the European parliament. 

The king’s decision to replace Arias Navarro in July 1976 with Adolfo Suárez, a 44 year-

old apparatchik of the former regime, known for his ambition and audacity, was a cru-

cial turning-point. Suárez quickly produced a Law for Political Reform which called for a 

two-chamber Cortes: a Congress of Deputies elected according to principles of proportional 

representation, and a majoritarian Senate. In keeping with the procedure envisaged by the 

Francoist fundamental laws, the bill was first approved by the existing Cortes in November 

by 425 votes in favour and 59 against. In December, it was ratified by a referendum which 

registered a 77% turn-out (with 94% of votes in favour), in spite of the opposition’s decision 

to abstain on the grounds that it had been excluded from the entire process. 

The referendum considerably strengthened Suárez’s hand; it was only after it that he en-

gaged in formal talks with the opposition’s ‘Committee of Nine’. The talks centred on the 

seven conditions the opposition demanded be met if it was to take part in future elec-

tions, which included the legalization of all political parties and trade unions, the political 

neutrality of public employees, a generous  amnesty, the negotiation of an electoral law, 

and the acknowledgement of regional political identities. In fact, these did not constitute 

formal negotiations; rather, it was a case of Suárez listening to the opposition’s demands 

and skilfully translating them into legislation. Most importantly, the talks led to the legal-

ization of the PCE in April 1977, whose exclusion would have rendered the process illegiti-

mate in the eyes of many Spaniards. This paved the way for the first democratic elections, 

held in June 1977, which, in turn, produced the ideal outcome: the high turn-out (79%) 

confirmed their legitimacy, and the strong showing by Suárez’s Union of the Democratic 
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Centre (UCD), which obtained 34% of the vote and 165 out of 350 seats, allowed him to 

remain in office. At the same time, the PSOE emerged as the leading opposition party with 

29% of the vote and 119 seats, well ahead of the PCE, which obtained a mere 9% of the vote 

and 20 seats, while the neo-Francoist Popular Alliance had to make do with 8% of the vote 

and a paltry 16 seats.

The final stage of the transition consisted of a series of agreements involving all the major 

political actors. The first of these were the Moncloa Pacts signed in October 1977, which 

sought to restore growth to an ailing economy and to curb inflation by means of far-reach-

ing structural reforms and negotiated wage restraint. In return for the latter, the Pacts 

introduced a new system of direct income tax, which would largely finance the spectacular 

growth of Spain’s health and education systems in the 1980s. Another major initiative 

adopted in October 1977 and requiring a broad political consensus was the Amnesty Law, 

which benefited all those tried for so-called political crimes committed against the Franco 

regime prior to the recent elections, including ETA terrorists who had been convicted of 

murder. At the same time, however, it also guaranteed that former servants of the regime 

would not be investigated or prosecuted for the human rights violations they might have 

committed in the past, thereby ruling out the possibility of purging the Armed Forces, the 

police or the judiciary. The Amnesty Law was thus the most significant expression of the 

tacit, unspoken agreement reached by former Francoists and the democratic opposition 

in an effort to prevent Spain’s traumatic past from becoming an insurmountable obstacle 

on the road to democracy. To some extent, this so-called ‘pact of forgetting’ was built on a 

widely-held interpretation of the civil war which saw it as a fratricidal tragedy for which 

both sides shared responsibility. As a result of this legislation, ‘transitional justice’ was to 

be notoriously absent from the Spanish democratizing process. 

Thirty years later, in what might be described as a belated attempt at ‘post-transitional jus-

tice’, the Spanish parliament finally adopted a highly controversial Law of Historical Mem-

ory (2007), which offered reparations to those victimized by past injustices and formally 

condemned the Franco regime as ‘illegitimate’. Surprisingly, however, the law did not nullify 

the verdicts of those sentenced by Francoist tribunals, including the kangaroo courts created 

after the end of the civil war in 1939. Nor did it overturn the 1977 Amnesty Law, making it 

highly unlikely that anyone associated with the old order will ever face prosecution on hu-

man rights charges. What is more, in 2010 a court indicted Baltasar Garzón, the judge who 

had gained worldwide fame for his indictment of Chilean General Augusto Pinochet, on the 
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grounds that he had abused the powers of his office in his attempt to use the Law of Histor-

ical Memory to prosecute former Francoist officials. Although he was later acquitted on this 

count, other charges forced him to relinquish his judicial post, thereby ending all meaningful 

efforts to bring the former regime to justice, at least for the time being.

By far the most important product of the transitional consensus was the new democrat-

ic constitution adopted after 16 months of negotiations between the representatives of 

all parliamentary parties, which was put to a referendum in December 1978. The debates 

that dominated the constituent process centred on the same issues that had plagued the 

Second Republic, but on this occasion they were dealt with far more pragmatically. The 

Socialists initially put forward an amendment that would have made Spain a republic, but 

once it was defeated by the other major parties (including the PCE, which had agreed to 

recognise King Juan Carlos in return for its legalization), they quickly endorsed the new 

parliamentary monarchy. The constitution disestablished the Catholic Church, while at the 

same time acknowledging the right of all children to receive religious instruction in public 

schools, and the state’s obligation to support religious schools. In its treatment of econom-

ic issues, the new text balanced the preferences of the right against those of the left. It ex-

plicitly acknowledged the market economy and protected private property and inheritance 

rights against unlawful confiscation, but also contained guarantees of the right to strike 

and commitments to provide a broad range of social services, including social security, 

health, education, disability and unemployment benefits, as well as the promise of a more 

egalitarian distribution of income. The constitution also included provisions regulating 

the devolution of powers from the central government to the autonomous communities, 

paving the way for the development of Spain’s future semi-federal State of Autonomies; 

although these efforts initially proved sufficient to accommodate Catalan nationalists, they 

failed to satisfy their Basque counterparts. Finally, while the Francoist Organic Law of the 

State (1967) regarded the Civil Guard and the National Police as integral parts of the armed 

forces, the new constitution (article 8.1) distinguished clearly between the military and the 

security forces. However, the constitution failed to clarify whether the armed forces were 

simply part of the public administration (like the postal service, say), and therefore totally 

subordinate to the government, or an institution with its own peculiar characteristics, 

which enjoyed a special relationship with their commander-in-chief (and head of state). 

Thus, although the constitution allowed the king to exercise ‘the supreme command of the 

armed forces’ (article 62 (h)), it also gave the government control of the ‘civil and military 

administration and the defence of the state’ (article 97). 
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Democratic consolidation and military unrest

To some extent, the consolidation of the new democracy proved more challenging than 

the transition proper. Firstly, the newly elected authorities faced an extremely severe eco-

nomic crisis, which resulted in high levels of inflation, rising unemployment and growing 

social unrest. Additionally, centre-periphery tensions remained a source of tension, even 

after the adoption of statutes of autonomy in Catalonia and Basque country in October 

1979. Worse still, far from being appeased by the arrival of democracy and regional auton-

omy, the Basque separatist terrorist organization ETA stepped up its murderous activity, 

killing 64 people in 1978, 84 in 1979, and 93 in 1980, its bloodiest year ever. Precisely so as 

to provoke some form of military backlash, Army, Civil Guard and police officers became 

ETA’s favourite targets; if we include the victims of other far-left terrorist organizations 

(such as GRAPO and FRAP), in all some 300 uniformed personnel (including twenty-one 

senior officers) were murdered between the first democratic elections held in 1977 and the 

attempted coup of 1981.

On the whole, the armed forces played a far less significant role in Spanish political life 

in the wake of Franco’s death than many had expected. This was largely due to the fact 

that, although they had played a key role in bringing Franco to power, their influence had 

declined in the 1960s and early 1970s as a result of the expansion, modernization and in-

creased specialization of the state which accompanied Spain’s so-called economic miracle. 

(Between 1960 and 1975, the Spanish economy grew faster than that of any OECD country, 

with the exception of Japan). As a result, by the time of his death in 1975, Franco was ruling 

over what was effectively a civilian-led authoritarian regime, in which the armed forces 

had a very minor say in the decision-making process. A good indication of this diminished 

role is that by the early 1970s they were not even able to prevent governments from ded-

icating ever-dwindling resources to military expenditure, which was one of the lowest in 

Europe by the time of the dictator’s death. As a result, the middle classes ceased to regard a 

military career as an attractive proposition, and many officers had to moonlight in order to 

make ends meet. However, the military continued to play a prominent role in maintaining 

law and order: the Director-Generals of both the Civil Guard and the National Police were 

senior army officers, as were many of their subordinates. Furthermore, the 1945 Code of 

Military Justice allowed the military to try civilians for alleged offences against the armed 

forces.
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Overall, the armed forces were thus not in a strong position from which to oppose or resist 

the democratization process. Additionally, it should be noted that this was largely led by 

King Juan Carlos, whom Franco himself had named his successor in 1969, and who also 

held the post of commander-in-chief of the armed forces as head of state. Furthermore, 

as we saw above, the entire process was carried out in keeping with Francoist legislation 

and parliamentary procedures. Strictly speaking, therefore, an armed rebellion against a 

constitutional reform process sanctioned by the king would have amounted to an act of 

treason against Franco’s legacy. This largely explains why during the transition itself the 

armed forces (acting as an institution) only registered formal complaints on two occasions: 

after the Communist Party was legalised in 1977, and again in October of that year, when 

the authorities sought to reinstate the young left-wing officers who had been expelled from 

the armed forces in 1976 for having set up a Democratic Military Union (UMD), a clandes-

tine organization strongly influenced by the Armed Forces Movement and the ‘carnation 

revolution’ that toppled the Portuguese dictatorship in April 1974. It is interesting to note, 

in this regard, that the armed forces were unable to prevent the former, but not the latter; 

indeed it was not until 1986 that the 1977 Amnesty Law was modified to accommodate the 

demands of former UMD members, though none of them were ever able to resume their 

military careers. In short, the military were influential enough to limit civilian efforts to 

reform the armed forces, but lacked the power to derail or block the transition to democ-

racy altogether.

This is not to say that a small minority of army officers did not actively resist the democ-

ratizing process itself, particularly after the creation of a new ministry of Defence (in June 

1977) and the adoption of the 1978 Constitution, which the more reactionary elements 

regarded as an atheist document, and one which was bound to lead to the dissolution 

of Spain. Ultra rightists also objected to the new Royal Ordinances adopted in late 1978 

to replace those dating back to the 18th century, which introduced a new article stating 

that ‘when orders invite acts to be committed that are manifestly contrary to the laws and 

conventions of war, or constitute a crime, in particular against the constitution, no soldier 

will be obliged to obey them, and will, in any case, be wholly responsible for his actions 

and errors’ (article 34).

The first serious evidence of military unrest emerged in September 1977, when a group of 

disgruntled officers allegedly met at Játiva, a small Mediterranean resort, to prepare a plot 

which would have led to the creation of a military government of ‘national salvation’. (The 
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evidence surrounding this plot is scarce, and some authors have questioned its relevance). 

More significantly, in November 1978 the authorities announced they had uncovered the 

so-called Operación Galaxia, named after the cafeteria in Madrid where the conspirators 

met to plan an assault on the Moncloa Palace, the prime minister’s official residence, and 

the arrest of the entire cabinet. (Significantly, the coup was timed to coincide with the 

king’s tour of several Latin American countries). Its ringleaders, Lieutenant Colonel Anto-

nio Tejero, of the Civil Guard, and police Captain Ricardo Sáenz de Ynestrillas, were arrest-

ed and later tried by a military court, which sentenced them to only seven and six months’ 

detention respectively; given the time already served while awaiting trial, this meant their 

immediate release. What is more, nothing was done to shed light on the extent of the 

planned coup, or the involvement of other conspirators. Instead of appeasing the extreme 

right-wing officers involved, this policy of leniency merely emboldened them. Although 

army officers also took part in the conspiracy, it is highly significant that the ringleaders 

were members of the Civil Guard and police who had served in the Basque country, some 

of whose men had been the victims of ETA killings. (Sáenz de Ynestrillas himself was later 

murdered by ETA in 1986).

Shortly after the plot was uncovered, the minister of Defence, General Manuel Gutiérrez 

Mellado, who was Suárez’s closest adviser for military affairs, attended an army gathering 

in Cartagena to explain the new constitution. As he was speaking, General Juan Atarés 

Peña, who commanded the Civil Guard in the Valencia region, shouted out that the text 

was ‘a great lie’. The general was subsequently court-martialled for insulting his superior, 

but acquitted by military judges convened by the Captain-General of the Valencia region, 

Jaime Milans del Bosch. (Atarés was later murdered by ETA in 1985). In January 1979, at a 

funeral for the military governor of Madrid, General Constantino Ortín, who had just been 

murdered by ETA, Gutierrez Mellado was jostled and insulted by an irate crowd consisting 

largely of army officers. Inevitably, these incidents led far-right military conspirators to 

conclude that the democratic regime could be attacked with impunity.
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The attempted coup of 23 February 1981

Military unrest continued to rise during the course of 1979-80 due to the establishment of 

Catalan and Basque autonomous institutions, the wave of ETA violence, and the economic 

crisis. In a desperate attempt to reduce the tension, in April 1979 Suárez finally replaced 

Gutiérrez Mellado with Agustin Rodriguez Sahagún, who thereby became the first civilian 

minister of Defence since the Second Republic. The latter had no prior knowledge of mili-

tary affairs, and soon made himself unpopular by selecting the liberal General José Gabei-

ras as the new Chief of Staff of the Army, an appointment which required not only his pro-

motion from major-general to lieutenant-general, but also that of five other generals who 

preceded him. Shortly before the summer recess, the Parliament had begun to debate a bill 

whereby former members of the UMD would be allowed to return to the armed forces. An 

earlier bill had contemplated putting an end to the military status of the Civil Guard, hith-

erto led by army officers. In October 1979 the authorities uncovered yet another plot, mas-

terminded by general Luis Torres Rojas, the commander of the Brunete Armoured Division, 

the Spanish army’s best equipped unit, stationed near Madrid, who planned to occupy the 

prime minister’s residence, force the government to resign, and put a military directory 

in its place. Far from making this public, however, the government quietly removed him 

from the capital in early 1980 by appointing him military governor of La Coruña, in the far 

north-western corner of the country. 

During these months, King Juan Carlos made a point of talking to many disgruntled senior 

army figures in private, in an attempt to secure their loyalty. Amongst those who were most 

outspokenly critical of the consequences of democratization was General Alfonso Armada, 

the former head of the royal household, who had been removed from the king’s entourage 

by Suárez in 1977 on account of his hostility to the new regime, and replaced by General 

Sabino Fernández Campo. According to the monarch’s own account, ‘I listened to them 

carefully, and when their arguments struck me as departing too far from reality, I tried to 

make them see reason. But I also made it clear that in no case could they count on me to 

cover up for the slightest action against a constitutional government like our own. Any 

such action, I told them, would be regarded by the king as a direct attack on the crown’.2

2 Vilallonga (1994), p. 125.
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As a result of Spain’s economic difficulties, growing centre-periphery tensions and ETA’s 

relentless violence, during the course of 1980 Suárez’s popularity and credibility were rap-

idly eroded, not least within his own party, UCD. It was in this context that the press and 

some political figures began to discuss the need to form a government of ‘national salva-

tion’ under the premiership of General Armada, who had been appointed military governor 

of Lerida, a provincial capital in north-eastern Spain. This so-called Operación De Gaulle 

envisaged the non-violent (and supposedly legal) substitution of Suárez’s government by 

a broad-based coalition cabinet which might even include prominent members of the So-

cialist party, a possibility Armada himself explored with two senior members of the PSOE 

leadership in October 1980.

Younger army conspirators seem to have been thinking along more forceful lines, however. 

On 5 November, at a private gathering in a military housing estate in Madrid, some fifty 

officers discussed the possibility of emulating the Turkish military coup led by General 

Kenan Evren on 12 September 1980. The officers based their discussion on an analysis of 

the Turkish coup written by the Spanish military attaché in Ankara, Colonel Federico Quin-

tero Morente, a US-trained counterinsurgency and intelligence expert who had exposed 

Operación Galaxia. His paper, which discussed the impact of terrorism and economic stag-

nation on fragile democracies, was subsequently leaked to the press, and fuelled specula-

tion of an imminent Turkish-style coup (golpe a la turca). The threat was certainly deemed 

serious by both the socialist leader Felipe González and the head of the conservative party, 

Manuel Fraga, who informed the king separately of their readiness to join a caretaker co-

alition government if necessary.

The coup itself began to take shape at a crucial meeting between Armada and Milans del 

Bosch, held in Valencia on 17 November. During this interview, the former led the latter to 

believe that the king, whom Armada spoke to quite frequently, shared their concern that 

Suárez was incapable of responding effectively to the many challenges facing Spain, and 

that something urgent should be done to prevent a fully-fledged  coup. At a second meet-

ing, held on 10 January 1981, Armada, who had seen the king over Christmas, informed 

him that Juan Carlos ‘was fed up with Suárez’, and was determined to replace him. In the 

eyes of Milans del Bosch, who was a devout monarchist, the fact that Armada was soon to 

be appointed deputy chief of the Army General Staff lent credence to the idea that he was 

acting on the king’s behalf. Juan Carlos had indeed asked the Defence minister to move Ar-

mada to Madrid, because he wanted a trusted figure at this side, an initiative vehemently 
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opposed by Suárez. Without the king’s knowledge, at this second meeting Armada encour-

aged Milans to stage an uprising in Valencia, on the understanding that he would later 

be able to ‘redirect’ it from Madrid. A week later, on 18 January, Milans del Bosch called a 

decisive meeting of conspirators in the capital, which was attended by senior officers of 

the Brunete Armoured Division and colonel Tejero, amongst others. It was here that they 

decided to give Armada’s plan for an Operación De Gaulle one final chance; if he failed to 

become prime minister within a month, Tejero would seek a pretext to occupy Parliament, 

Torres Rojas would rush back from La Coruña to lead the Brunete Armoured Division into 

Madrid, and Milans del Bosch would take control of Valencia.

Exhausted by the growing tension and his struggle to hold his party together, Suárez fi-

nally submitted his resignation to the king on 27 January. His farewell address –and his 

statement that ‘I do not wish the democratic system we have all desired to be yet another 

parenthesis in Spain’s history’– fuelled speculation that he had resigned under pressure 

from military conspirators, but in private he assured his aides that ‘at least I’m leaving you 

with the military problem resolved’. In the wake of Suárez’s resignation, a highly influen-

tial right-wing journalist published an article encouraging the king to seize this opportuni-

ty to replace him with ‘a politically blessed outsider’, and suggested general Armada as the 

best candidate, giving rise to fresh rumours of an imminent ‘operación Armada’. However, 

the fact that the king did not act on this advice suggests that, at best, he was always luke-

warm about a De Gaulle/Armada solution to the crisis. In the course of the consultations 

that later led to the appointment of Leopoldo Calvo Sotelo as Suárez´s successor, Juan Car-

los made no mention whatsoever of a possible coalition led by Armada, confining himself, 

as was his constitutional duty, to listening to the spokesmen of the various parliamentary 

groups. At a subsequent meeting with the king, held on 13 February, Armada warned him 

that his prestige within the armed forces was at its lowest point since Franco’s death, but 

failed in his efforts to make him reconsider his support for Calvo Sotelo and appoint him in-

stead. Following the monarch’s instructions, the general agreed to meet Gutiérrez Mellado, 

who later recalled him frothing with rage, insisting that Juan Carlos was wrong to replace 

Suárez with another civilian.

The coup finally went ahead on 23 February to coincide with a parliamentary session 

convened to vote Calvo Sotelo’s investiture as prime minister. At 6.23 pm, some 320 Civil 

Guards under Lieutenant-General Tejero arrived at the Parliament, and approximately half 

of them burst into the chamber brandishing pistols and sub-machine guns, effectively tak-
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ing the government and all 350 deputies hostage. To lend credence to the notion that Juan 

Carlos was behind the coup, Tejero repeatedly shouted ‘in the name of the king’ as he burst 

into the chamber. Policemen guarding the building offered no resistance, for they mistook 

this to be part of some form of anti-terrorist operation. Although the assailants fired at 

the ceiling, nobody was seriously hurt. General Gutierrez Mellado bravely confronted the 

intruders, ordering them to leave, but was violently manhandled by several civil guards, 

until Suárez came to his assistance. Together with Felipe González, Alfonso Guerra, Santi-

ago Carrillo and Agustín Rodríguez Sahagún, both were later removed from the chamber 

and locked up separately, leading many of those left behind to assume they would be shot. 

One of Tejero’s men announced the imminent arrival of ‘the competent authority, military 

of course’, who would decide what would happen next. This was later assumed to be the 

‘white elephant’ mentioned by several conspirators over the telephone, presumably a ref-

erence to Armada himself, whose large ears, baggy eyes and elongated nose gave him ‘the 

look of a benevolent, if somewhat lugubrious, pachyderm’, as one author has put it.3

Having secured the Parliament, Tejero telephoned Milans del Bosch, who declared a state 

of emergency in the Valencia region at 6.45 pm and issued a proclamation stating that 

‘in light of the events in the capital and the consequent vacuum of power, it is my duty to 

guarantee order in the military region under my command until I receive instructions from 

His Majesty the King’. The proclamation ordered the militarization of all public service 

personnel, imposed a curfew and banned all political and trade union activity. For greater 

effect, tanks were rolled out to guard important public buildings.

The coup began to run into trouble when the head of the Brunete Armoured Division, Gen-

eral Juste Fernández, grew suspicious of the claims made by Torres Rojas –who had trav-

elled to Madrid to lead his former unit as planned- to the effect that the uprising enjoyed 

the king’s full support. These suspicions were confirmed when, on telephoning La Zarzue-

la, the monarch’s official residence, he tried to speak to Armada, only to be informed that 

he was not there, nor was he expected. (Juan Carlos was getting ready to play squash with 

several friends when the Parliament was taken, another indication that he was not privy to 

the conspiracy). As a result, the Brunete units which were preparing to advance on Madrid 

were quickly stood down.

3  Preston (2005), p. 470.
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The track-suited monarch and his closest advisers spent the rest of the evening trying to 

dismantle the coup by telephone. Given that the executive was being held hostage, Juan 

Carlos ordered the creation of a provisional government consisting of the secretaries of 

state and under-secretaries of each ministry, under the direction of Francisco Laína, di-

rector of state security at the ministry of the Interior. This body later issued a statement 

explaining that they had ‘gone into permanent session, on the instructions of his His Maj-

esty the King, to ensure the government of the country through civilian channels’, and 

guaranteed that ‘no act of violence will destroy the democratic coexistence that the people 

freely desire and which is enshrined in the text of the constitution that both civilians and 

the military have sworn to uphold’. 

Thanks to General Juste Fernández’s call, the king and his entourage had been alerted to 

Armada’s involvement. When the latter telephoned the king to help deal with the crisis from 

La Zarzuela, he was ordered to remain at his post in central Madrid. After speaking to Milans 

del Bosch and several other senior officers, Armada later repeated his call, and informed his 

successor as secretary general of the royal household, Fernández Campo, that it was his duty 

to try to form a government in order to avoid bloodshed. When the latter doubted that the 

deputies would vote his investiture as prime minister, Armada assured him haughtily that 

they would, and did not seem troubled by the objection that a vote taken at gunpoint would 

have no legal value. However, since Tejero refused to take orders other than from Milans 

del Bosch or Armada, the latter was eventually allowed to go to the Parliament, which could 

have proved a very dangerous move had he been able to address the deputies. After entering 

the building at 12.30 am on 24 February, he explained to Tejero that he planned to offer the 

deputies the solution of a government of national salvation –which would include two Social-

ists and two Communists- under his own premiership. The civil guards who had stormed the 

building would be withdrawn and flown to safety, presumably to a South American country 

willing to grant them political asylum. Unsurprisingly, Tejero refused to play the role of sacri-

ficial lamb, and after speaking to Milans del Bosch, who outraged him further by urging him 

to accept the deal, he ordered Armada out of the building. In effect, it was this fundamental 

disagreement between the conspirators themselves that doomed the coup to failure.

The coup also failed because the king was able to speak to most of Spain’s captain gen-

erals personally, only a few of whom got in touch with La Zarzuela of their own accord to 

reassure him of their loyalty. What these conversations revealed was that, once the king 

made it clear that, contrary to what the insurgents were claiming, the coup did not enjoy 

his support, they invariably offered him his obedience. In other words, had the king wanted 
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the coup to succeed, as has been claimed, it would have been very easy for him to secure an 

outcome favourable to the insurgents. The Captain-General of Madrid, Guillermo Quintana 

Lacaci, would later explain to the minister of Defence, that ‘I fought in the civil war, so you 

can well imagine my way of thinking. But Franco gave me the order to obey his successor 

and the King ordered me to stop the coup on 23 February. If he had ordered me to assault 

the Cortes, I would have done so’. 

Eventually, even Milans del Bosch, who spoke to the king on three occasions, agreed to 

stand down, though not until Juan Carlos sent him a telex reaffirming his determination 

to defend the constitution, and a warning that ‘after this message, I cannot turn back’, by 

which he meant that unless he obeyed immediately, he would hold him responsible for the 

consequences of the coup. (During the subsequent trial, this text was quoted as evidence 

of the king’s alleged hesitation). The telex also stated unequivocally that ‘no coup d’état 

of any kind whatsoever can hide behind the king, it is against the king’, and concluded: ‘I 

swear to you that I will neither abdicate nor leave Spain’.

The monarch had been aware of the importance of reassuring public opinion from the out-

set, but was initially prevented from doing so by the presence of rebel troops from the Bru-

nete Armoured Division at television headquarters. These were not withdrawn until well af-

ter nine, and it was not until 11.35 pm that a television crew finally reached La Zarzuela. The 

king’s message was recorded shortly after midnight and finally went on the air at precisely 

1:15 am. This delay was subsequently attributed by some to the king’s alleged reluctance to 

publicly oppose the coup until there was sufficient evidence of its failure, and some sources 

have even claimed that two different messages were recorded, in case the coup succeeded. 

Neither of these claims has ever been substantiated, and the delay can be convincingly 

explained in terms of the logistical difficulties involved. (Furthermore, his message was re-

corded before the outcome of Armada’s visit to Parliament was known in La Zarzuela). After 

announcing that he had ordered all civilian and military authorities to defend the demo-

cratic status quo, the king solemnly proclaimed that ‘the crown, symbol of the permanence 

and unity of the fatherland, cannot in any way tolerate the attempts of any persons, by their 

actions or their attitude, to interrupt by force the democratic process determined by the 

constitution and approved by the Spanish people by means of a referendum’.4

4 Powell (1996), p. 172.
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The coup would have ended sooner had it not been for Major Ricardo Pardo Zancada, of 

the Brunete Armoured Division, who took it upon himself to drive to Parliament at the 

head of a column of military police jeeps to join Tejero in his hour of defeat. Pardo finally 

surrendered at 9 am the following morning, though he insisted on being allowed to leave 

and hand himself over at this own unit, and also secured immunity for his subordinates. 

Tejero gave up shortly afterwards, and insisted that Armada come back to Parliament to 

receive the surrender, probably so as to underline his responsibility in the overall failure of 

the coup. At midday, after almost eighteen hours, the deputies were finally free to leave the 

Parliament. Having seen Armada outside the building as he left, Suárez assumed he had 

played a role in securing their release, and later told the king: ‘I was wrong about Armada 

and Your Majesty was right’, to which Juan Carlos replied, ‘No, Adolfo, you were right. Ar-

mada is a traitor’.

Two additional aspects of the coup deserve mention. The first is the role of the media, 

which was able to operate quite freely during the course of the crisis. Indeed the evening 

of 23 February has gone down in media history as ‘the night of the transistors’, because 

millions of Spaniards were kept abreast of events by the major radio stations. Additionally, 

some of the country’s newspapers, such as El País and Diario 16, published special editions 

condemning the coup and in support of the 1978 Constitution. 

Most importantly, the coup enjoyed virtually no popular support.5 Understandably, on 

learning of what was taking place in Parliament, most Spaniards rushed home and re-

mained indoors, glued to their telephones and radio sets. (At the time, there were no pri-

vate Television channels in Spain, and, as we have seen, the headquarters of the state-

owned TV were occupied by the rebels). Meanwhile, leaders of political parties and trade 

union organizations who expected to suffer the consequences of a successful coup busied 

themselves destroying membership files and other potentially incriminating materials. In 

the Basque country and Catalonia, some of them even drove across the border into France, 

just in case. It was not until 27 February, when the danger had passed, that some three mil-

lion people demonstrated across the cities of Spain in support of democracy and the king. 

5 Tejero’s followers quickly founded a new political party, Spanish Solidarity, which obtained fewer than thirty thousand votes 
in the general election held in October 1982.
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The 23-F trial and subsequent appeal (1981-83)

The trial of (some of) those involved in the attempted coup of 23 February 1981 became a 

litmus test in the process of democratic consolidation in Spain. By and large, this complex 

legal procedure was handled in a manner which served to strengthen democratic institu-

tions and reaffirm the subordination of the armed forces to civilian oversight and control.

In a sense, the king himself was largely responsible for providing the framework within 

which the trial would take place. In the evening of 24 February, he invited Spain’s five lead-

ing political figures –Suárez, Calvo Sotelo, González, Carrillo and Fraga- to discuss the con-

sequences of the coup, and requested that they make every effort to ensure that the Span-

ish people did not assume the entire Army to be golpistas. Several days later, he addressed 

the Zaragoza military academy, reminding officers that ‘thoughtless actions do nothing for 

the security of the State’, while urging the media not to ‘apply analyses or moral sanction 

to an entire institution just because it contains those who believe erroneously that their 

precipitate impulses make them saviours of the Fatherland and that the only way forward 

is subversion and violence’. In effect, this established the narrative for what was to come: 

the coup had been a minority affair, involving a few ‘rotten apples’, with many of those 

involved merely obeying orders from above.

The trial was undoubtedly the most urgent and delicate task facing the new government, 

led by Calvo Sotelo, who was elected prime minster on 25 February, and who immediately 

appointed a new Defence minister, Alberto Oliart, a little-know liberal lawyer. However, 

the sabre-rattling and conspiracies continued, and in June yet another coup attempt was 

uncovered, leading to the arrest of Colonel Ricardo Garcitorena Zalva, Colonel Antonio Si-

cre and Major Sáenz de Ynestrillas, of Operación Galaxia fame. In November, Captain Juan 

Milans del Bosch, son of the former Captain-General of Valencia, was tried by a military 

court for having described the king in public as a ‘useless pig’, for which he was punished 

with only one month’s detention; to add insult to injury, the same court sentenced Colonel 

Alvaro Graiño to two months’ detention for sending a letter to a newspaper warning of 

continued putschism in the armed forces. Even more worryingly, in late 1981 more than 

one hundred officers and NCOs published a manifesto condemning the media’s allegedly 

critical and disrespectful treatment of the armed forces, which resulted in the arrest of five 

of its sponsors.
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The format and outcome of the trial would have been very different had it not been for 

the changes to the military justice code introduced as recently as November 1980, the 

need for which had first been raised in the Moncloa Pacts of 1977. The new law strength-

ened guarantees by increasing the role of military jurists in all trials, making the use of 

a defence lawyer obligatory. This entailed the removal of military prosecutors, who were 

normally combat officers, rather than military lawyers, and the replacement of serving 

officers by members of military legal bodies in the preliminary investigations. The law also 

established that sentences passed by the Supreme Council for Military Justice could be 

appealed before the (civilian) Supreme Court. Additionally, the law greatly restricted the 

crimes for which civilians could be tried by military courts. Most importantly, perhaps, the 

reform made explicit that due obedience did not exist as grounds for exemption in the cir-

cumstances described in Article 34 of the Royal Ordinances (quoted above). However, the 

military justice code had also been reformed to exclude the possibility of summary trials in 

peacetime; otherwise, the entire proceedings could have been far quicker.6

While they awaited trial, the 32 military defendants were detained in military premises, 

where they were frequently visited by friends and relatives. (Only one civilian, Juan Garcia 

Carrés, an ultra-rightist who had belonged to the Francoist ‘vertical’ syndicates, was put on 

trial, accused of having provided Tejero with the unmarked buses that transported his civil 

guards to Parliament). This also meant they were able to communicate with members of 

the ultra right-wing media, who did their best to intoxicate public opinion with their own, 

highly jaundiced view of what had taken place. Inevitably, the fact that there were so few 

defendants –even though several hundred officers, soldiers, and civil guards had mobilized 

in Madrid, the Brunete Armoured Division and Valencia- and the physical comfort in which 

they awaited trail led many to fear that they would be treated with undue leniency by the 

military court that would try them.

The pre-trial proceedings, led by a senior air force lawyer, José María Garcia Escudero, 

began immediately after the coup was dismantled, and lasted until 26 June 1981, just over 

three months. His conclusions –contained in a six-thousand page document- were then 

submitted to the Supreme Council of Military Justice, formed by 26 military judges. Pre-

dictably, their content was soon leaked to the press by one of the defence lawyers.7 In his 

6 The old military justice code had allowed Sanjurjo’s 10 August1932 rebellion to be tried within weeks; the sentence was 
issued on 25 August.
7 Apezarena (2016), pp. 322-25.
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memoirs, García Escudero would later claim that he acted with complete independence. 

Indeed, in a private conversation with the prime minister held in May 1981, Calvo Sotelo 

expressed the view that all of those who had stormed Parliament should be expelled from 

the Civil Guard, a view the judge did not share. García Escudero also saw the king, who 

simply wished him well in his endeavours.8

The trial proper opened on 19 February 1982, and concluded on 24 May, lasting just over 

three months; some fifty witnesses took the stand during the 47 morning and afternoon 

sessions held. The trial took place in a military base on the outskirts of Madrid, in a build-

ing belonging to the Army Geographical Service that had once housed a paper store, which 

was specially converted for the occasion. The security detail guarding the building consist-

ed of both army soldiers and civil guards. The defendants, who enjoyed the legal advice of 

a team of 26 military and civilian lawyers, were tried by sixteen senior officers (only six of 

whom were lawyers), under the presidency of Lieutenant General Luis Álvarez Rodriguez, 

who had taken part in the 1936 uprising as a young cadet and was on friendly terms with 

both Armada and Milans del Bosch. (Several weeks into the trial, he was taken ill and was 

replaced by Lieutenant General Federico Gómez de Salazar, who had court-martialled the 

officers expelled from the armed forces for belonging to the Democratic Military Union). 

The trial was attended by almost one hundred military observers from the army, navy and 

air force, as well as by representatives of the major political parties. The defendants’ rel-

atives were given pride of place, as were the more than one hundred Spanish and foreign 

journalists who covered the trial; these two groups occasionally exchanged jibes and even 

insults. Pedro J. Ramirez, the editor of Diario 16, was barred from the court room for pub-

lishing an article which annoyed the judges; although a civilian court subsequently over-

turned this decision, the minister of Defence convinced him to stay away. In his memoirs, 

Calvo Sotelo would later acknowledge having tried to convince leading newspaper editors 

not to give the trial undue coverage, but in vain.9 By and large, the defendants themselves 

remained calm throughout, with the only exception of Milans del Bosch, who tried to leave 

the room when someone compared the civil guards who had taken Parliament hostage to 

‘a bunch of kidnappers’.

8 José María García Escudero (1995), pp. 31-33.
9 Calvo Sotelo (1990), pp. 49-51.
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The defendants were accused of having committed, conspired to commit or aided and abet-

ted a military rebellion, but they all declared themselves not guilty. As was to be expected, 

most senior officers based their defence on the argument that the king had been active-

ly involved in the preparation of the coup, while the more junior ones claimed they had 

merely been following orders. In a statement to the examining judge made on 4 April 1981, 

Tejero had already accused Juan Carlos of encouraging the plot to go ahead. At the end 

of September, when the defence lawyers submitted their provisional conclusions, ten of 

them issued a statement to the effect that the coup had been carried out ‘in the firm belief 

and certainty of following instructions emanating from His Majesty the King, Command-

er-in-Chief of the Armed Forces, as permitted by the constitution’. They also added that 

the plot had been masterminded by Armada, who had convinced the others that he was 

acting on the monarch’s behalf, a claim rendered credible by the fact that he had worked 

at La Zarzuela for almost a decade, and by his appointment as Deputy Chief of Staff on the 

eve of the coup. Predictably, the defence lawyers demanded that Juan Carlos take the stand 

as a witness, something the head of state could not accept, though this was construed 

as evidence of his guilt. Most importantly, Armada revealed that he had asked the royal 

household for permission to inform the court of his private conversation with the king on 

13 February 1981, but to no avail; inevitably, this too was taken to mean that Juan Carlos 

had something to hide. The trial was thus ultimately unsatisfactory in that it did not serve 

the purpose of revealing the truth of what had taken place beyond all reasonable doubt; 

by refusing to take responsibility for his actions, Armada effectively ensured that crucial 

questions about the planning and execution of the coup would remain unanswered.

Ironically, the defendants turned out to be their own worst enemies. In court they behaved 

with arrogance, disloyalty to one another, and callousness. Armada never mingled with 

the other defendants, who regarded him as a traitor and a coward. As details of the coup 

emerged, it became clear that many had acted with incompetence and lack of foresight. As 

a result, far from emerging as honourable, patriotic heroes willing to sacrifice their careers 

for what they –rightly or wrongly- believed was best for their country, they came to be seen 

by the public at large as self-seeking, fanatical, coarse and more than a little ridiculous. 

Many officers who had not taken part in the coup but had sympathised with its goals came 

to feel embarrassed by a spectacle which could only humiliate the armed forces further. In 

short, although the trial took place in a highly favourable environment for the defendants, 

the intense media exposure helped to unmask them for what they were.
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The sentences finally meted out by the military court on 3 June 1982 were greeted with 

some dismay. Although Milans del Bosch and Tejero received the maximum sentence of 30 

years in jail, Armada, Pardo Zancada and Torres Rojas were sentenced to only six. Overall, 

of the 32 defendants, 22 were condemned to less than three years in prison, which meant 

they would be able to return to active military duty once they had served their sentences. 

(Those sentenced to more than three years were automatically expelled from the armed 

forces). Crucially, the Calvo Sotelo government decided to appeal these sentences to the 

Supreme Court, basically so as to ensure that a civilian institution would have the last say 

in this highly controversial matter. As a result, some sentences were stiffened significantly 

in April 1983: most notably, Armada was now declared guilty of having actively led the 

coup, for which he was condemned to 30 years in jail. Similarly, both Pardo Zancada and 

Torres Rojas saw their sentences doubled from six to twelve years. Furthermore, seven civil 

guards who had been absolved by the military court were sentenced to a year in prison, 

while an eighth was sentenced to two. Overall, the number of years contemplated in the 

revised sentences rose from 122 to 197; even so, twenty out of the 32 defendants were able 

to continue their military careers. 

Although this did not become public knowledge until much later, in December 1982 the 

Supreme Council for Military Justice attempted to grant a partial pardon, a move that was 

immediately stymied by the Socialist government led by Prime Minister Felipe González, 

who had been swept to office in the wake of his landslide electoral victory in October 1982. 

As soon as he was informed of the Council’s plans by the new defence minister, Narcís 

Serra, the prime minister ordered him to warn them that the Council would be dissolved 

immediately if they even dared discuss this matter formally, in view of which it was imme-

diately dropped.10

Surprisingly, perhaps, the failure of the coup and the subsequent trial did not immediately 

discourage other putschists from trying their hand. Shortly before the October elections, 

the authorities dismantled another coup attempt, masterminded by three senior army of-

ficers, Luis Muñoz Gutiérrez, Jesús Crespo Cuspinera and his brother José Enrique, who 

had planned to storm the Moncloa and Zarzuela palaces, force the king and the prime min-

ister to stand down, and replace them with a military junta led by none other than Milans 

del Bosch. (The three ringleaders were sentenced to 12 years in jail in November 1984). 

10 Prego (2000), pp. 189-90.
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One final coup attempt, which was only made public in 1997, was disrupted in June 1985, 

though it did not result in the arrest or trial of those involved. To our knowledge, this was 

the last coup planned in Spain to date.

Ultimately, it was not so much the legacy of the coup, but rather the military reform pro-

gramme implemented by the new Socialist government in the 1980s, designed by Defence 

minister Serra, that redefined the role of the armed forces in Spanish society for good. 

Most importantly, in January 1984 the Spanish parliament passed a new Organic Law for 

National Defence which placed the Joint Chiefs of Staff under the authority of the prime 

minister, who in turn delegated this power to the minister of Defence, whose position was 

considerably strengthened thereby. Additionally, in December 1985 a radically new mili-

tary penal code replaced that of 1945, and in July 1987 a law was passed dismantling the 

Supreme Council for Military Justice and replacing it with a Military Issues Tribunal in the 

Supreme Court, which came into being in May 1988.

Only months before the Supreme Council was due to disappear, the defendants in the 23 

February trial who were still in prison requested a revision of their verdicts in order to re-

main in the armed forces once they had served their sentences, thereby taking advantage 

of a legal loophole created by the 1985 reform of the military justice system. The Defence 

minister intervened in extremis, and as he would later admit, was forced to ‘make some 

appointments so that the final outcome continued to exclude the officers involved in the 

coup from active service’.11 Armada’s sentence was nevertheless reduced to 26 years, eight 

months and one day in prison, and after petitioning the Supreme Court on five occasions, 

in December 1988 he was finally pardoned by the government on the grounds of ill health 

and set free.12

11 Serra (2010), pp. 197-98.
12 Armada nevertheless lived on until 2013, dying at the ripe old age of 93. Pardo Zancada was freed in 1987, while Torres 
Rojas was released in 1988 on health and age grounds, dying shortly afterwards. Milans del Bosch was released in 1990, 
and died in 1997, aged 82. Tejero left prison in 1996, and has led a quiet life ever since. 
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Ten (possible) Lessons From The Spanish Experience

The trial that took place in Spain following the attempted coup of 23 February 1981 allows 

us to reach several conclusions that might be of interest to those involved in the post-coup 

trial currently taking place in Turkey.

1. Post-coup trails are unlike other, comparable legal proceedings because of their mul-

ti-faceted goals, meanings and consequences. A normal trial basically aims to discover the 

truth and deliver justice by punishing those responsible for the crime in question (if one 

has indeed been committed). However, in addition to discovering the truth and punishing 

guilty parties, post-coup trials also seek to de-legitimize those involved in the uprising, the 

methods used and the values invoked by them. In so doing, they often serve to legitimize 

(or at the very least strengthen) the norms, values and procedures adhered to by those who 

hold the trial. In short, post-coup trials are legal procedures invested with enormous politi-

cal and symbolic significance. Consequently, the procedure itself is often just as important, 

if not more so, than the final verdict.

2. The aim of a successful post-coup trial should be justice, not revenge. This is probably 

easier to guarantee when the coup in question fails to achieve its major goals, and when 

there is no bloodshed, as occurred in Spain in 1981. By definition, those who survive a 

failed coup can afford to be more magnanimous than those who have succumbed to a suc-

cessful one.

3. Ideally, the trial should be held relatively soon after the coup has taken place; as in so 

many other cases, ‘justice delayed is justice denied’. If too much time is allowed to elapse 

between the coup and the trial, public opinion will eventually disengage from the proceed-

ings. Furthermore, holding those accused of taking part in the coup in detention without 

trial for long periods of time may undermine the legitimacy of the exercise overall.

4. One of the main purposes of the trial should be to establish the truth of what actually 

took place, by documenting it as accurately as possible. Indeed this is one of the few valid 

arguments that might be invoked to justify a prolonged legal process. However, many of 

the details of the coup may prove impossible to document, particularly if those on trial 

refuse to cooperate. If this is the case, the trial itself may never provide the ‘closure’ that 

public opinion might expect, and even demand. However, in a best case scenario, the trial 
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will produce not only the evidence necessary to sentence those responsible, but also the 

materials needed to generate a widely-accepted ‘narrative’ about the coup and its conse-

quences. If so, this may be a more important long-term consequence of the trial than the 

fact that justice is seen to have been done.

5. It is important to conduct the proceedings in a manner that does not lead the military (or 

public opinion at large) to conclude that the armed forces as a whole are on trial. Obviously, 

this goal will be harder to achieve if there is indeed evidence that a very significant majori-

ty of the armed forces were indeed involved in the coup. Even if this is the case, however, it 

is probably wisest to bring the weight of the law to bear down on the ringleaders who mas-

terminded the coup, and show greater leniency towards junior officers, NCOs, and above 

all, conscripts. Given the highly hierarchical nature of the armed forces, this is something 

military personnel will readily understand.

6. In a fully consolidated democratic context, the post-coup trial should be conducted by 

a civilian court, if at all possible. Ultimately, this is probably the most immediate and ef-

fective way of enforcing the principle of civilian supremacy. As we have seen, this was not 

possible in the Spanish case, because the military justice system inherited from the Franco 

regime was still in place in 1981. However, by appealing the sentences dictated by the 

military court to the civilian Supreme Court, both the accused and public opinion at large 

understood that in future civilians would always have the last word.

7. Ideally, the trial should be held in public, in the presence of the national and foreign 

media, as well as domestic and foreign NGOs. The media should be able to discuss the 

proceedings freely, even if the hearings reveal controversial or sensitive information. Ad-

mittedly, this may prove problematic, and the defendants may well try to use the trial for 

their own ends. As we have seen, in the Spanish case the defendants openly accused the 

head of state of connivance with the coup as part of their defence strategy, but the king’s 

prestige and credibility were strengthened, not weakened, as a result. 

8. The sentences should reflect the gravity of the acts committed as fairly and accurately 

as possible. In a democratic context, excessively severe sentences will undermine the cred-

ibility of the court, and may permanently alienate those punished (as well as other sectors 

of the military and their civilian supporters) from the very political system that the trial 

itself aims to strengthen. On the other hand, excessively lenient sentences will offend the 
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victims of the coup, their sympathisers, and public opinion at large, and will fail to deter 

those who might be tempted to emulate the rebels in future.

9. In a democratic context, a post-coup trial should not be seen as an end in itself, but 

rather as part of a longer, broader process aimed at (re)affirming civilian supremacy over 

the military, strengthening democracy, and if possible, achieving national reconciliation. In 

the Spanish case, the trial paved the way for long-awaited reforms which radically trans-

formed civil-military relations on a permanent basis. However, other, additional initiatives 

(such as truth and reconciliation commissions) may be necessary to achieve overall ‘clo-

sure’ after periods of intense conflict.

10. Post-coup trials may play a positive role in the development of a democratic political 

culture, but there are limits to what they can actually deliver. Consequently, those in fa-

vour of the trial should not read too much into them; for example, the Spanish left generally 

refrained from reminding public opinion that this was the first time ultra-rightist generals 

had been put on trial since 1932. In these cases, historical analogies and extrapolations are 

probably best kept to a minimum.
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İSPANYOL CEZA HUKUKUNDA KALKIŞMA SUÇU

22 Nisan 1983 Tarihli İspanyol Yüksek Mahkemesi
Kararı Hakkında Değerlendirme

1. KALKIŞMA SUÇUNUN HUKUKİ MAHİYETİ:

23 Şubat 1981 Coup d’Etat1 sorumlularının yargılamasında yaşanan deneyimlerin ardından, 

her ne kadar 1995 İspanyol Ceza Kanunu, daha önceki Ceza Kanununda olduğu gibi kalkışma 

suçunu yalnızca toplum düzenine karşı işlenen bir suç gibi değil de doğrudan Anayasa karşıtı bir 

suç olarak sınıflandırarak bu suça dair daha güncel bir düzenlemeyi uygulamaya koyduysa da 

kalkışma suçunun karakteristik yapısı, gerek genel Ceza Kanunu’nda gerekse Askerî Yargı 

Kanunu’nda, temelde hâlâ darbe zamanında yürürlükte olanın aynısıdır. Öyle ki, 22 Nisan 

1983 Yüksek Mahkeme kararı, bugünkü kalkışma suçuna ilişkin düzenleme çerçevesinde 

yorumlanabilir. Bununla birlikte, kalkışmanın Anayasa karşıtı bir suç olarak yeni sistema-

tik konumu, ön kabul olarak bunun hukuk devletine karşı bir suç olduğundan yola çıkmayı 

zorunlu kılar. Hukuk devletinin kendi faaliyetini düzenleyen ve diğer tüm yasal kurallara 

da esas teşkil eden temel kaidesi ise Anayasa’dır. Bu nedenle bir anayasanın veya Esas Ka-

nunun varlığı, tüm hukuk sistemi için -özellikle de Ceza Hukuku ve Ceza Hukuku aracılığıyla 

devletin kendi mevcudiyetine yönelik korunma mekanizması için- çeşitli sonuçlar ortaya çıka-

rır. Bir taraftan Anayasa, siyasi iktidarın halktan doğduğu demokratik ilkeyle uyumlu olarak 

temel siyasi kurumların kuruluş ve işleyişini biçimlendirir. Böylece, bu kurumların doğrudan 

Anayasa’da var olan, Anayasa’dan ileri gelen ve bahsi geçen işleyişi denetleyen kuralları 

temel alarak düzgün bir biçimde çalışması yönünde bir beklenti meydana getirir. Diğer ta-

raftan, bir bütün olarak bu kurumların ve devletin işleyişi; kendi hukuk sisteminin üst de-

ğerlerini meydana getiren ve kişi haysiyetine, ona tanınan ihlal edilemez haklara, kişiliğinin 

özgür gelişimine, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve İspanya tarafından onaylanmış 

uluslararası antlaşma ve anlaşmalarda tanınan yasalara ve temel haklara saygı duyarak  öz-

gürlük, adalet, eşitlik ve siyasi çoğulculuk gibi hedefleri takip etmeye yönelmiş olmalıdır. 

1978 İspanyol Anayasası’nda bu ilkeler benimsendiğinden dolayı (bkz. İspanyol Anayasası 

madde 1 ve 10) «Demokrasi Ceza Kanunu» olan 1995 Ceza Kanunu’nda Anayasa’nın iki temel 

yönü Yasaların Yasası ve vatandaşların demokratik temel hak ve özgürlüklerinin tanınması 

1 Ordunun veya başka silahlı milis güçlerin mevcut hükûmeti devirerek yönetimi ele geçirmeleri. (ç.n.)
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belgesi için özel bir koruma sağlaması akla uygundu. Anayasa’ya yapılan bu atıfla devletin 

işleyişinin yine vatandaşlar tarafından demokratik bir biçimde kabul edilen anayasal kural-

lara uygun olacağı konusunda sahip olması gerektiği doğrulanır. Bu işleyiş, bahsi geçen ku-

rallarca tanınan yasal devlet ilkesi ya da bu konunun düzenlenmesinde yol gösterici büyük 

ilkelerden olan demokratik hukuk devleti ilkesine uygun olarak temel haklara saygı gösterir.

O halde kalkışma, hukuk devletinin kendi anayasal sisteminin esaslarına bir saldırı teşkil 

eder. Bu; silahlı bir saldırı, askerî ayaklanma, bir iç savaş meydana getirebilecek şiddet 

içeren bir başkaldırıyı varsayması bakımından saldırıların en ağırıdır. Fakat kalkışma top-

lum huzuruna yönelik bir saldırıyı da öngörür ki bu durum, onu Anayasa karşıtı olan ancak 

toplum huzurunu tahrip edicilik içermeyen diğer suçlardan ayırır. 

2015’te yapılan İspanyol Ceza Kanunu reformu (Kanun 2/2015, 30 Mart), terörist bir örgüt, 

grup tarafından ya da bireysel olarak sadece bu terörist grupların himayesinde işlendiği 

sürece varsayılan ağırlaştırılmış terör suçlarına bu suçu da dahil eder. Birinin ölümüne 

sebebiyet verildiği taktirde kalıcı hapis cezasını uygular; verilebilecek ceza bu kanunda 

öngörülen azami cezadır; terör suçu kapsamına alınmadığı takdirde kalkışma suçu için 

öngörülmeyen yeniden değerlendirilebilir kalıcı hapis cezasıdır. (Madde 573 ek,4, ve Fran-

cisco MUÑOZ CONDE, Ceza Hukuku, Özel Kısım, 20. baskı, Valensiya 2015: bölüm XXXVIII). 

2. KALKIŞMA SUÇUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. Gerek İspanyol Ceza Kanunu’nda gerekse diğer pek çok ülkenin ceza kanununda, bir 

“coup d´etat” veya darbe gerçekleştirmeyi hedefleyen kalkışma suçu, açık bir biçimde şid-

det kullanarak, vatandaşlarla ilgili olağan hali ve huzuru bozarak, yasal bir şekilde kurulan 

iktidara kitlesel olarak itaatsizlik ederek veya direnerek  hedef çevrede şiddet içerme ve 

aleni bir başkaldırıda istikrarlı biçimde faaliyet gösterme şeklinde karakterize edilir.

 

İlave Bölüm: “coup d´etat” da sorumluluğun özel olarak ele alınması.

Faal olan şahıs çoğul, kolektif bir şahıstır. Bu nedenle, tek bir kişinin bireysel kalkışması 

yoktur.  Öte yandan, isyancıların amaçladığı anayasal düzeni değiştirmeye yönelik hedef-

lere ulaşmak için yeterli sayıda kişinin olması durumunda ayaklananların kaç kişi oldu-

ğu önem arz etmez. Farklı nitel katkı ve katılım isyancıların sorumluluklarını belirlemede 

önemli olsa da esas belirleyici kalkışma için önceden bir gönüllülük anlaşması ve asgari 
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bir örgütlenmenin olmasıdır. Bu nedenle kalkışma, suça farklı şekillerde katkı sağlama-

ya ilişkin bazı ayırt edici özellikleri belirleyen bir yakınsama suçu olarak kabul edilir. Bu 

ayırıcı özellikler darbenin gerçekleştirilmesine karışan kişilerin eylemlerinin ciddiyetine 

göre farklı büyüklükte cezalar şeklinde kendini gösterir. 

22 Nisan 1983 Yüksek Mahkeme kararında 23 Şubat 1981 darbesinin esas failleri, o zaman 

yürürlükteki Ceza Kanunu’nun azami hapis cezasına -otuz sene ağır hapis cezasına- ve  

meslekten ihraca mahkum edildiler.  Valencia şehrinde orduyu sokağa çıkaran General 

Milans del Bosch bu cezaya çarptırıldı. Emri altındaki bir grup jandarmayla Meclis’e sal-

dıran ve orada on sekiz saat boyunca hük3umet yetkililerini ve milletvekillerini alıkoyan 

Albay Tejero da aynı cezayla mahkum edildi. General Armada da, her ne kadar görünürde 

yalnızca Tejero tavrını değiştirsin ve mecliste alıkoyduğu milletvekillerini serbest bıraksın 

diye aracı olarak olaya dahil olsa da darbenin gölgedeki faili olarak otuz sene hapis ceza-

sına mahkum edildi. Armada bu kararın daha öncesinde Yüksek Askerî Adalet Konseyi 

tarafından yalnızca altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Bahsi geçen darbeye karışan komutanların ve subayların kalan kısmı daha hafif cezalara 

mahkum edildiler; bazıları darbeye karışmalarına ilişkin kanıtların yetersizliği nedeniyle 

beraat etti.  

23 Şubat 1983 Yüksek Mahkeme Kararı’nda mahkum edilenler toplamda otuz kadar komutan, 

subay ve bir sivildi. Meclis saldırısına müdahil olan astsubaylar ve erler suçsuz bulundular.   

Bu tür kademeli cezalandırma, kalkışma suçunun temel özelliğidir;  hemen her zaman bu 

suçun fiziksel uygulayıcıları («yalnızca katılımcılar», sıradan askerler ve astsubaylar) daha 

hafif bir ceza alırlar veya bu durumda olduğu gibi ceza dahi almazlar. Öte yandan kalkış-

manın esas azmettiricileri, destekçileri ve liderleri Ceza Kanunu’nda öngörülen en ağır 

cezalara mahkum edilirler. Yürütücü eylemler gerçekleştirmedikleri halde operasyonları 

yöneten ve liderlik sorumluluğunu ya da var olan iktidar ile isyancılar arasında pazarlık ve 

aracılık görevlerini üstlenen «çalışma örgütü»nün bir parçasını oluşturan komplocuların 

durumu daha karmaşıktır. Esasen hem isyancıları kışkırtanlar hem kalkışmayı destekle-

yen ve idame ettiren önderler için geçerli olabilecek ortak failler vasfı, 18 Mart 1935 Yük-

sek Mahkeme Kararı’nda (II. Cumhuriyet’e karşı gerçekleştirilen ilk darbenin yargılandığı 

karar) «kalkışma liderliğinin yapıldığını kestirebilmek için isyancı liderin bir ayaklanmacı 

birliğin veya grubun başında yer alması gerekli değildir; bir bütün olarak organize ettiği 
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eylem vasıtasıyla ve duruma dahil olan komutanlara ve subaylara verdiği emir ve talimat-

lar yoluyla bu iddianın doğruluğu kanıtlanabilir» şeklinde ifade edilmiştir. Bu kıstasla 1932 

Mart darbesinin nihai sorumluluğu General Sanjurjo’ya, 23 Şubat 1981 darbesinin sorum-

luluğu da General Armada’ya yükleniyordu.  

Bu (ortak) mesuliyetin dayanağı, bir ara (ortak) mesuliyet durumu ya da «bir (ortak) me-

suliyeti takip eden diğer (ortak) mesuliyettir», diğer ortak faillerin bundan faydalanması 

sağlanarak olayın işlevsel alanı teorisiyle temellendirilebilir. (bkz. MUÑOZ CONDE/ GAR-

CÍA ARÁN, Ceza Hukuku, Genel Kısım, 9. baskı, Valensiya, 2015, bölüm XXVII). Fakat aynı 

zamanda elli yıldan daha fazla zaman önce Almanya’da ClausROXIN tarafından savunulan  

“ara mesuliyet” statüsüne de uygulanabilir (Mittelbare Täterschaft kraft organisatorischer 

Machtapparate, en Goltdammer´s Archiv, 1963). ROXIN’e göre hiyerarşik olarak organize 

olmuş bir güç mekanizmasının liderleri ve orta düzey yetkililerinin, zincirin son halka-

sında yer alan kişilerin doğrudan suç teşkil eden faaliyetleri yürütmesine karar vermesi 

durumunda ara mesuliyet söz konusu olur. ROXIN bu teoriyle, Holokost ara faillerin so-

rumluluğunu -yalnızca güç mekanizmasının esas liderleri olan SS2, Hitler, Himmler Heydri-

ck’inin değil aynı zamanda orta düzey yetkililerin, salt bürokratların veya yahudileri Ölüm 

Kampları’na götürülmesini organize etmekten sorumlu Adolph Eichmann gibi “masa başı 

suçlularının” ve ayrıca bu katliamların birebir uygulayıcılarının (örneğin Ölüm Kampları 

gardiyanları ve personeli) sorumluluğunu da- bu temele dayandırmıştır.

Elbette ki bir soykırım ile darbe düzenlenmesi arasında açık farklılıklar vardır fakat kesin 

olan şudur ki darbe türü bir suçta da en üst düzey mesuliyeti belirleyen temel ayırıcı nitelik, 

yalnızca ayaklanmaya bizzat dahil olmak değil, 22 Nisan 1983 Yüksek Mahkeme Kararı’nda 

«çalışma örgütü» olarak ifade edilen güç yapılanması veya organizasyonunun kontrolüdür. 

Bu, mesuliyet ve katılım konusunu düzenleyen genel kuralların feshedilmesi anlamına gel-

mediği gibi bunların genel kuralları düzenlemesi demek de değildir. Kalkışma suçunda 

ortaya çıkabilecek özel durumlar, insan yaşamına ve diğer bireysel hukuki menfaatlere 

karşı işlenen suçlar temel alınarak geliştirilen geleneksel mesuliyet kavramının yeniden 

incelenmesini zorunlu kılıyor. 

2 SS (Tam adı: Schutzstaffel, Türkçe: Koruma Timi), Önceleri Hitler’in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan birliklerdir. 
İlk kurulduğunda, polis görevi yapan silahlı parti militanlarından oluşuyordu. Toplama kampları kurulup, Heinrich Himmler 
tarafından bunların yönetiminden SS sorumlu tutulunca iki ana gruba ayrıldı. (ç.n.)
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Öte yandan bu planlama, organizasyon, komplo vb. eylemlerine rağmen kalkışma –ayak-

lanma- gerçekleştirilmese dahi uygulama öncesi aşamaya müdahil olan kişiler yalnızca 

suça teşebbüse iştirak etmekten -suçun komplosu ve tasarlanmasından- sorumlu tutulabi-

lirler (bkz. bir sonraki bölüm).

Her zaman 23 Şubat 1981 darbesine karışan daha fazla kişinin bulunduğuna ve hatta ger-

çekte suçlanan kişilerden daha üst düzeyde birilerinin varlığına ilişkin şüpheler oldu. Ay-

rıca hiçbir zaman kimler tarafından düzenlendiği bilinmeyen bir “sivil komplo”dan da bah-

sedildi. Tek sivil mahkum Juan García Carrés, o 23 Şubat gecesi olayların gidişatı hakkında 

Tejero’ya bilgi sağlamak suretiyle sergilediği tutumdan ötürü mahkum oldu.  

Daha sonra ortaya çıkan kaynaklarda “dümen darbesi” olarak anılan, General Armada’nın 

(görünüşe göre Tejero ve Milans del Bosch’unkine alternatif olan “yumuşak darbe”nin bey-

ni) başkanlığında, içinde sol kesimden siyasetçilerin de olacağı bir toplanma hükûmeti 

oluşturmak için en azından planlamanın başlangıç aşamasında darbeye destek vermiş 

bazı politikacı isimleri telaffuz edildi. Hatta ilk başlarda Kral’ın da bu çözüme sıcak baktı-

ğından dahi konuşuldu. Elbette bunların hiçbiri, yasal sürecin amacı olmaması halinde hu-

kuki olarak değerlendirmeye alınamaz; bu iddialar tarihi spekülasyonlar arasındaki yerini 

alarak bizim değerlendirmemizin dışında kalır. 

 “Coup d´etat” elbette devletle ilgili bir suç alanıdır (ya da paralel devlet). Bu alanda ROXIN’in 

iddiası ya da geniş anlamda herhangi bir başka mesuliyet iddiası da sorunsuz ve oldukça 

basit bir yol olarak aynı şekilde uygulanabilir; darbeye müdahil olan kişilerin cezai ithamı 

konusunu çözüme kavuşturabilir. Ancak birçok durumda mesele, darbenin görünürde ol-

mayan başlarının veya esas sorumlularının katılımını ispat etmektir. Darbe zaferle sonuç-

landığında değil yalnızca başarısız olduğu taktirde bir cezai soruşturma mümkün olur. Bu 

ikinci durumda cezai yargılama darbenin en açık biçimde görünen başları ve liderlerine 

uygulanır. Ancak bu kişilerin birçoğu, gizlenmiş  ya da görünürde demokratik anayasal 

rejime saygı duyan kişilerin cezasını çeken “günah keçileri”dir. 

İspanya’nın konuyla ilgili özel durumu çok kapsamlıdır (Aşağı yukarı belirgin nitelikteki 

yüzlerce “darbe” XIX. ve XX. yüzyıl boyunca İspanyol siyaset sahnesinde yerini aldı. 1923’te 

General Rivera’nınki ya da 1936’da General Franco’nunki gibi bazı darbeler başarılı oldu ve 

bu sonuncusu İspanya’yı yaklaşık kırk yıl idare eden bir siyasi rejimle sonuçlandı.) Yalnızca 

isyancıların amaçlarına erişemediği durumlarda bazı hukuki kararlar verildi. Ancak temel 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

340

sorun, bu darbelerin asıl sorumlularının, gerçek faillerinin kimler olduğunun tespit edilme-

sine dayanıyordu. Normalde kalkışma suçu askerî kurumun yapısında olduğu gibi hiyerar-

şik resmî bir güç mekanizması çerçevesinde gerçekleşir. Burada, tepesinde kendilerinin yer 

aldığı güç mekanizmasını yönetmeyi kolaylaştıran bir hiyerarşik yapının yanı sıra, “sıradan 

uygulayıcıların” sınırlılığı ve yine bunların arzu ettikleri siyasi değişikliği sağlamak için ya-

sal olanın dışında bir faaliyeti de söz konusudur. Hiyerarşik yapının en tepesinde genellikle 

esas sorumlular yer alır. Bunlar komplo eylemleri aracılığıyla darbeyi planlarlar; onun ger-

çekleştirilmesine ilişkin detayları, yerini ve saatini, izlenecek stratejiyi kararlaştırırlar. Yine 

bu kişiler, eğer işler düşündükleri gibi gitmezse son anda darbeyi durdurabilirler. Daha sonra 

bu kişilerle yakın bağlantısı olanlar; kararlaştırılan planı harekete geçirmekle görevli “darbe 

bürokratları”; “birliklerin aklını çelenler, onları zapt edenler”; gerekli üs, yardım ve menzil 

aramakla sorumlu olanlar; aynı zamanda birlikleri sokağa çıkaran komutan ve subaylarla 

aracı işlevi görenler; stratejik yerleri ele geçirenler; amaçlarına karşı çıkan meşru hükûmetin 

üyelerini, belli başlı temsilcilerini ya da sıradan vatandaşları vurma, öldürme ya da tutuklama 

emri verenler gelir. Doğal olarak güç mekanizmasının en son kısmında istekli, az ya da çok 

kalkışmanın esas sorumlularını teşvik edici düşüncelere sahip astsubaylar, askerler ve sivil-

lerden oluşan meçhul kitle, silahlı eylemleri gerçekleştirirler. Bunlar, meşru hükûmete bağlı 

bulunan birliklerle doğrudan karşı karşıya gelirler; taşıma, ön tedarik hazırlığı, idare vb. işleri 

yerine getirirler. Aşağı yukarı iyi organize olmuş projenin gerçekleştirilmesine çeşitli şekil-

lerde katkıda bulunan insanlardan meydana gelen bu karma oluşumda, kimlerin asıl failler 

kimlerin sıradan figüran ya da ikincil aktörler olduğunu ayırt etmek gerçekten  zor hale gelir. 

“23 Şubat 1981 Darbesi” sorumlularının yargılandığı 22 Nisan 1983 Yüksek Mahkeme Kara-

rında ortaya çıkan temel sorun bazı generallerin ve komutanların tutumunun tam olarak 

nitelendirilmesi konusuydu. Çünkü bu kişiler darbe hazırlıklarına müdahil olmuşlar, dar-

beyle ilgili önemli noktaları belirleyerek ön toplantılara katılmışlardır. Ancak sonrasın-

da doğrudan darbeye katılmamış veya kalkışma suçunun tipik eylemini meydana getiren 

“şiddet içerikli ve aleni ayaklanma”da hazır bulunmamışlardır.  İlk etapta bu eylemleri 

yargılayan Yüksek Askerî Adalet Mahkemesinin 3 Haziran 1982 tarihli kararı, bahsi geçen 

askerlerin tutumunu yalnızca komplo olarak nitelendirmişti ve bu nedenle onlara darbe-

nin failleri kabul ettiği kişilere uyguladığından iki kademe daha aşağıda cezalar uyguladı. 

Bununla beraber Yüksek Mahkeme, kanıtlanmış olaylar ışığında bu kişileri, ayaklanan bir-

likleri idare etmekle kalmayıp aynı zamanda Kral’ın da aralarında olduğu diğer kişilerle 

bağlantıyı sağlayan «çalışma örgütü»nün esas parçaları olarak nitelendirerek onların kal-

kışmanın gerçek failleri olduğu kanaatine vardı. Bu şekilde Yüksek Mahkeme’ye göre örne-



1.GÜN - 3.OTURUM -  İSPANYA

341

ğin General Torres Rojas’ın Meclis saldırısının ardındaki Zırhlı Birlik eylemlerini yöneten 

kişiydi. General Armada ile ilgili kısma gelince, Yüksek Mahkeme onun kalkışmaya fizik-

sel müdahelesinin şeklen genel kurulun yapıldığı sırada Meclis binasını ele geçirenlerle 

(Yarbay Tejero ve ona eşlik eden jandarmalar) Kral arasında aracılık etmek üzere kendini 

öne sürmesiyle sınırlı kaldığını kabul etse de “adının anahtar ve belirleyici isimlerden biri 

olarak anıldığını” doğrular. Bu nedenle de onu basit bir komplocu olarak değil “kalkışma-

nın başı” olarak kabul eder.  Bahsi geçen bu kıstas 18 Mart 1935 tarihli kararda Mahkeme 

Heyeti tarafından benimsenen öğretiyle uyumluydu. Bu öğretide Cumhuriyet’e karşı ger-

çekleştirilen bir darbe girişiminin liderinin kim olduğunun saptanması için “isyancı liderin 

bir ayaklanmacı birliğin veya grubun başında yer alması gerekli değildir; bir bütün olarak 

organize ettiği eylem vasıtasıyla ve duruma dahil olan komutanlar ile subaylara verdiği 

emir ve talimatlar yoluyla bu iddianın doğruluğu kanıtlanabilir” ifadesi kullanılıyordu. 

Elbette kalkışma suçunun öncesinde bir dizi eylem, toplantı, ön temas, görüşmeler vb. ger-

çekleştirilir. Ancak oldukça katı olan sorumluluk ve katılım biçimleri ile ilgili kanıt olarak 

kullanılabilecek yardımcı fiziksel unsurlar olmaksızın bunların kalkışma suçunun bir par-

çası olduklarının tespit edilmesi zordur. İşte bu yüzden adli uygulamada ve bu suçların gizli 

anlaşmalara, tasarılara ve provokasyonlara ilişkin yasal düzenlemesinde yukarıda bahsedi-

len ifadeye sıklıkla başvurulur. Zaten bu ifadenin var olma sebebi ve tarihsel gerekçesi de 

tam olarak bu durumdur. Fakat bu, kalkışmanın bir kez meydana gelmesi durumunda ger-

çek liderlerin sorumluluğunun - eylemin hukuki/dogmatik anlamdaki sorumlularının- tespit 

edilmesi gerekliliğini reddetmez. Bunu sağlamak için gerekli iş birliği biçimlerine başvur-

mak, kati sorumluluğun cezai uygulamasına imkan vermenin ötesinde yalnızca dogmatik 

bir yanlışlık ve bu konuya ilişkin yasal düzenlemenin hatalı bir yorumu değil aynı zamanda 

bu suçların tarihsel gerçekliğinin ve  kendine özgü olgusal yapısının da deformasyonudur.   

2. Öznel tür veya alanda kalkışma, halihazırdaki iktidara karşı şiddet kullanarak ayaklanan-

ların siyasi maksadı yoluyla nitelendirilebilir. Hemen hemen her zaman Anayasa’nın askıya 

alınması, tamamen veya kısmen değişikliğe uğratılmasından, yasama kurumlarının yapılan-

dırılmasından ya da ulusal toprakların bir kısmının devletin kalan kısmından ayrılması ve ba-

ğımsızlığını ilan etmesinden bahsedilir (bkz. Örneğin İspanyol Ceza Kanunu’nun 472. madde-

sinin farklı bölümleri). Gerçek şu ki İspanya’daki 23 Şubat 1981 darbecilerinin kırk yıl boyunca 

İspanya’da hüküm sürmüş olan Franco diktatörlüğüne benzer otoriter bir rejim ve askerî bir 

diktatörlük kurarak anayasal sistemde değişiklik yapmak gibi siyasi hedefleri vardı. Her du-

rumda anayasal kanalların dışında bir hükûmet değişikliğini dayatma amacını taşıyordu.
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İlave Bölüm 2: Kalkışma suçunda gerekçeler dikkate alınabilir mi?

Gerek başarısızlığa uğradığında gerekse zaferle sonuçlandığında darbeyi haklılaştırmak 

için genellikle iddia edilen şey hedefin kesinlikle siyasi bir amacı olduğudur. Tarih boyun-

ca gerçekleştirilen tüm darbelerin daima bir siyasi hedefi oldu ve bu hedef aynı zamanda 

bu darbelerin haklılaştırma sebebi olarak kullanılıyordu. Darbeciler her zaman “vatanı kur-

tarmak”, onun onurunu, toprak bütünlüğünü, ekonomik menfaatini savunmak için bunu 

yaptıklarını iddia ederler. Bu bağlamda, İspanya’daki 23 Şubat 1981 darbesinin failleri de 

bir istisna teşkil etmediler. Onlara göre üyeleri arasında güçlü bir bağ bulunmayan bir 

parti olan Adolfo Suarez’in başkanı olduğu UCD3 hükûmetinin sokaklarda asayiş ve gü-

venliği sağlamak ve o dönem Bask ayrılıkçı örgütü ETA üyeleri tarafından özellikle askerî 

görevlilere ve üslere yönelik sıkça gerçekleştirilen terör saldırılarının faillerini cezalandır-

mak konusundaki zayıflığı  sanık avukatlarının savunma sırasında ileri sürdükleri temel 

gerekçe oldu. 

Bu iddialar demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma mantığından yoksundur çünkü 

bir hukuk devletinde anayasal kanallar dışındaki herhangi bir siyasi değişlik - hele ki bu 

değişiklik şiddet, silahların kullanılması vb. yollarla gerçekleştiriliyor veya gerçekleşti-

rilmesi bekleniyorsa - bizzat hukuk devletinin varlığına karşı bir saldırıdır. Özellikle de 

bu olaya karışanlar arasında, hiçbir zaman hayata geçirilememiş bir kalkışmayı (Galaksi 

Operasyonu) tertip etmekten ötürü daha önceden yargılanan Yarbay Tejero gibi isimler 

varsa durum daha da vahimdir. Öte yandan, gerek bu Yarbay gerekse diğer 23 Şubat dar-

besi sanıklarının birçoğu İç Savaş’tan itibaren İspanya’da 40 yıl boyunca hüküm süren 

diktatörlük rejimini yeniden kurmak istiyorlardı. Yalnızca eski rejime özlem duyan yüksek 

rütbeli askerler değil aynı zamanda “güç odakları”nın önemli bir kısmı (iş adamları, Ka-

tolik Kilisesinin üst düzey yetkilileri vb.), açık bir biçimde yeni anayasal rejimin ve başta 

Komünist Parti olmak üzere siyasi partilerin, sendikaların Bask Bölgesi, Katalonya gibi 

kendi tabirleriyle “tarihi bölgeler”de ayrılıkçılığı ve bağımsızlığı teşvik ettiğini düşündük-

leri özerk topluluklar biçimindeki yeni toprak düzeninin yasallaştırılmasının karşısında 

yerlerini almışlardı. Bu rahatsızlıkta, ayrılıkçı Bask örgüt ETA’nın neredeyse her zaman 

askerî odaklı terörist eylemlerinin ve iktidar partisi UCD’deki iç anlaşmazlıklarından kay-

naklanan siyasi krizin de etkisi oldu. UCD içindeki birçok kesim o zamanki parti başkanı 

Adolfo Suarez’in otoritesini alttan alta zayıflattılar. Suarez 23 Şubat’tan kısa bir süre önce 

3 Demokratik Merkez Birliği (Unión de Centro Democrático). İspanyol siyasi partisi. (ç.n.)
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“demokrasinin İspanya tarihinde bir kez daha yalnızca bir parantez olmasının önüne geç-

mek için” istifa ettiğini açıkladı. Darbeciler kendi ideolojilerine yakın bazı medya kuruluş-

ları tarafından kızıştırılan bu siyasi gerilim ve güvensizlik ortamını iktidar boşluğuna yol 

açmak için fırsat bildiler. Tam o gün yeni başkanı Sayın Calvo Sotelo’nun Meclis binasında 

gerçekleştirilmekte olan görevi devralma merasiminden faydalanarak hükûmet üyeleriyle 

birlikte genel kurulda bulunan milletvekillerini kaçırdılar. Bu görünürdeki iktidar boşluğu 

General Milans’ın  emri altındaki askerî bölgenin merkezi Valensiya’da birliklerini sokak-

lara çıkarması ve sıkıyönetimi idare etmesi; diğer general ve komutanların da kışlalardan 

bazı taburları çıkarması ve birtakım iletişim merkezlerini ele geçirmeleri için bahane oldu. 

Tüm bunlar, hukuki ve anayasal yolların dışında demokratik rejime son vererek bir as-

ker tarafından idare edilecek ve askerî düzenin yönetimde belirleyici katılımının olacağı 

otoriter bir hükûmet kurmak amacıyla yapılıyordu. Elbette ne politik ne ekonomik ne de 

sosyal durum bu sözüm ona “İspanya’yı ayrılıkçı terörizm tehdidinden kurtarmak” amacını 

taşıyan kalkışmayı haklılaştırmıyordu. Bunlar darbecilerin, savunma avukatlarının darbe 

girişimine “bir çeşit ihtiyaç durumu”  görüntüsü vermek için başvurdukları temel iddia-

lardı. O zamanki demokratik rejimin ve daha sonrasında kurulmuş diğer hükûmetlerin 

ETA’nın bundan birkaç yıl önce silah bıraktığını açıklamasına kadar geçen sürede bu id-

diayla mücadele etmek için ne kadar sıkıntı çekmiş olabileceği açıktır; bütün demokratik 

süreç boyunca bu mesele hep gündemde oldu ve eleştirildi.  

Savunma avukatlarının bireyler özelinde ara kademedeki askerler için başvurdukları üst-

lerine zorunlu itaat iddiası ya da o askerlerden bazılarının bir terörist saldırıya karşı sa-

vunmak üzere Meclis’e gittiklerini söyleyerek bir yanlışlık olduğunu iddia etmeleri de pek 

işe yaramadı.  

Zorunlu itaate ilişkin ilk Yüksek Askerî Adalet Konseyi’nin 3 Haziran 1982’deki kararı bu 

iddiayı eski Askerî Adalet Kanunu’nun 186,12. maddesine dayanarak reddetti. Bu kanun, 

verilen emir savaş yasalarına, kurallarına ve Anayasa’ya açık bir şekilde aykırı eylemlerin 

icra edilmesini beraberinde getiriyorsa kesinlikle zorunlu itaati kabul etmiyordu. (bkz. 3 

Haziran 1982 Yüksek Askerî Adalet Konseyi kararının altıncı, yedinci, sekizinci ve doku-

zuncu maddeleri). 

Darbenin bazı alt kademe katılımcılarının ya da sıradan uygulayıcılarının  tutumlarının 

yasal durumuna ilişkin olarak hata açısından kastedilen şey; ilk etapta bu hata konusunun 

haklılaştırma gerekçesini suçtan muaf olması - en azından isyancıların bazıları için - eğer 
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bu kişiler yaptıkları eylemlere dayanan hedef unsurların varlığını yanlış bir biçimde değer-

lendirdilerse  hafifletici bir sebebe dönüştürmesi olasılığıydı.  

Fakat normalde bu tip bir hata, emir verme yetkisi veya sorumluluğu olan kademedeki 

kişiler için söz konusu olamaz çünkü bu kişilerin yapacakları müdaheleleri denetleme, 

bunlar hakkında önceden bilgi sahibi olma ve bu eylemlerin niteliklerinin yasal sınırlarını 

bilme yükümlülükleri vardır. (bkz. 22 Nisan 1983 Yüksek Mahkeme Kararı (STS) 15. ve 

16. gerekçeleri). Esasen askerler ve astsubaylar zanlı olmuyorlarsa bu durum bir bakıma 

soruşturmadan sorumlu hakimin ve savcının bu kişilerin çoğunun yaptıkları şeyin doğru-

luğuna ikna olmuş şekilde hareket ettikleri kanaatinde olduklarını gösterir. Ayrıca Teje-

ro’nun bazı komutanlarla beraber teslim olmadan önce imzaladığı; erlerin, jandarmaların 

ve astsubayların herhangi bir sorumluluğu olmadığının ifade edildiği “kaput anlaşması”4nı 

hatırlatmak da yerinde olur.  

Sonuç olarak, Yüksek Mahkemenin anlatmak istediği şey o esnada İspanya’da yürürlükte 

olan sosyal demokratik hukuk devleti düzleminde anayasal rejimin temel esaslarına hu-

kuki yollar dışında herhangi bir saldırının, hele de 23 Şubat 1983’te İspanya’da meydana 

gelen kalkışma eylemlerinde genel olarak olduğu gibi şiddet içeren ve aleni bir başkaldırı 

yoluyla düzenlenen bir saldırının kabul edilemeyeceğiydi. 

3. KUSURLU YÜRÜTME USULLERİ VE KATILIM TEŞEBBÜSÜ USULLERİ

Az önce bahsedilen sebeplerden ötürü kalkışma yalnızca bir ayaklanma ile son bulmuş 

olsa da isyancıların hedeflerine ulaşması gerekmeksizin peşinen işlenmiş bir suçtur. Zaten 

amaçlarına ulaştıkları taktirde artık isyancı değil, her ne kadar temelden bozuk olsa da 

fiilen iktidar sahibi olurlardı. Darbe zaferle sonuçlandığında ayaklanmacıların kurdukları 

fiili iktidar daha önce yasal bir şekilde iktidarı elinde bulunduranları isyancı ilan eder. Bu-

nun net bir örneği Cumhuriyet’e bağlı güçlerin (meşru iktidar) İş Savaş’ın (1936-1939) sona 

ermesinin ardından isyan suçundan mahkum edilmesi olayıdır.  

Buna karşılık İspanyol Ceza Kanunu’nun 477. maddesinde katılım teşebbüsü adındaki ey-

lemler (komplo, tasarı, provokasyon) açık bir şekilde sınıflandırılmıştır. Kalkışma neredey-

se zorunlu olarak bir ön hazırlığı ve planlamayı gerektirir. Fakat ayaklanma gerçekleşirse, 

4 Darbe girişiminin ertesi günü 24 Şubat 1983’te darbecilerin teslim olma şartlarının belirlendiği ve Meclis’in tahliye edilmesini 
sağlayan anlaşma. General Alfonso Armada tarafından bir askerî aracın kaputu üzerinde imzaladığı için bu ismi almıştır. (ç.n.)
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komplocular veya provokatörler ayaklanmaya karışmadıkları sürece ya da olaydaki pay-

ları stricto sensu5 (geri çekilme durumları için bkz. bir sonraki bölüm) katılım olarak nite-

lendirilemediği müddetçe 477. maddenin gerekçeleri bu eylemin içine dahil olmuş olur. 

477. maddede varsayılan durumların cezası daha önceki maddelerde öngörülen meslekten 

ihracın yanı sıra ilgili suçunkinden bir veya iki kademe altı hapis cezasıdır.  

4. İŞLENEN SUÇUN GETİRDİĞİ SORUNLAR VE GERİ ÇEKİLMENİN SONUÇLARI. 
KRAL JUAN CARLOS’UN MESAJI VE 23 ŞUBAT DARBESİNİN
SONA ERMESİNE ETKİSİ

Her ne kadar daha önce söylediğimiz gibi kalkışma suçu isyancıların etkin bir şekilde he-

deflerine ulaşmaları gerekmeksizin peşinen işlenmiş bir suç olsa da ayaklanmanın şiddete 

dayalı ve aleni biçimde meydana gelme anından itibaren bu suç işlenmekte olduğundan 

dolayı  bariz siyasi-cezai nedenlerle yasa koyucunun son ana kadar kalkışmayı bastırmaya 

çalışması mantıklıdır. Hatta ayaklanmanın gerçekleşmesinin dahi önüne geçmesine ya da 

en azından bunun meydana gelmesi durumunda isyancılar ve anayasaya bağlı birlikler 

arasında silahlı bir çatışma yaşanmamasına çalışmalıdır. Bunun için isyancıların layık ol-

duğu, akla uygun bir ceza indirimi hatta bazı durumlarda eğer bu kişiler amaçlarından 

vazgeçerse cezadan tam muafiyet verebilir. Bu konuda İspanyol Ceza Kanunu’nun 479. 

maddesi XIX. yüzyıl ceza kanunlarına kadar uzanan bir geleneği takip ederek kalkışma 

ortaya çıkmış olsa bile bunun devam etmemesi için, 480,2 maddesine göre isyancıların 

mesuliyetini hafifletmeye etkisi olabilecek bir çeşit son çaba gösterir. Diğer yandan, 480,1 

maddesi kalkışmanın sonuçlarının hâlâ önlenebileceği bir zamanda bu durumu açığa çı-

karan kalkışma suçuna karışan kişi hakkkında cezasızlığa hükmeder. Bu son durumda, 

elbette ayaklanma meydana gelmeden yapılması gereken, o andan önce işlenen suçlar için 

ceza muafiyeti sağlayan farazi özel bir geri çekilme söz konusudur.

 23 Şubat 1981 İspanyol darbesinde her ne kadar isyancılar amaçlarına ulaşamadılarsa da 

kalkışma hukuki açıdan gerçekleştirildi. Bazı bölgelerde (örneğin Valensiya’da), ordunun 

bazı birliklerinde (örneğin Brunete Zırhlı Birliği) ve en net biçimde Yarbay Tejero’nun em-

rindeki bir grup jandarmanın uzun saatler boyunca milletvekillerini ve toplantı halindeki 

hükûmet görevlilerini alıkoydukları Meclis saldırısı bir askerî ayaklanma meydana getir-

di. İsyancılar ancak bütün gece televizyondan tüm ulusa nakledilen Kral I. Juan Carlos’un 

5 “Dar manada” anlamına gelen daha çok hukuk alanında kullanılan Latince ifadedir. (ç.n.)
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darbe karşıtı duruş sergilediği, hukuk ve anayasanın geçerliliğini savunduğu mesajının 

ardından tutumlarını değiştirdiler. Bu durum, darbeye destek vermeye hazır olan diğer 

komutanların da bunu yapmaktan vazgeçmelerinde belirleyici oldu. 

O andan itibaren General Milans del Bosch kralın onayı ve diğer komutanların desteğini 

alamayınca girişiminin başarısızlığını görerek 23’ü öğleden sonrasından 24’ü sabah erken 

saatlerine kadar Valensiya’da konuşlanmış birliklerin ve tankların kışlalara dönmesini 

emretmiştir. Darbeye müdahil olan, bazı birliklerin kışlalardan çıkışını emredince İspan-

yol Radyo Televizyon binası gibi birtakım noktaları tutan  diğer general ve komutanlar da 

aynısını yaptı. 

Tejero komutasında Meclis binasını işgal edenlere gelince, uzun pazarlıklar neticesinde 

Tejero içeride tutulanları serbest bırakmaya razı oldu. En sonunda da astsubayların ve 

rütbesiz muhafızların her türlü sorumluluktan muaf tutulmaları karşılığında mesuliyeti 

üzerine alarak teslim oldu. (“kaput antlaşması”). 

Darbecilerin bu gönüllü teslimiyeti şüphesiz kan dökülmesinin önüne geçti ancak verilen 

cezanın şiddeti anlamında hafifletici neden olarak göz önünde bulundurulmadı. 

İlave bölüm 3: 22 Nisan 1983 Yüksek Mahkeme Kararının ardından 23 Şubat hükümlülerinin 

durumu

Bu kararla hüküm giyenlerin çoğu zaten geçici tutukluluk durumundaydılar. Bundan ötürü 

karar, sadece bu tutukluluğu kati bir cezaya dönüştürme etkisi yaptı. Otuz yıla mahkum 

edilen Milans, Tejero ve Armada askerî cezaevlerine sevk edildiler. Bu cezaevlerinde görü-

nüşe göre yaşam düzenleriyle ilgili birtakım ayrıcalıklarla (kişiye özel konforlu hücreler, 

sıkça gerçekleşen aile ve arkadaş ziyaretleri vb.) cezalarının yalnızca bir kısmını tamam-

ladılar. Böylece, örneğin eski Korgeneral Milans del Bosch 1991’de salıverildi, 1996’da da 

kendi evinde öldü. Eski Korgeneral Armada 1988’de affedildi,  2004’te ilerlemiş bir yaşta 

öldü. Eski Yarbay Tejero 1996’da serbest kaldı ve hâlâ yaşamını sürdürüyor. Hiçbiri askerî 

mevkilerine geri dönmedi. Aynı durum 80’li yılların sonlarında cezalarının bir kısmını ta-

mamladıktan sonra serbest bırakılan diğer komutanlar için de geçerli. Beş yılın altında 

hapis cezasına çarptırılan yüzbaşı ve teğmenler askeriyeye geri döndüler; onlardan bazı-

ları daha üst rütbelere çıkmayı başardılar, bazıları da kendilerini özel şirketlere ve işlere 

vakfetmek için askerî kariyeri bıraktı.
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Darbenin etkileri, özellikle de İspanyol Sosyalist İşçi Partisinin mutlak çoğunlukla kazan-

dığı 1982 Ekim ayındaki seçimlerden itibaren ve seçimler sonrasında İspanyol ordusuna 

siyasetten uzak, sadece profesyonel bir yön veren NATO’ya girilmesi olayı ile yavaş yavaş 

hafifletildi. O darbe, bugün güncel siyasete doğrudan bir etkisi olmaksızın İspanyol demok-

rasi tarihinin bir parçasını oluşturur. 
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EL DELITO DE REBELIÓN EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL

Comentario a la Sentencia del Tribunal supremo
español de 22 de abril de 1983

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO DE REBELIÓN:

Aunque tras las experiencias habidas en el enjuiciamiento de los responsables del Coup 

d´Etat del 23 de febrero de 1981, el Código penal español de 1995 introdujo una regulación 

más actualizada del delito de rebelión, tipificándolo directamente como un delito contra 

la Constitución, y no ya meramente, como se hacía en el Código penal anterior,como un 

mero delito contra el Orden público, la estructura típica del delito de rebelión sigue siendo 

en esencia la misma que estaba vigente en la fecha del Golpe de Estado, tanto en el Código 

penal común, como en el Código de Justicia militar, así que la sentencia del Tribunal Supre-

mo de 22 abril de 1983, puede comentarse también desde la actual regulación del delito de 

rebelión.No obstante, la nueva ubicación sistemática de la rebelión como delito contra la 

Constitución, obliga partir, como premisa previa, de que éste es un delito contra el Estado 

de Derecho, cuya norma fundamental que regula la actividad del mismo y sirve de base a 

todas las demás normas jurídicas es la Constitución. De la existencia de una Constitución o 

Ley Fundamental se derivan, por tanto, diversas consecuencias para todo el Ordenamiento 

jurídico, pero especialmente para el Derecho penal y para la protección que se brinda a 

sí mismo el Estado a través del Derecho penal. Por un lado, la Constitución configura la 

organización y el funcionamiento de las instituciones políticas fundamentales de acuerdo 

con el principio democrático de que el poder político emana del pueblo, generando así la 

expectativa en una correcta actuación de las mismas en base a las normas que disciplinan 

dicha actuación, que se contienen o se derivan directamente de la propia Constitución. Por 

otro lado, la actuación de esas instituciones y del Estado en su conjunto debe estar enca-

minada a la consecución de unas metas de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político 

que constituyen los valores superiores de su Ordenamiento jurídico, respetando, al mismo 

tiempo, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, la ley y los derechos fundamentales que se reconocen en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Tratados y Acuerdos internacionales 

sobre ellos ratificados por España.

Prof. Dr. Francisco Muñoz CONDE
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Asumidos estos principios en la Constitución española de 1978 (cfr. arts. 1 y 10 CE), era 

lógico que el Código penal de 1995, el «Código penal de la democracia», brindara especial 

protección a estos dos aspectos fundamentales de la Constitución, como Ley de Leyes y 

Carta de reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades democráticas de los 

ciudadanos. Con la referencia a la Constitución se reafirma, pues, la seguridad que deben 

tener los ciudadanos en que el Estado ajuste su actuación a las normas fundamentales o 

constitucionales aprobadas por esos ciudadanos democráticamente, respetando los dere-

chos fundamentales en ellas reconocidos de acuerdo con el principio de la estatalidad jurí-

dica o del Estado democrático de Derecho, que es uno de los grandes principios rectores de 

la regulación de esta materia. 

La rebelión constituye pues un atentado a las bases del propio sistema constitucional del 

Estado de Derecho, y ciertamente el más grave de todos por cuanto supone un ataque ar-

mado, con levantamiento de tropas, alzamiento público y violento, capaz de generar una 

Guerra Civil. Pero la rebelión supone, al mismo tiempo, un atentado a la paz pública lo que 

distingue de otros delitos contra la Constitución en los que no se da esa lesión de la paz 

pública.

La reforma del Código penal español habida el año 2015 (LO 2/2015, de 30 de marzo), inclu-

ye también este delito entre los supuestos agravados del delito de terrorismo, siempre que 

se cometa por una organización o grupo terrorista o individualmente pero amparado en 

ellos, imponiendo en este caso la pena de prisión permanente cuando se causa la muerte 

de una persona, la pena aplicable es la máxima prevista en el Código, es decir la prisión 

permanente revisable, que no está prevista para el delito de rebelión, cuando no se incluye 

en el delito de terrorismo (art. 573 bis,4, y Francisco MUÑOZ CONDE, Derecho penal, Parte 

Especial,  20ª edición, Valencia 2015:  capítulo XXXVIII).

2. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DEL DELITO DE REBELIÓN

1. Tanto en el Código penal español, como en los de otros muchos países el delito de re-

belión a través del cual se pretende llevar a cabo un “coup d´etat” o Golpe de Estado, se 

caracteriza en el ámbito objetivo por una acción consistente en un levantamiento violento 

y público, empleando la violencia de un modo abierto, alterando la normalidad y tranqui-

lidad ciudadanas y desobedeciendo o resistiendo colectivamente al poder legítimamente 

constituido. 
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Excurso: Especial consideración de la autoría en el “coup d´etat”

El sujeto activo es un sujeto plural, colectivo. No existe, por tanto, la rebelión individual 

de una sola persona. Es indiferente, sin embargo, el número de personas que se rebelan, 

siempre que sea un número lo suficientemente relevante en orden a conseguir los fines fi-

jados de alteración del orden constitucional que pretenden los rebeldes. Aunque la distinta 

contribución y participación cualitativa sea relevante para determinar la responsabilidad 

de los rebeldes, lo decisivo es que haya un acuerdo de voluntades y un mínimo de organi-

zación previos al alzamiento. Por eso se considera la rebelión un delito de convergencia,lo 

que determina algunas particularidades en relación a la calificación de las distintas con-

tribuciones al mismo. Estas particularidades se reflejan en distintas magnitudes penales 

según la importancia y la gravedad de las conductas de las personas que han intervenido 

en la realización del Golpe de Estado.

En la STS de 22 abril 1983  los principales autores del Golpe del 23 de febrero de 1981 fueron 

condenados con la pena máxima de prisión que había en el Código penal vigente en aquel 

momento; es decir, treinta años de reclusión mayor, más las correspondientes inhabilita-

ciones. Con  esta pena fue condenado el General Milans del Bosch, que sacó el Ejército a la 

calle en la ciudad de Valencia. Con la misma pena se condenó al Teniente Coronel Tejero 

que al mando de un grupo de Guardias civiles asaltó el Congreso de los Diputados y retuvo 

durante 18 horas al Gobierno y Diputados allí reunidos. El General Armada fue igualmente 

condenado a treinta años de reclusión como autor en la sombra del Golpe, aunque aparen-

temente sólo intervino como mediador para que Tejero depusiera su actitud y liberara a los 

Diputados  que tenía secuestrados en el congreso. Armada había sido condenado anterior-

mente por el Consejo Supremo de Justicia Militar sólo a seis años de prisión. 

El resto de los Jefes y oficiales implicados en dicho Golpe fueron condenados a penas infe-

riores; siendo absueltos algunos de ellos por falta de pruebas de implicación en el Golpe. 

En total fueron unos treinta, Jefes y Oficiales, más un civil, los condenados en la STS de 

23 febrero 1983. Los soldados y suboficiales que intervinieron en el asalto al Congreso no 

fueron acusados.

Esta forma de punición en cascada es característica del delito de rebelión, en el que casi 

siempre los ejecutores materiales de la misma (los «meros participantes», simples solda-
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dos y suboficiales) son castigados con una pena menos grave, o como sucedió en este caso 

ni siquiera son castigados; mientras que los inductores, promotores y jefes principales de 

la rebelión son castigados con las penas más severas de las previstas en el Código penal.  

Más complicada es la situación de los conspiradores, cuando no pasan a realizar actos 

ejecutivos, pero sí forman parte del «organigrama operativo» que dirige las operaciones 

y asume la responsabilidad o la jefatura, o tareas de mediación y negociación entre los 

rebeldes y el poder constituido. En realidad, coautores, calificación que es aplicable tanto 

a los que inducen a los rebeldes, como a los que promueven y sostienen la rebelión, y a 

los jefes, pues como ya decía la STS de 18 de marzo de 1935 (que juzgó el primer Golpe de 

estado contra la II República española), «para que se estime desempeñada la jefatura de 

la insurrección no es preciso que el caudillo insurgente se ponga al frente de una unidad 

o grupo rebelde, acreditándose por la organización en conjunto del movimiento y por las 

órdenes e instrucciones que dio a los jefes y oficiales comprometidos», criterio con el que 

se fundamentaba la máxima responsabilidad del General Sanjurjo en el Golpe de Estado de 

agosto de 1932, y posteriormente en la STS de 22 de abril de 1983, la del General Armada 

en el Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.

 La fundamentación de esta (co)autoría, que, en cierto modo, es una (co)autoría mediata o 

una «(co)autoría tras otra (co)autoría», que se sirve de otros coautores (mandos interme-

dios, subalternos, meros participantes), puede fundamentarse con una teoría del dominio 

funcional del hecho (cfr. Muñoz Conde/ GarCía arán, Derecho penal, Parte General, 9ª ed., 

Valencia, 2015, capítulo XXVII). Pero también puede aplicarse la figura de la “autoría me-

diata”, propugnada hace ya más de cincuenta años en Alemania por Clausroxin (Mittelbare 

Täterschaft kraft organisatorischer Machtapparate, en Goltdammer´s Archiv, 1963). Según 

ROXIN, existe autoría mediata cuando los jefes y cargos intermedios de un aparato de 

poder organizado jerárquicamente determinan que otros al final de la cadena de mando 

lleven a cabo directamente la ejecución de los hechos delictivos. Con esta teoría ROXIN 

fundamentaba la responsabilidad por el Holocaustocomo autores mediatos del mismo,  no 

ya sólo de los principales Jefes del aparato de poder que eran las SS, Hitler, Hitler, Himmler 

y Heydrick, sino también la de los cargos intermedios, meros burócratas o “delincuentes de 

escritorio”, como Adolph Eichmann, encargado de la organizar el transporte de los judíos 

a los Campos de Exterminio, además de la que correspondiera a los meros ejecutores anó-

nimos e intercambiables como autores directos de los asesinatos (por ejemplo, guardias y 

personal de los Campos de Exterminio). 
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Evidentemente, hay diferencias entrela organización de un Genocidio y la de un Golpe de 

Estado, pero lo que está claro es que en este tipo de criminalidad también la característica 

fundamental que determina la máxima responsabilidad es el dominio de la estructura de 

poder y de la organización o, como dice la STS de 22 de abril de 1983, el «organigrama ope-

rativo» y no la simple intervención en el alzamiento mismo. Ello no supone una derogación 

de las reglas genéricas que rigen la autoría y la participación, pero tampoco que rijan sin 

más las reglas generales, pues las particularidades del delito de rebelión obligan a una 

revisión de la concepción tradicional de la autoría elaborada en base a los delitos contra la 

vida y demás bienes jurídicos individuales. 

No obstante, si a pesar de estos actos de planificación, organización, conspiración, etc., 

la rebelión, es decir, el alzamiento, no llega a manifestarse, los que intervienen en la fase 

anterior a la ejecución sólo podrán ser hechos responsables por las formas de participación 

intentada, es decir, por conspiración o proposición al delito (véase infra).

En relación con el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 siempre hubo la sospecha de 

que hubo muchos otros implicados al mismo o incluso a un nivel más alto nivel que los que 

fueron realmente acusados. También se habló de una “trama civil” que nunca se supo por 

quienes estaba formada. El único civil condenado, Juan García Carrés, lo fue por su actua-

ción la misma noche del 23 de febrero, suministrando información a Tejero sobre el curso 

de los acontecimientos. 

En la bibliografía aparecida posteriormente se han mencionado nombres de políticos, que 

había favorecido, al menos en su planificación inicial, lo que se llamó un “golpe de timón”, 

para formar un Gobierno de concentración, en el que también habría políticos de izquier-

da, bajo la presidencia del General Armada (al parecer cerebro de este “golpe blando” al-

ternativo al de Tejero y Milans del Bosch); e incluso se habló de que el Rey estaría, en un 

principio, de acuerdo con dicha solución. Obviamente nada de esto puede ser valorado ju-

rídicamente en la medida que no fue objeto del proceso judicial, quedando fuera de nuestra 

consideración, para dejar paso a la especulación histórica.

El “coup d´etat” es, desde luego, un ámbito de la criminalidad estatal (o paraestatal) en 

el que igualmente puede aplicarse la tesis de ROXIN o cualquier otra de la autoría en un 

sentido amplio, que, sin grandes problemas e incluso como una forma bastante fácil, puede 

resolver la imputación penal de las personas que han estado involucradas en el mismo; el 
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problema muchas veces es probar la participación en el mismo de quienes no aparecen 

como cabezas visibles o principales responsables del Golpe, que sólo da lugar a un proceso 

penal, cuando los golpistas fracasan, pero no cuando triunfan. En el primer caso, la Justi-

cia penal se aplica a los que más visiblemente aparecen como cabecillas o dirigentes del 

Golpe, por más que muchos no sean más que el “chivo expiatorio” que paga  por las culpas 

de los que se esconden o aparentemente respetan el régimen constitucional democrático.

La casuística española es muy amplia al respecto (centenares de “golpes de Estado” más o 

menos relevantes han animado la escena política española durante los siglos XIX y XX, y 

algunos de ellos, como el del General Primo de Rivera en 1923, o el del general Franco en 

1936, tuvieron éxito e incluso el último dio lugar a un régimen político que rigió España 

durante casi cuarenta años). Solo en los casos en que los rebeldes no consiguieron sus pro-

pósitos, ha habido algunas decisiones judiciales en las que siempre el problema principal 

consistía en determinar quiénes eran los principales responsables y, por tanto, verdaderos 

autores de los mismos. Normalmente, el delito de rebelión se da en el marco de un aparato 

de poder estatal tan marcadamente jerárquico como es la institución militar. También aquí 

hay, además de una estructura jerárquica que facilita el manejo del aparato de poder de 

los que están en la cúspide del mismo, una fungibilidad de los “meros ejecutores”, y una 

actuación de los mismos al margen de la legalidad o de los cauces previstos legalmente 

para conseguir los cambios políticos deseados. En la cúspide de la estructura jerárquica 

están generalmente los principales responsables, los que, ya a través de actos de conspira-

ción planean el golpe, deciden los detalles de su realización, el día y la hora del mismo, la 

estrategia a seguir, y los que, en el último momento, pueden abortarlo si las cosas no salen 

cómo pensaban. Después vienen, en inmediata conexión con los mismos, los encargados 

de poner en marcha el plan acordado, los “burócratas del golpe”, los que “seducen o cap-

tan tropas”, los que se encargan de buscar fondos, ayuda y cobertura material, y los que, 

al mismo tiempo, sirven de puente o intermediarios con los jefes y oficiales que sacan las 

tropas a la calle, toman los sitios estratégicos, dan las órdenes de disparar, asesinar o dete-

ner a los miembros y principales representantes del Gobierno legítimo o simplemente a los 

ciudadanos que se opongan a sus propósitos. Y naturalmente al final del aparato de poder 

están los meros ejecutores, la masa anónima de suboficiales, soldados y civiles que, más 

o menos de buen grado y con mayor o menor coincidencia con las ideas que animan a los 

principales responsables de la rebelión, llevan a cabo las acciones armadas, se enfrentan 

directamente con las tropas leales al Gobierno legítimo, realizan acciones de transporte, 

avituallamiento, intendencia, etc. Realmente se hace difícil distinguir en este conglomera-
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do más o menos bien organizado de personas, con distintas contribuciones materiales en 

diferentes estadios y etapas temporales de realización del proyecto, quiénes son los verda-

deros autores, y quiénes meros comparsas o actores secundarios.

 El problema principal que se planteó en la STS de 22 abril de 1983, en la que se juzgó a los 

responsables del “Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981”, fue precisamente la califica-

ción de la conducta de algunos Generales y Jefes que intervinieron en la preparación del 

golpe y participaron en las reuniones previas decidiendo extremos importantes del mismo, 

pero no participaron luego directamente o no estuvieron presentes en el “alzamiento vio-

lento y público” que, como ya hemos dicho, constituye la acción típica del delito de rebelión 

propiamente dicha. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar de 3 de junio de 

1982, que juzgó en primera instancia dichos hechos, había calificado la conducta de los ci-

tados militares de mera conspiración y, en consecuencia, les aplicó las penas inferiores en 

dos grados a las que aplicó a los que consideró autores. Sin embargo, el Tribunal Supremo 

consideró que eran verdaderos autores de la rebelión misma, calificándolos, a la vista de 

los hechos probados, como piezas básicas del “organigrama ejecutivo”, que controlaban no 

sólo las tropas que se alzaron, sino los contactos con otras personas, incluido el Rey. Así, 

por ejemplo, según el Tribunal Supremo, el General Torres Rojas fue quien dirigió de hecho 

los movimientos de la División Acorazada tras el asalto al Congreso. Y en lo que se refiere 

al General Armada, el Tribunal Supremo afirma que “su nombre es citado como el de una 

pieza clave y decisiva”, razón por la que no lo considera mero conspirador, sino “cabeza de 

la rebelión”, si bien, admite, su intervención material en el golpe se limitó formalmente a 

ofrecerse como mediador entre los que habían tomado el Palacio del Congreso de los Dipu-

tados cuando estaba celebrándose sesión plenaria (el Teniente Coronel Tejero y el grupo 

de Guardias Civiles que le acompañaban) y el Rey. Dicho criterio coincide con la doctrina 

sentada ya por dicho Tribunal en sentencia de 18 marzo de 1935 en la que para determinar 

quién era el jefe de un intento de golpe de Estado contra la República, se decía literalmen-

te que “no es preciso que el caudillo insurgente se ponga al frente de una unidad o grupo 

rebelde, acreditándose por la organización en conjunto del movimiento y por las órdenes e 

instrucciones que dio a los jefes y oficiales comprometidos”.

Evidentemente, el delito de rebelión va normalmente precedido de una serie de actos, reu-

niones, contactos previos, negociaciones, etc., difícilmente encuadrables como tales y sin 

más aditamento de elementos materiales que puedan servir de prueba en los estrictos 

moldes de la autoría y la participación. Por eso mismo se recurre con frecuencia en la 
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praxis judicial y en la regulación legal de estos delitos a las figuras de la conspiración, la 

proposición y la provocación que tienen aquí, precisamente por eso, su razón de ser y su 

justificación histórica. Pero ello no excluye que una vez que la rebelión llegue a materia-

lizarse sea necesario determinar la responsabilidad de los verdaderos jefes y, por tanto, 

autores también en sentido estrictamente jurídico-dogmático de la misma. Recurrir para 

ello a las figuras de la inducción o la cooperación necesaria, por más que también permi-

tan la aplicación de la pena de la autoría estricta, no sólo es una incorrección dogmática y 

una mala interpretación de la regulación legal de esta materia, sino una deformación de la 

verdad histórica y de la fenomenología peculiar de estos delitos.

2. En el ámbito o tipo subjetivo, la rebelión se caracteriza por la intención política de los que 

se levantan de forma violente contra el poder constituido. Casi siempre se trata de suspen-

der o modificar total o parcialmente la Constitución, o  la configuración de las Instituciones 

legislativas, o separar y declarar la independencia de alguna parte del territorio nacional 

del resto del estado (cfr., por ejemplo, los distintos apartados del art.472 del Código penal 

español). Es evidente que los golpistas del 23 de febrero de 1981 en España, tenían por lo 

menos la finalidad política de modificar el sistema constitucional, reinstaurando un ré-

gimen autoritario o incluso una dictadura militar, similar al del régimen de la dictadura 

franquista que había dominado España durante cuarenta años; o, en todo caso, forzar un 

cambio de Gobierno al margen de los cauces constitucionales.

Excurso 2: Pueden apreciarse causas de justificación en el delito de rebelión?

Es precisamente es esta finalidad política la que, generalmente, se suele alegar para jus-

tificar los golpes de Estado, tanto cuando fracasan, como cuando triunfan. A través de la 

Historia todos los Golpes de Estado habidos han tenido una finalidad política inmediata, que 

al mismo tiempo se utilizaba como causa de justificación de los mismos. Los golpistas smpre 

alegan que lo hacen para “salvar a la Patria”, su honor, su integridad territorial, su bienestar 

económico, etc. Y en este sentido los autores del Golpe del 23 de febrero  de 1981 en España 

no fueron ninguna excepción. La debilidad, según ellos del Gobierno, integrado por miem-

bros de un partido poco cohesionado como fue la UCD de Adolfo Suarez, para restaurar el 

orden y la seguridad en las calles y para castigar a los autores de los actos terroristas que 

entonces se cometieron con frecuencia por los miembros de la organización independentista 

vasca ETA contra principalmente cargos e instalaciones militares, fueron los motivos princi-

pales que alegaron sus respectivos abogados defensores en defensa de los acusados.
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Estos argumentos carecen de razón de ser en un Estado social y democrático de Derecho 

en el que cualquier cambio político al margen de los cauces constitucionales, más si se 

realiza o se pretende realizar por medios violentos, uso de las armas, etc., es un ataque 

a la existencia del Estado de Derecho mismo. Tanto más cuando algunos de los implica-

dos, como el Teniente Coronel Tejero, ya habían sido condenados anteriormente por una 

conspiración para una rebelión que nunca llegó a materializarse (“Operación Galaxia”). Al 

mismo tiempo, era claro que tanto este Teniente Coronel, como la mayoría del resto de los 

acusados por el Golpe del 23 de febrero, quería restablecer el régimen dictatorial que du-

rante casi 40 años había dominado en España, desde la Guerra Civil. No sólo muchos altos 

cargos militares, nostálgicos del régimen anterior, sino también una buena parte de los 

“poderes fácticos” (empresarios, altos cargos de la Iglesia católica, etc) se habían mostrado 

públicamente en contra del régimen nuevo  régimen constitucional y de la legalización de 

los partidos políticos, principalmente del Partido Comunista, de los Sindicatos, del nuevo 

sistema de organización territorial en Comunidades autónomas, que según ellos, promovía 

el separatismo y la independencia de algunas de las llamadas “comunidades históricas”, 

como el País Vasco o Cataluña. A ese malestar también contribuyeron las acciones terroris-

tas del grupo independentista vasco ETA, que casi siempre tenía objetivos militares, y las 

crisis política generada por las controversias internas en el partido del Gobierno, la UCD, 

muchas de cuyas fracciones minaron la autoridad del entonces Presidente del Gobierno, 

Adolfo Suarez, que poco antes del Golpe del 23 de febrero, dimitió diciendo expresamente 

que lo hacía “evitar que una vez más la democracia fuera sólo un paréntesis en la Historia 

de España”. Los golpistas aprovecharon este ambiente de crispación e inseguridad política, 

caldeado por algunos medios de comunicación afines a su ideología, para, aprovechando 

la ceremonia de investidura del nuevo Presidente del Gobierno, Sr. Calvo Sotelo, que tenía 

lugar precisamente ese día en el Palacio del Congreso, provocar un vacío de poder secues-

trando a los Diputados que en ese momento se encontraban en sesión plenaria, junto con 

los miembros del Gobierno. Ese aparente vacío de poder fue el pretexto para que el General 

Milans sacara las tropas a las calles de Valencia, capital de la Región militar que mandaba, 

y ordenara el Estado de sitio; y que otros Generales y Jefes sacaran de los cuarteles algu-

nos batallones y ocuparan algunos centros de comunicaciones. Todo ello al margen de los 

cauces legales y constitucionales, y con la finalidad de acabar el régimen democrático e 

instaurar un Gobierno autoritario al mando de un militar y con la participación decisiva del 

estamento militar. Desde luego, ni la situación política, ni la económica o social justifica-

ban este levantamiento para “salvar España” de la amenaza del terrorismo independentis-

ta, que eran los argumentos que principalmente invocaron los defensores de los golpistas 
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como una “especie de estado de necesidad”, y que obviamente con todas las dificultades 

que pudiera tener entonces el régimen democrático y que luego han tenido los distintos 

gobiernos que se han sucedido hasta la renuncia a la lucha armada que declaró ETA hace 

pocos años para combatir este fenómeno, ha sido siempre perseguido y juzgado durante 

toda la etapa democrática.

 A nivel individual, tampoco tuvo éxito la tesis de la obediencia debida a los superiores que 

invocaron algunos defensores de cargos militares intermedios, o el error que algunos de 

ellos invocaron,  diciendo que fueron al Congreso en la creencia de que era para defenderlo 

de algún ataque terrorista. 

Por lo que respecta a la obediencia debida, ya la primera sentencia del Consejo Supremo de 

Justicia militar de 3 de junio de 1982, la rechazó dado que  el art. 186,12º del antiguo Código 

de Justicia militar expresamente no la admitía cuando la orden entraña la ejecución de 

actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de guerra y a la Constitución 

(cfr. considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia del Consejo Supremo 

de Justicia Militar de 3 de junio de 1982).

En lo que se refiere al error que algunos participantes en el Golpe a nivel de cargos inferio-

res o meros ejecutores pudieran tener respecto a la licitud de su conducta, en principio, no 

está excluida la posibilidad de que ese error  pudiera transformar la causa de justificación 

en una causa de exclusión de la culpabilidad o al menos en una circunstancia atenuantepa-

ra algunos de los rebeldes, si éstos apreciaron erróneamente la existencia de los elementos 

objetivos que fundamentarían su actuación. Pero normalmente este tipo de error no puede 

darse en quienes, por ejercer puestos de mando y de responsabilidad, tienen el deber de 

cerciorarse e informarse previamente a su actuación y de conocer los límites legales de sus 

atribuciones (cfr. considerandos 15 y 16 de la STS de 22 de abril de 1983).Si bien el hecho 

de que los soldados y suboficiales no fueran acusados, demuestra que de algún modo tanto 

el Fiscal, como el Juez encargado de la Instrucción, consideraron que la mayoría actuaba 

en el convencimiento de que su actuación era correcta, también cabe recordar que en el 

llamado “pacto del capó”, que firmo Tejero antes de entregarse con algunos mandos milita-

res, se indicaba expresamente que los meros soldados o números de la Guardia civil y los 

suboficiales quedaban exentos de cualquier responsabilidad. 
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En definitiva, lo que el Tribunal Supremo vino a decir es que en el plano del Estado social y 

democrático de Derecho vigente en aquel momento en España, no se podía admitir ningún 

ataque a las bases fundamentales del régimen  constitucional fuera de las vías legales y 

mucho menos mediante un alzamiento violento y público, como fueron en general los actos 

de rebelión que ocurrieron en España el 23 de febrero de 1981.

3. FORMAS IMPERFECTAS DE EJECUCIÓN Y FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN INTENTADA

Por las razones acabadas de citar la rebelión es un delito de consumación anticipada, por lo 

que se consuma con el mero alzamiento, no siendo necesario que los rebeldes consigan sus 

fines, pues si los consiguen ya no serán rebeldes sino poder fáctico, aunque viciado en su 

origen.Cuando el Golpe de Estado triunfa, los rebeldes se constituyen en un poder fáctico 

que declara rebeldes a los que antes detentaban legítimamente el poder. Un ejemplo evi-

dente de ello lo tenemos en la condena de las fuerzas leales a la República (poder legítimo) 

por rebelión tras la terminación de la Guerra Civil (1936-1939).

Sí caben, por el contrario, los llamados actos de participación intentada (conspiración, pro-

posición y provocación), tipificados expresamente en el art. 477 del Código penal español, 

pues la rebelión supone casi necesariamente un previo acuerdo de voluntades y un mínimo 

de preparación y organización. Pero si el alzamiento se produce, las conductas del art. 477 

quedan subsumidas en él, a no ser que los conspiradores o provocadores no participen en 

el alzamiento o su contribución no pueda calificarse de participación stricto sensu (para los 

casos de desistimiento véase infra). La pena para los casos previstos en el art. 477 es, ade-

más de la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, la de prisión inferior en uno o 

dos grados a la del delito correspondiente.

4. Problemas de consumación y efectos del 
desistimiento. el mensaje del rey juan carlos y su efecto en la terminación del 
golpe de estado del 23 de febrero

Aunque, como hemos dicho antes, el delito de rebelión es un delito de consumación an-

ticipada que no requiere que los rebeldes lleguen efectivamente a conseguir sus fines, 

consumándose, por tanto, desde el momento en que se produce el alzamiento violenta y 

públicamente, es lógico que el legislador, por razones político-criminales evidentes, pre-
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tenda hasta el último momento sofocar la rebelión, evitando que llegue siquiera a darse el 

alzamiento o, por lo menos, en el caso de que éste se produzca, procurando que no se dé la 

confrontación armada entre los rebeldes y las tropas leales al régimen constitucional. Para 

ello puede conceder una sensible rebaja de la pena que ya merecen los rebeldes e, incluso, 

en algunos casos, la impunidad total, si éstos finalmente desisten de su propósito. A este 

respecto el art. 479 del Código penal español, siguiendo una tradición que se remonta a 

los Códigos penales del siglo XIX, establece una especie de último intento, aun estando ya 

manifestada la rebelión, para que ésta no continúe, que puede tener efecto en la atenua-

ción de la responsabilidad de los rebeldes según dispone el art. 480,2. Por otra parte, el art. 

480,1 establece la impunidad para el implicado en el delito de rebelión que lo revelare a 

tiempo de poder evitar sus consecuencias. Este último caso se trata de un supuesto especial 

de desistimiento, que obviamente tiene que darse antes de que se llegue al alzamiento, exi-

miendo de pena por los delitos que se dan antes de ese momento.

En el Golpe español del 23 de febrero de 1981, la rebelión desde el punto de vista jurídico 

llegó a consumarse, aunque los rebeldes no consiguieran sus propósitos, ya que hubo un 

levantamiento militar en algunas zonas (por ejemplo en Valencia) y en algunas divisiones 

del Ejercito (por ejemplo, la División acorazada Brunete) y aún con mayor evidencia en el 

asalto al Palacio del Congreso por parte del grupo de Guardias civiles al mando del Tenien-

te Coronel Tejero, que retuvieron largas horas a los diputados y al Gobierno en pleno allí 

congregados. Los rebeldes sólo depusieron su actitud al ver que, tras el Mensaje del Rey 

Juan Carlos I, televisado a toda la Nación, éste se mostraba contrario a al Golpe y mantenía 

la vigencia de la Ley y la Constitución, lo que determinó que otros Capitanes Generales 

que, al parecer estaban dispuestos a apoyar el Golpe, finalmente no lo apoyaran. 

A partir de ese momento, el General Milans del Bosch, viendo fracaso su intento, al no 

contar con la anuencia del Rey y la adhesión o apoyo de los Capitanes generales de otras 

regiones militares, ordenó que las tropas y carros de combate desplegados en Valencia 

desde la tarde del 23 a la madrugada del 24 de febrero volvieran a sus cuarteles.  Y lo mismo 

hicieron otros Generales y jefes, involucrados en el Golpe que habían ordenado la salida 

de sus cuarteles de algunas tropas y ocupado algunas instalaciones como el edificio de 

Radiotelevisión española. 
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Por lo que respecta a los ocupantes del Palacio del Congreso, al mando de Tejero, tras lar-

gas negociaciones este consintió en liberar a los allí detenidos, entregándose finalmente, 

asumiendo su responsabilidad a cambio de que los suboficiales y guardias sin graduación 

quedaran exentos de cualquier tipo de responsabilidad (el llamado “pacto del capó”).

Esta entrega voluntaria de los golpistas evitó sin duda que no hubiera un derramamiento 

de sangre, pero a los efectos de la gravedad de la pena impuesta no se tuvo en cuenta como 

circunstancia atenuante.

Excurso 3: La situación de los condenados por el Golpe del 23 de febrero tras la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 22 abril 1983

La mayoría de los condenados en esta sentencia estaban ya presos en situación provi-

sional, por lo que la sentencia sólo tuvo el efecto de convertir esa prisión en una pena ya 

firme. Lo condenados a treinta años de prisión, Milans, Tejero y Armada, fueron destinados 

a prisiones militares, en las que, según parece, con algunos privilegios respecto a su régi-

men de vida (celdas individuales confortables, visitas frecuentes de familiares y amigos, 

etc) cumplieron sólo una parte de sus condenas. Así, por ejemplo, el Ex Teniente General 

Milans del Bosch  fue excarcelado en 1991, muriendo el 1996 en su domicilio particular. El 

Ex Teniente General Armada fue indultado en 1988, muriendo a avanzada edad en el 2004. 

El Ex Teniente Coronel Tejero salió en libertad en 1996, y aún continúa con vida. Ninguno 

de ellos volvió a su condición de militar. Lo mismo sucedió con otros Jefes que salieron en 

libertad ya a finales de los años ochenta, tras haber cumplido una parte de su condena. Los 

capitanes y tenientes condenados a penas inferiores a cinco años de prisión se reincorpo-

raron a la vida militar, en la que algunos llegaron a ascender a cargos superiores, o dejaron 

la carrera militar para dedicarse a empresas y trabajos particulares.

Los efectos del Golpe fueron poco a poco diluyéndose, sobre todo a partir de las elecciones 

de octubre de 1982 que ganó por mayoría absoluta el Partido socialista  obrero español, y 

de la posterior entrada en la OTAN, que dio al ejército español una orientación puramente 

profesional, alejada de la actividad política. Hoy en día es una parte más de la Historia de la 

democracia española, sin que parezca tenga efectos directos en la situación política actual.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI SEMPOZYUMU

Teşekkür ve Sunuş

Öncelikle İstanbul Üniversitesinin bu kürsüsünde yer almam için davetinden ötürü Prof. 

Dr. Bekir Berat Özipek’e teşekkürlerimi sunarım. 

Konferans verme etkinliğine anlam veren sizlerin varlığına teşekkür etmekten de mem-

nuniyet duyarım. Bu, bir konu hakkında farklı kişiler arasında bir söyleşidir. Bu oturumda 

olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. 

Şaşırtıcı bir bilgi açığa çıkaracak değilim; sizlere 23-F Darbesi’ne dair günlüklerimden bazı 

yorum, duygu ve notları iletmeyi amaçlıyorum. 

Siyasi olarak kendimi takdim ederek başlayacağım. Beni iki yönlü bir durum tanımlamak-

tadır: Sosyalist ve İspanyol. Sosyalist olarak kendimi özerk hissediyorum. Bir siyasi par-

tinin askerî hiyerarşiye dayalı bir karargâh olmadığını fakat serüvencilerin “partisi” de 

olamayacağının farkında olarak bir disiplin çerçevesinde düşündüğümü söylemekte öz-

gürüm. PSOE’de (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) klasiklerimiz var ancak kateşizmimiz yok. 

Bu nedenle zekanın özgürlüğü, modası geçmiş alkışçı ve ağız birlikçi politikalara egemen 

olsun diye yularımızı gevşek tutmayı bildik. 

Sosyalist olma durumum noktasında konferans başlığına biraz daha yaklaşarak kendimi 

İspanyol hissedebilirim ve hissediyorum da. Ancak İspanyol olarak aynı zamanda kendimi 

Türk, Şilili veya Arjantinli sıradan bir işçiye, aşırı tutucu yan komşumdan daha yakın his-

sediyorum. Her türlü sınırın ötesindeki insanlar beni ilgilendiriyor. Ben insanlarla daya-

nışma içinde olurum, onların doğdukları yerle değil. Sosyalizm cephesinden milliyetçi ol-

manın yakışıksız olduğu kanaatindeyim. Buraya kadar olan kısımda kendimi takdim ettim.  
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Yackolev

Ayrıca bu kısa girizgahta, benim politik hayatıma damga vuran belli bir olay dolayısıyla 

Türkiye’yi tanıyışımı da aktarmak isterim. İspanya Savunma Bakanı olduğum dönemde 

62 İspanyol askerinin hayatına mal olan bir uçak kazasının nedenlerini araştırmak için 

Trabzon’a gelmem gerekti. Türk hükûmeti ve bilhassa Pilav Dağı civarında yaşayan insan-

lar sayesinde bir yolsuzluk ve ölen İspanyol askerlerine saygısızlık hikayesini meydana 

getiren olayları düzeltebildik. İspanyol ordusunun üst düzey komutanları, ne öncelikle o 

askerlerin yaşamını kurtarmak ne de kaza sonrasında ölümlerine saygı göstermek adına 

hiçbir şey yapmadı. 

İSPANYA’DA DARBE (23-F 1981)

23-F Darbesi karşısındaki hislerim

Bu notları kaleme alırken belki sizlere bir tarih mahkemesi konuşması yapmak yerine bir 

tanıklığı aktarmanın, o 23 Şubat 1981 günü Meclis’teki koltuğumda otururken hayatımın 

sonunun geldiğini ve darbe girişimi karşısında yeni kurulmuş olan İspanyol demokrasisi-

nin yenik düşeceğini sandığım zaman yaşadığım, düşündüğüm ve hissettiğim şeyin şahit-

liğini yapmanın daha uygun olabileceğini düşündüm. Her ne kadar üzerine çok konuşulup, 

yazılıp çizilmiş olsa da olan bitenlerin önemli bir kısmı hakkında henüz bilinmesi gereken 

çok şey olduğunu iddia edenlerin sayısı da hiç az değil. Bilhassa Kral Juan Carlos’un darbe 

öncesi ve sonrası rolü sık sık tartışılmaktadır. 

Darbe tarihinde ben Meclis Masası Sekreteri olmaktan ötürü Oturum Salonunda görsel 

anlamda ayrıcalıklı bir yer işgal eden genç bir Sosyalist Parti milletvekiliydim. Darbecile-

rin ne hareketlerine ne sözlerine dair hiçbir ayrıntıyı kaçırmadım çünkü darbeciler bütün 

gece ortamdaki mikrofonları açık bıraktılar ve bu mikrofonlarla sözleri, silah atışları ve 

tehditleri kaydedildi.1

 

1 Bu kayıt, Víctor Carrascal ve José Bono tarafından meydana gelenlerle ilgili detaylı tutanak hazırlanması için esas teşkil 
etti ve Meclis Masasının tüm üyeleri tarafından bir kez imzalandıktan sonra Savaş Heyeti’ne iletildi. Belirli bir süre boyunca 
TV kameraları da yayında kaldılar;  bu durum vatandaşların bir darbeyi televizyonda görmelerine imkan sağladı ve darbeciler 
göz önünde olanı inkar edemediler.
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O 23-F akşamı meclis oturumuna, bir grup aşırıcı askerin hükûmeti ve tüm milletvekillerini 

16 saat boyunca alıkoyacaklarına dair en küçük bir şüphem2 olmaksızın katıldım. 

Hislerim üzüntü ve korkuydu. Üzüntü, özgürlük elde etmek için harcadığımız onca çaba-

nın yıkıldığını görmekten ötürüydü. Aynı zamanda da korku; hayatımı kaybetme korkusu. 

Göz ardı ettiğim nedenlerden ötürü darbeciler milletvekillerinin kendi aralarında konuş-

malarına izin vermiyorlardı ancak anlaşılmaz şekilde Meclis Masası üyelerinin neredeyse 

sınırlama olmaksızın bunu yapmalarına razı oluyorlardı. Bu şekilde, tuvaletlerde Bakan 

González Seara ile karşılaşma fırsatı aradım ve ona –kulislerde söylendiği gibi – hepimizi, 

bütün milletvekillerini sürüp bizi Paris’e götürebileceklerine inanıp inanmadığını sordum. 

Cevabı korkudan buz kesilmeme yol açtı: “Paris’e mi? Bütün Fransa bizi muazzam bir kabul 

töreniyle karşılasın diye! Bu canavarlar bizi hemen burada öldürebilir3”.

Silahlarıyla ateş ederek içeri girdiklerinde (Oturum Salonunda 36 kurşun izi kaldı) meclis 

oturumu gerçekleştiriliyor ve Başbakan Calvo Sotelo’nun güven oylaması yapılıyordu. Bu, 

hürriyeti ihlal etme maksadıyla İspanyol Meclisine bir askerin ilk girişi değildi. Pavía o 

güne kadar en çok anılan örnektir. 

Yirmi yedi yıl sonra Meclis Başkanı olduğum zaman, Tören Salonunda (Salón de Pasos Per-

didos) başka İspanyol askerlerinin nasıl Calvo Sotelo’nun cenazesine saygılarını sunduk-

larını ve tabutunu Aslanlı Kapıdan omuzlarında taşıdıklarını görünce duygulandım. O yas 

günü, Genelkurmay Başkanı’nın askerlere seslenişi hatırlanmaya değerdir:

“Askerler, bu gece evlerinizde Meclis’e silahlarla girme onurunu elde ettiğinizi ve milli egemen-

liğin kutsal alanına özgürlüğe son vermek için değil onu onurlandırmak için giren ilk İspanyol 

askerleri olduğunuzu anlatınız!” Bu söylev, İspanya’da değişen şeylerin ifadesi için oldukça 

manalıdır.    

2 Hemen hemen hiç kimse o akşam olağan dışı bir şey olmasını beklemiyordu. Bir milletvekili arkadaşımın eşi bir başka ça-
lışma arkadaşımızın eşini aradı  ve jandarma üniformasının her zaman asayişi çağrıştırdığına dair masum inancı aralarında 
geçen şu diyaloğa yansıdı:
- “Merak etme. Korkunçtu. Saldırganların silah seslerini duyduk ve çok korktuk. Ama endişelenme çünkü ben Meclis’ten 
çıkarken Jandarma giriyordu.”
- “Neyse ki. Şimdi rahatladım.” 
3 Bakanlar Salonu denen yerde saldırganlar bir düzine kadar silahı muhafaza ediyorlardı.
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1981’de İspanya’nın Düşmanları

1981’de İspanya demokrasisinin silahlı ve güç sahibi iki düşmanı vardı. İkisi de korku veri-

yordu ancak artık vermiyorlar. Biri güçlü: Anayasalcı olmayıp çıkarlarının ve eski imparator-

luğa ait en gelenekçi Katolik ahlakına bağımlı bir İspanya’nın savunmasını askerlerde gören 

güçlü sosyal kesimlerin  –Asker başa! – tezahüratı yaptığı bir askerî liderlik dilimiydi. 

Diğer düşman ise ETA’ydı. Cani saldırılarıyla darbecilerin tarafsız müttefiki oldular çünkü 

onlar demokrasiyi bitirebilirlerdi ancak ETA bunu yapamazdı. ETA 516’sı üniformalı4 ol-

mak üzere 900’den fazla masumu katletti. 

Darbenin Demokrasi için Olumlu Etkileri

Tejero darbesi hemen hemen bütün İspanyolları bir araya getirdi.5

1981’de korku patlak verdi ve her şey zorla yerlerde sürünsün istendi. O darbenin olumlu 

sonuçları şunlar olabilir:

• Kökten meşruluğu olmayan Kral’ın yerini sağlamlaştırması 

• Orduların radikal değişimi 

• Yapay bir “İspanyolcu” kimliğinin yıkılması

• Unutulmuş büyük başkahramanın kıymetlenmesi: İspanyol halkı

Kral ve Sorunlu Meşruiyet

1975 Franco’nun ölümü ve Bourbonlu Juan Carlos’un Kral olarak yüceltilme yılı oldu. 

1969’da Franco onu Kral unvanının varisi tayin etmişti. Aynı yıl  José Ángel Valente yalnız-

ca iki dizeden oluşan bir şiir yazdı:

Çünkü sürgün bizimdir  

Krallık değil.

4 230 jandarma, 183 ulusal polis ve 103 asker.
5 O dönem Meclis Masasında farklı partilerden kişiler bulunuyordu ve bununla birlikte, o Masa’da neredeyse hiç oylama 
yapılmadı; her şey ortak bir anlaşma ile çözülüyordu. Yalnızca ilginç bir istisna oldu: PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi)  
üyeleri NATO’ya giriş sürecine muhalefet etti. Daha sonra, sosyalistler fikrini değiştirdi ve NATO meselesi yüzünden uzlaşma 
geleneğini bozmama imkanından bahsetti. 
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Demokrasi, sürgüne ya da sessizliğe mecbur edilmiş olan binlerce İspanyol’un arzusuy-

du. Diktatörlük kurumlarından gelecek olandan beklentisi olmayan bizlerin de yeni devlet 

başkanına inancımız yoktu. Her ne kadar 2000 yılında Profesör Ortega Spottorno o zaman-

lar Kral’ın cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere bütün İspanyollar tarafından kabul gör-

düğünü bildirmiş olsa da monarşi sorunlu bir meşruiyetten doğuyordu.6 Onun bu ifadesi 

tamamen yanlıştır. Devlet başkanının meşruiyet esası ne demokrasinin doğasına uygundu 

ne de demokratlar tarafından kabul edilmişti. Bahsi geçen hanedanlık haklarının tarihi mi-

rasçısı olan XIII. Alfonso’nun oğlunun dahi bu hakları 1977’nin Mayıs ayına kadar kendi oğ-

luna vermediğini hatırlatmaya gerek var mı? Kral ilan edildikten iki yıl sonra! Monarşinin 

tarihi istikrarına sıkı sıkıya bağlı olanlara, 200 yıldan bu yana bütün İspanyol krallarının 

sürgünü tanımış olduklarını ve İspanya’da doğanlardan hiçbirinin İspanya’da ölmediğini 

hatırlatmak yerinde olur: Juan Carlos ise Roma’da doğmuştur.7

Franco’nun ölümünün ardından İspanya, kendisini halefi ilan eden kişinin ona bağışlaması 

mümkün olmayan - çünkü hiç kimse kendinin olmayan bir şeyi öylece başkasına  veremez - 

bir demokratik meşruiyeti kazanması gereken bir krala da etki eden bilinmezliklerle doluydu. 

Tehlike içinde geçirdiğimiz sekiz yıl bu şekilde başladı: Bunun örneği Atocha avukatları-

nın katledilmesidir.8

6 José Ortega Spottorno, El País, 22/11/2000.
7 Madrid’de doğup El Pardo’da ölen XII. Alfonso hariç.  
8 José Bono’nun I. Günlüğü’nden: “SİZE ANLATACAĞIM.”. Pazartesi, 25 Ocak 1993. Sayfa 149-153. Sisinio Pérez Gar-
zón ile birlikte San Isidro mezarlığında Luis Javier Benavides’in kabrini ziyaret ediyorum. Atocha katliamının korkunçluğunu 
ve Luis Javier’in iyi yürekliliğini düşünüyorum tekrar. Komünist görüşlüydü ve politik mutabakatında herhangi bir çıkar sağla-
mak onu ilgilendirmiyordu. Mezarının hemen yanı başında, İç savaşın orta yerinde, 2 Eylül 1936’da kurşuna dizilmiş olan baba 
tarafından büyük dedesi, Ribera de Adaja vizkontu José Gómez Arenzana’nın kaydını farkediyorum. Nazilerin Demir Haç’ına 
sahip olan önceki politikacılar arasında bulunan General Luis Orgaz da onun bir diğer büyük dedesiydi. 1977’de aşırı sağ 
onu katlettiğinde ailesinin evlerinde çekmiş olmaları muhtemel acıyı, dokunaklı ve hissi olmasının yanı sıra ideolojik kederi 
anlamak zor değil. Annesi, oğlunun morgda olduğu aynı gece onun Komünist Parti üyesi olduğunu öğrendi.  
O hafta, 23 Ocak 1977 Pazar gününden aynı ayın Cumartesi gününe kadar, kırılgan demokrasiyi istikrarsızlaştırmak ve askerî 
bir müdaheleyi kışkırtmak için İspanya’da bir entrika cereyan etti. Birçok İspanyol titriyorduk ancak bu titreme esasen soğuk-
tan kaynaklanmıyordu. Ocak ayının 24’ü Pazartesi gecesi ben evdeydim. Nöbetçi mahkemede çalışan bir arkadaşım bana 
haberi verdi: Madrid’in Atocha caddesinde komünistlere ait bir iş hukuku bürosunda bir grup avukatı soğukkanlılıkla katletmiş-
lerdi. “Ya Luis Javier? Yaşıyor mu?” diye sordum. “Çok kötü durumda ama yaşıyor” diye cevap verdi bana. Bu, korkunç olanı 
yumuşak bir şekilde söylemenin bir yoluydu. Luis Javier Benavides Orgaz, kalbini parçalayan ve anında ölümüne yol açan sır-
tından bir kurşun almıştı. Onunla birlikte Atocha caddesindeki 55 numaranın üçüncü katında dört arkadaşı daha katledilmişti.  
Katiller her şeyin bir karışıklık sonucu olduğuna inandırmaya çalıştılar. Oysa, tesadüfen olmayan şeyler vardır. Ocak ayının 
o haftası boyunca General Villaescusa ve Danıştay Başkanı Antonio María de Oriol’un kaçırılmış olmaları tesadüf değildi. 
Madridli bir öğrenci olan Arturo Ruiz’in Arjantinli aşırı sağcı Jorge Cesarski tarafından sıkılan bir kurşunla cansız düşmesinin 
de tesadüf olmadığı gibi. Ne de Mari Luz Nájera’nın aşırı sağın şiddetine karşı bir eyleme katıldığı sırada polis tarafından 
atılan bir sis bombasının ona çarpması sonucu yaşamını kaybetmesi tesadüftü. Ortamda korku ve endişe vardı. Birçok kişi 
misilleme korkusuyla kendi evinde uyumuyordu. Faşist grupların sokaklardan, fakültelerden, kafeteryalardan kışkırtıcı bir 
şekilde geçerek beslemeyi görev edindikleri bir korku. O çetelerden her şey beklenebilirdi. Maalesef her şey mümkündü. Bu 
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nedenle, olay gerçekleştikten sonra polise büronun kapısını açan kişinin tanıklığını dinlemek beni etkiledi. Çok korkmuştu ve 
polis memurlarının içeri girdiklerini görünce onu öldürmek için geri döndüklerini düşündü. Her şey mümkündü.  
O gece gücümü ve cesaretimi topladım. Luis Javier Benavides’in kardeşlerine, o zamanlar Santa Isabel sokağında bulunan 
morga gitmek için eşlik ettim. Cesedini teşhis ettik ve ağladık. Luis Javier bir komünist ve Hristiyandı. Militanlığıyla inançlarını 
dengede tutmayı bildi. Luis Javier onurlu bir amaç için kişisel ve çıkar gözetmeyen bir adanmışlık yolunu seçmişti: İş hukuku 
avukatıydı ve bütün vaktini imkanları kısıtlı insanlara harcıyordu. Luis Javier, Santiago Carillo’nun genel sekreteri olduğu 
PCE’ye (İspanyol Komunist Partisi) bağlıydı. Bütün demokratlar ve bilhassa PCE, İspanya’nın çıkarlarını partililerin çıkarla-
rının önüne koymayı bildik. 1977’nin o Ocak ayında karanlıkta dönen dolaplar yankı uyandırırken  komünistler birçok İspan-
yol’un haklı beğenisini kazandı. O Atocha avukatlarının cenazesinde öfkeler tutuldu, karşı tarafa saygı göstermesi bilindi. O 
Atocha avukatlarının cenazesinde sessizlik bütün seslerden daha manidar oldu. 
Özel savcılık avukatı olarak davaya müdahil oldum ve duruşma salonundaki nihai raporumda katledilen arkadaşımın karakte-
rinden bahsetmekten kendimi alıkoyamadım: Coşkulu, yaşama arzusuyla dolu, rahat bir ailede doğmuş, faaliyetlerini işçilerin 
ve demokratik özgürlüklerin yararına sevk etmiş bir insan. Raporumu bitirdiğimde, kendime bunca alçaklığı hâlâ açıklayama-
dan sanıkların oturduğu yere bakarak onlara sordum: “Meslektaşlarımı neden öldürdünüz?”. Nefret dolu bir suskunluk içinde-
ki katiller bana cevap vermediler. Atocha yargılaması avukat olarak ve ilk kez savcı olarak müdahil olduğum davalar arasında 
benim için en önemli olandı. Davalılar İspanyolları bölmek için belli güçler tarafından kışkırtılmış bir nefretin meyvesiydiler: 
Çok fazla gericilik yaratmış, günü geçmiş bir rejimin kirli mirasıydılar. Öyle fanatiklerdi ki işi karşı taraftakilerin ölümünün 
İspanya için çözüm olacağına inanmaya kadar vardırabiliyorlardı. Suçlulardan biri, kendini temize çıkarma arzusuyla, çocuk-
luğunda ona komünistlerin vatanın selameti için ortadan kaldırılması gereken katiller olduğunu öğrettiklerini söyledi. Bu, tıpkı 
ona ilham veren amaçlar gibi öylesine karanlık ve tutucu bir bakış açısıydı.  
Bazı medya araçları o davanın, politik zorbalık amaçlı suç işlemek için eyleme geçen faşist bir gruba karşı bir ilk olduğunu 
söylediler. Karar da mahkumları işaret ederek bunu doğruladı: Toplumsal ve politik mahiyeti olan intikam ve misilleme gerçek-
leştirmek için açık ve kesin bir amaçla hareket etmişlerdir”.   
18 Şubat 1980’de sözlü yargılama oturumları başladığında Atocha katliamının üzerinden üç yıl geçmişti.  Bu arada İspanyol-
lar idam cezasını yürürlükten kaldıran Anayasa’yı çoğunlukla onaylamıştık. Yargılama 27 Şubat’a kadar uzadı. Bu, barış ve 
özgürlük içinde bir İspanya isteyen kişiler olan bizlerin vicdanını titreten  on gündü. Cinayetin faillerini mahkum eden karar, 
«Ocak krizinin hukuki sonu», yani İspanyol siyasi geçiş dönemi tarihinde kilit bir an olan 1977’nin o dramatik Ocak ayının sonu 
oldu. Fakat katillerin mahkum edilişi, yeni demokrasimizi bitirmeye yönelik denemelerin son noktası olmadı. Öyle olamıyordu 
çünkü o mücadele ne esasen ne de yalnızca mahkemelerde kazanılıyordu.  
On üç yıl sonra bugün Mahkeme Heyeti üyelerinin liyakatini anımsamamak olmaz; o heyetin bağımsızlığı ve hatta kişisel 
cesareti çok övüldü çünkü onlar adaleti yerine getirmeyi bildiler. Her ne kadar ahlaki tahrikçilerin onların sorumluluklarını 
engelleyebileceklerini ve karanlıkta kalan suç ortaklıklarının hiç az olmadığını biliyor olsak da adalet işledi.  Özel kovuşturma 
cephesinden sorumlu olmaya sevk ettiğimiz  tetkik hâkimi Rafael Gómez Chaparro’nun  ihmalkar faaliyetinin de bu şansın 
dışında kalmadığını hatırlamamak da olmaz. Hüküm, tetkik hâkimine karşı herhangi bir disiplin önlemi buyurmak için yeterli 
sebebin bulunmadığı kanaatinde olmakla birlikte, bu durumun, mahkeme salonunun, evvelden Asayiş Mahkemesi’nde, Fran-
co rejimi boyunca özgürlük uğruna mücadele edenlerin peşine düşen özel yargı güçlerinden biri olan o vahim TOP’da (Asayiş 
Mahkemesi),  çok aktif ve özenli olan o hâkimin hülasa sorgulamayı yönetme ve yönlendirme tarzı ve biçimini paylaştığı ya 
da bununla özdeşleştiği anlamına gelmediğine de işaret ediyordu. 
Özel kovuşturma cephesi olarak, - hafızamı yoklayınca bugün aynı şekilde hissetmeye devam ediyorum – siyasi ve yasal bir 
seçenek olarak  şiddet ve ölümün hükme bağlanması için tutarlı bir çizgide hareket ettiğimiz vurgulandı. İdam cezası yürür-
lükte olmuş olsaydı bile davalılar için onu talep etmezdik. Bunu, o yargılamaya müdahil olan özel savcılık avukatları olarak 
böyle söyledik: Kurbanların ve ailelerinin savunmasında José María Mohedano, Cristina Almeida, Jaime Miralles, Antonio 
Rato, José Luis Núñez, Jaime Sartorius ve ben; barodan da José María Stampa vardı. İşlenen suça bağlı cezanın yanında, 
nihai raporlarımızın bütün yönelimi yaşama saygıya ve bir arada yaşamanın değerine vurgu yaptı. 
O sözlü yargılama oturumlarının  aşırı sağ kesim tarafından yalnız sokakları değil aynı zamanda mahkeme salonlarını da 
sahne yapan siyasi bir savaş vermek için kullanıldığını hatırlıyorum. Yargılamanın başlangıç gününü, utanmaz bir şekilde,  
Kızılların Av Günü olarak ilan etmişlerdi. Akıl dışı politikalarına suçlarının daha açık, merhametsiz ve tehlikeli görünmesine 
yol açan birtakım zalimce özelliklerini de ekliyorlardı: Şiddet ve savaşı kışkırtmak için ortama nefret aşılıyorlardı. Savcılık 
avukatları olarak hedef olduğumuz hakaret ve provokasyonları yinelemeyeceğim. Onları yalnızca, eğer sakinliğimizi korumayı 
bildiysek bunu  özgürlük ve barışın mümkün olabilmesi için  İspanya’nın serinkanlılığa ihtiyacı olduğuna olan inancımızın bize 
yardım etmesi sayesinde başardığımızı söylemek için anımsıyorum. 
Duruşmanın üzerinden tam bir yıl geçtiğinde o 23-F darbe suçu girişimi meydana geldi. Ben tüm olaylara Meclis 4. Sekreteri 
olarak çok yakından müdahil oldum. Atocha yargılaması süresince gözlemlemiş olduğum nefreti ve özgürlükleri katlet-
me arzusunu gördüm. 23-F 1981 gecesi, Meclis’teki koltuğumda, birçok kez o kanlı Atocha gecesini hatırladım. Sanki 
korkunç bir kaz oyunundan bahsedilircesine tekrar diktatörlüğün kuyusundaymışız gibi geliyordu bana. Ancak öyle olmadı: 
Demokrasi düşmanları umduklarını elde edemedi. İspanyol halkı barış bayrağını kavrayarak  maçı kazandı. Luis Javier, 
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Kral için bir çelişki pusuda yatmaktaydı: Yasalar izin verse de bir diktatör tarafından ta-

yin edilmiş olarak İspanyol halkının sevgisini kazanmadan anayasal kral olmak ne kadar 

mümkün olurdu? İspanya Kralı  - saldırıdan yedi saat sonra – sabah saat 01.15’te darbeci-

lerle birlikte olmadığını duyurdu; halkının ve Anayasa’nın tarafında yer aldı. Televizyon-

daki mesajıyla monarşi için kendinden önceki atalarının hepsinin toplamından daha fazla 

şey yaptı. O anda tüm İspanyolların kralı olmak için Franco’nun kralı olmayı bıraktı. Kral-

lar her ne kadar görevi miras alsalar da geldikleri konumu hak etmek durumundadırlar ve 

İspanya Kralı o gece bunu başardı. 

Eğer Kral 23-F’de örneğin büyük babasının 1923’te yaptığını yapmış olsaydı bugün İspanya 

bir Cumhuriyet olurdu. Zarzuela’da General Sabino Fernández Campo’nun varlığının bu 

isabetli kararında ona yardım etmiş olması muhtemeldir. General pek de özgürlük yanlısı 

olmayan diğer bireylerin varlığını bir şekilde telafi etti.   

Ordular ve Demokratik Muhalefetleri

Darbe girişimi biz İspanyolların ve özellikle de askerlerin diğer anti demokratik girişimlere 

karşı aşılanmamıza da yaradı: 1981 korkusu bir “iktidar korkusu”na da sebep oldu. İktidar 

ve onun bir parçası olarak ordu otoritesini kaybetme korkusu duydu. Demokratik Askerî 

Birliğinin (UMD)9 amaçladığı demokratik  girişimi unutmak adil olmaz. Bugün ordu hiçbir 

İspanyolu korkutmaz, hatta 1981’deki darbenin bazı – az sayıdaki – askerin faaliyeti saye-

sinde başarılı olmadığını söylemek gerekir ve bunu örnekleyen bir model olarak General 

Gutiérrez Mellado karşımıza çıkar; Tejero korkakça arkasından uğraşsa da o, yaşına rağ-

men, ne alçaltılabilmiş ne devrilebilmiştir.  

Darbeden itibaren Franco’nun halefi olması sebebiyle  askerler Kral’a itaat etmeyecekti; 

askerler bundan böyle asla politik kararlar almayacaklardır. Bu gerçeği öğrenmek halkına 

sadık bir ordu elde etmek için bir yol olmuştur.10

Serafín, Francisco Javier, Ángel y Enrique gibi özgürlüğün insanların sahip olduğu en önemli değer olduğuna inanmış ve inan-
makta olan bizler, büyük çoğunluk bahsi kazandık. Çoğumuz bunu görmek için yaşadık. Başkalarınınsa fanatikler canını aldı. 
Ancak ne onların hatırasını silmeyi ne de ideallerini ortadan kaldırmayı  başardılar. Unutulmadığı müddetçe kimse hepten 
ölmez. Ve onlar, o korkunç 24 Ocak 1977 Pazartesi gününden bu yana onları sevmiş ve onlar için ağlamış olan birçoklarının 
her zaman kalbinde olacaklar. Şimdi ve daima!
9 UMD (Demokratik Askerî Birliği) üyesi iki demokrat askerin Savaş Konseyinde savunmasını yapma şerefini elde ettim: 
Fortes ve Dominguez. 
10 2006’da askerlerin sahip olması gereken tarafsızlığa karşıt ve Katalonya Statüsüne ilişkin bazı beyanlarından ötürü gö-
revden alınan ve tutuklanan Korgeneral Mena’nın tavrı vurgulanmaya değerdir. Silahlı kuvvetler tutuklamayı kabul eder ve 
Yüksek Mahkeme görevden alınmasını ve cezasını tasdikler. “Bir Bakanın Günlüğü”. Planeta Yayınları. Sayfa 314 ve sonrası.
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İspanyol Anayasasında bir olasılık olan şey gerçekliğe dönüştü. Demokrasi ve Kral darbe 

sınavının beraberce üstesinden geldiler. 35 yıl sonra bugün, her geçen gün köklü deği-

şimlere daha fazla ihtiyaç duyulan  anayasal, politik, bölgesel, seçimle ilgili sistemi yine 

beraber ıslah etme sınavını aşmalılardır.

Darbe Sahte Bir Kimliği Yıkmaya Katkı Sağladı

Bugün, ne mutlu ki İspanyollar olarak daha önce bahsettiğim iki düşmanı (ETA ve darbe-

ciler) bitirdik. Bunlardan hiçbirisi ne demokratik İspanya’ya son verebildi ne de PSOE’nin 

(İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) sol cepheden  haklı olarak en başından beri karşı çıktığı 

“İspanyolist” veya “anti İspanyol” kimliği empoze edebildi. 

 

Benim kuşağımda birçoğumuz yavaş yavaş İspanya fikrini benimsemek durumunda kaldık 

çünkü Franco karşıtı olmaktan ötürü “İspanya karşıtı” kesimin bir parçasını oluşturdu-

ğumuzu biliyorduk. Hepimiz, bir şekilde, özgür olmak için yabancı olmak istiyorduk, öyle 

ki; İspanyol olmak demek reddettiğimiz birtakım yapılanmalara bağımlı olmak anlamına 

geliyordu. 

Franco yanlılığı sahte bir kitlesel İspanyol kimliği geliştirmişti: İspanyol olmanın bir doğa 

olayı ve neredeyse yüce bir lütuf olduğu11 savunuluyordu. O dönemde basılan madeni pa-

ralarda yazdığına göre Franco “Tanrı’nın lütfuyla İspanya’nın lideri” idi. Kimin karışık, çift 

veya karma bir kimliği varsa ona güven olmazdı. Franco Naziler’den, Yahudiler’in Yahudi 

olmanın yanı sıra Alman, Rus veya Polonyalı olması halinde “gerçek” bir Alman, Rus veya 

Polonyalı’nın onlara güvenmemesi gerektiği teorisini kopyaladı.   

Aynı şekilde, kimliklerin bir kader olduğu ve bireyin buna karşı duramayacağına inanılı-

yordu. Her bir birey bir kimlikle doğmuştu ve ondan kaçamazdı; bu onun “var oluş biçimiy-

di”, “İspanyol olma biçimi”. Ayrıca, bu kimliğin tehlikeli değil iyi bir şey olduğu sanılıyordu.  

Günümüzde sağduyulu insanlar bunun tersine inanıyorlar. Kimliklerin doğal değil edinil-

miş olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kimlik, erkek veya kadın olmak kadar biyolojik gö-

rünen cinsel kimlik dahi, ne kadar yalın ve doğal gibi görünse de kültürel ve sosyal olarak 

öğrenilenden bir şeyler içeriyor.  

11 Carmen tarikatı utanmaz bir biçimde “Belki İspanyol olmasından ötürü, Kilise’nin en büyük azizesi Santa Teresa” diye 
vaaz veriyordu.
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İspanyollar gördük ki – asla ölmeyen – Franco ölmüştü, “dokunulmaz” soydan olan askerler 

tutuklanıyordu; Kral da bir insandı ve demokratik bir devlet başkanı olmak için Franco 

yanlısı olmayı bırakmıştı. Yalan gibi görünüyordu adeta. İspanyollar kitleler halinde hürri-

yet ihlallerine karşı sokağa döküldük ve korkumuzu kaybettik. Geçmişin o küf tutmuş ve 

bulanık kimliğinden millet olarak sıyrılmaya başladık.  

Tejero ve Milans’ın Franco yanlısı İspanya’sının göz ardı ettiği şey 40 yıllık diktatörlüğün 

ardından İspanyolların en çok arzu ettikleri şeyin korkusuzca yaşamak olduğuydu. Son-

rasında, insan genomunun keşfedilmesiyle milliyetçilerin ve gericilerin savunduğu ırksal 

veya kana bağlı farazi kimlikler üzerinde bölgesel ayrıcalıklar kurma eğilimi bilimsel açı-

dan sonlandırılmış oldu. Hemen, faşizmin aşırı milliyetçiliğin yüceltilmesinin en aşırı ve 

yakışıksız biçimi olduğunu anladık. 

İspanya’da toplumun içine işleyen bir cümle tekrar edilip duruyordu: “Demokrasi için hazır 

değiliz”. Ancak aslında öyle değildi. İspanya Larra’nın deyişinin gerçekleşmediğini göster-

di: “Kurt onları yiyordu, onlar da kurdu yemek yerine birbirlerini yediler. Tuhaf bir anlaş-

ma biçimi.” 

Darbenin mağlup edilmesi o tek biçimciliği kırmaya yaradı; İspanya esnemeye ve liberal, 

hoşgörülü ve sonuç olarak demokratik olmaya başladı. Darbeciler için darbenin ertesi 

günü bir İsveç gazetesinin şu başlığından daha rezalet bir şey olamaz: Üç köşeli şapkasıyla 

Tejero’nun bir fotoğrafı “Matador giyimli bir çılgın İspanyol milletvekillerini korkuttu” no-

tuyla birlikte yayımladı.   

Unutulan Başkahraman: İspanyol Halkı

Eğer 1975 yılı yöneticileri artık ne kurumlara, ne siyasi polise, ne yasalara, ne Franco re-

jiminin mahkemelerine tahammülü kalan halkın baskısını üzerinde hissetmemiş olsaydı 

İspanya’da özgürlük olmazdı. Gerçek hikaye işte bu; bazılarının kendi menfaati için uydur-

dukları değil.  

Çek romancı Milan Kundera’nın Gülüşün ve Unutuşun Kitabı’nda Prag şehir merkezindeki 

meydanda gerçekleşen olayı anlatışını anımsıyorum: 
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Şubat 1948. Lider Gottwald balkona çıkar. Binlerce insan meydanı doldurmuştur. Kuv-

vetli bir soğuk. Gottwald’ın başı açıktır, arkadaşı Clementis deri şapkasını çıkarır ve onu 

Gottwald’ın kafasına takar. O fotoğraftan propaganda aracı olarak binlerce kopya yapıldı. 

Daha sonraki yıllarda Clementis ihanetle suçlandı ve asıldı. Propaganda birimi onu tarih-

ten ve fotoğraflardan sildi. O fotoğraflarda Clementis’in bulunduğu yer artık boş bir duvar-

dı. Kundera şöyle bitirir: “Clementis’ten geriye kalan tek şey Gottwald’ın başındaki şapka 

oldu”. Bu sahne, yazara bazı insanların şu uğraşını ortaya koyması için yardım eder: “Yal-

nızca geçmişi değiştirmek için geleceğin sahibi olmak. Fotoğrafların düzeltildiği, yaşam 

öykülerinin ve tarihin yeniden yazıldığı laboratuarlara girmek uğruna mücadele ederler.” 

Kral Juan Carlos’un laboratuardan çıkmayı başardığını ve onca demokrasi yoksunluğunun 

itibar ettiği12 atalarının Bourbon geçmişine dönme meyilinin onda asla gözlemlenmediğini 

de ifade etmek yerinde olur. Ancak Franco rejimini bitiren ne kral ne bir başkan – Monar-

ca ve Adolfo Suarez’in çok öne çıkan katkısına rağmen – değil, rejimin kalıplarına artık 

tahammül edemeyen İspanyol halkıydı. 40 yıl boyunca hürriyet yoksunluğundan çıkar sağ-

lamış olanlar nasıl özgürlük bayrağını13 taşıyacaklardı? 

O geçiş dönemi İspanya’sı geçmişin kesinliğine sığınmak yerine geleceğin belirsizliklerini, 

en akla uygun14 ve uzlaşmacı yoldan onların üstesinden gelmeye çalışarak göğüsledi. 

Sonraki yıllarda yapılmış en iyi şeyler o tavrın bir sonucudur ve gelecekte takip etmemiz 

gereken yol da budur. Elbette, tezatların üstadı - Bask, İspanyol ve muhalif – olan Miguel de 

Unamuno’nun da söylediği gibi yalnızca “zeka ve cömertlikle” çözümlenen yeni tezatların 

bizi dikkatle izlediğini bilerek yola devam etmeliyiz.  

12 Bizzat kendi babası  - Bourbonlu Don Juan – iç savaşta yasal Cumhuriyet hükûmetine karşı savaşmak için Franco’ya 
teklifte bulundu.
13 Bununla birlikte, Franco yanlısı temsilcilerin Politik Reform Yasası lehine oy kullanmasının göz ardı edilemeyecek bir 
vatanseverlik değeri oldu. Bunun bir son olduğunu biliyorlardı ve kişisel olarak yaptıkları harakiriye rağmen bunu kabul ettiler.  
14 Acaba Felipe González’in birkaç sosyalist milletvekiline, UCD’nin (Demokratik Merkez Birliği) Devlet Genel Bütçelerini 
ilerletebilmesi için Genel Salonu terketmemiz talimatını vermesi mantıklı değil miydi? Bizi ikna etmek için yaptığı yorumu 
hatırlıyorum: “Politikada basit bir fikri her şeyin anahtarı gibi fanatik biçimde sürdürmekten daha kabul edilir bir şey yoktur ve 
ne kadar tartışmasız takdim edilirse o kadar kötü olur”.
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Yaşanan Her Şey Biliniyor mu?

Yapboz gibi kabul edilen 23-F, üzerine birçok parçanın eklenebileceği bir yapbozdur. An-

cak zaten yerleştirilmiş olan parçaların görüntüsü nettir: İspanya’da demokrasi kazandı. 

Bu kesin bir gerçekliktir ancak General Sabino Fernández Campos’un dediği gibi: “Tüm 

gerçeği bilmeye çalışmak insan işi değildir. 23 Şubat’ta bilmememizin daha hayırlı olduğu 

şeyler de olmuştur.”

General Sabino Fernández Campos ile Sohbet

Sabino adet olduğu üzere Santiago Carrillo ile görüşür ve Carrillo ona tam olarak şöyle 

söyler: “Kral, arkadaşlığımızı bildiği halde Adolfo Suárez hakkında bana konuşuyorsa ge-

neraller onu görmek için huzuruna çıktıklarında onlara neler söylüyor olabileceğini tah-

min ediyorum”.

“O zamanlar bir gazetecinin “Generaller konuşuyor” başlıklı bir kitabı yayımlanmıştı. 

Kral’a, Miláns del Bosch’un o kitaptaki beyanları sakıncalı göründü. O nedenle, genera-

lin ısrarına rağmen onu huzuruna kabul etmeyi reddetti. Albacete’de gerçekleştirilen bazı 

harekatlar sebebiyle Valensiya’ya yemeğe gittik ve orada Miláns’ın eşi Kral’ın kocasını 

huzuruna kabul etmesi için benden araya girmemi istedi. Karısı bana Kral’ın sanatçıları, 

boğa güreşçilerini ağırlayıp Valensiya Generali’ni kabul etmeyişinin anlaşılamaz olduğunu 

söyledi. Nihayet Kral onu huzuruna aldı; hepimiz o görüşmenin içeriği hakkında çok en-

dişeliydik. Adolfo Suárez, Miláns’ın ifadelerinin içeriği ile alakadar olarak birkaç kez beni 

aradı. Toplantının nasıl geçtiğini sormak için Kral’ın ofisine girdim ve bana şöyle dedi: Her 

şey iyi gitti, çok iyi; çünkü o konuşmadan önce, bana söylemeye geldiği şeyleri ben ona 

söyledim”. O görüşme tehlikeliydi çünkü Miláns’ın Kral’a söylemeyi tasarladığı şeyleri Kral 

Miláns’a söylemişti. Nasıl olduğunu tahmin edebilirsin”.     

“Suárez’e karşı anayasal sansür hareketi konusunda bilinçli bir operasyon vardı ve bu ha-

reket Armada ve bazı politikacılar tarafından yönetilmişti. Olan şu ki tehlikeli olsa da o 

sansür hareketinin anayasal yolu Tejero’nun çılgınlığına rastladı ve bazıları bu iki şeyi 

birbiriyle bağdaştırmak istedi. Kral Meclis’te silah seslerini beklemiyordu ancak bir şey 

olacağını tahmin ediyordu. Alfonso Armada ona ünlü bir Anayasa Hukuku profesörünün 

bir yazısını götürmüştü. O yazıda Kral’ın bizzat Meclis’e giderek İspanya’nın kötü durumu-

nu vurgulayan bir konuşma yapması, ardından da bağımsız birinin başkanlığında, tahmin 
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edildiği gibi Armada, Felipe González’in başkan yardımcılığı yapacağı ve Rafael Anson’un 

Haberleşme Bakanı olacağı bir hükûmet teklif etmesi öneriliyordu”. 

Kralla beraber Milán del Bosch’a hitaben bir teleks yazdım ve Kral’ın onayıyla metni bitir-

dikten sonra onu Komutan Muñoz Grandes’e teslim ettim fakat Miláns’a ulaşan teleks Kral 

tarafından onaylanan değil, ona şöyle yazan bir paragraf eklenmiş haliydi: “Televizyon-

da konuştuktan sonra geri dönüş yapamam”. Çok sinirlendim ancak hiçbir zaman Muñoz 

Grandes’in bu değişikliği Sintes adlı şahsın yönettiği Ulaştırma Birimi’ne götürdüğünde 

kendi hesabına mı yaptığını yoksa tersine önceden danışarak mı yaptığını öğrenemedim”. 

“Tejero Meclis’ten çıkarken Mondéjar beni konuşturmadı ve bana “bir fırsatı kaçırdık” 

dedi. Ancak Kral’ın ayaklanmalar bastırıldığında Meclis’ten çıkarken bana yönelttiği şu 

cümle dikkat çekicidir: “Baksana Sabino, ya yanıldıysan?” 

YAYIMLANAN TANIKLIKLAR

José Bono’nun 1. Günlüğü’nden: “SİZE ANLATACAĞIM”. Cuma, 22 Ocak 1993.

Sayfa 149-150. 

Javier Pradera, Fernando Almansa’nın Kraliyet Sarayının Başkomutanı olarak atanmasını 

Mario Conde’ye atfeder: “Sana bir fikri değil bir bilgiyi aktarıyorum: Kral’a Sarayın başına 

gelecek kişiyi atama yetkisinin verilmesi ciddi bir anayasal yanlış oldu çünkü yanılabilir-

di ve Almansa konusunda da böyle oldu. Sabino çok yara aldı. Kral artık kendi bildiğini 

okumakta hiçbir sakınca görmez; politikayı yönlendirme eğilimi olabilir. Fikrini soranlara 

PSOE-PP (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi – Halk Partisi) koalisyonunu kötü karşılamayaca-

ğını söylüyor. (...) On yıllık sosyalist parti döneminde meşruiyetini sağladı ve şimdi, sol 

görüşe hiç de yakın olmayan aslına dönüyor. Kızıl bir kral düşünebiliyor musun? Kralın 

kendisi için de birtakım tehlikeler vardı ve 23-F ile bunu gösterme fırsatı oldu. Evet, 23-F 

gecesi doğru olanı yaptı peki ya 23-F öncesi? Her şeyi mahvetti. 
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José Bono’nun 1. Günlüğünden: “SİZE ANLATACAĞIM”. Çarşamba, 3 Mart 1993.

Sayfa 171. 

Fuensalida Sarayının Trono salonunda yemek… Kral 23-F’a (Şubat) gönderme yapıyor: «… 

ben bazı generallere güveniyordum fakat ülkede fırtına kopmasın diye bunu gizlemek zo-

rundaydım. İhtiyatlı olmasaydık İspanya ellerimizde patlardı». 

José Bono’nun 1. Günlüğü’nden: “SİZE ANLATACAĞIM”. Pazartesi, 1 Temmuz 1996. 

Sayfa 517. 

Toledo Piyade Akademisi subay yemekhanesi. …Akademi Genel Müdürü Luis Alejandre 

Sintes yemeğe katılır. …bana bir 23-F senaryosu anlatır, buna göre  «UCD (Demokratik 

Merkez Birliği) ve özellikle de Adolfo Suárez, UCD’yi bitirebilecek büyük bir darbeyi önle-

mek için daha küçük çaplı bir darbeyi teşvik ettiler; CESID (İspanyol Gizli Servisi) komu-

tanı Cortina ile birlikte her şeyi tasarlayan Suárez’di. Öneri Meclis tarafından onaylanmış 

olduğu sürece Kral’ın tasdik edeceği ve Meclis’in başkan olarak bir askeri seçeceği bir ope-

rasyon öngörülmüştü». Beni en çok şaşırtan şey General’in bunu söyleyişindeki kesinlik ve 

eminlik oldu. Benim çok farklı bir fikrim var ve elbette Adolfo Suárez’in 23-F’ye olumsuz 

yönde en ufak bir katılımı olduğu görüşüne katılmıyorum fakat susuyorum. 

José Bono’nun 1. Günlüğü’nden: “SİZE ANLATACAĞIM”. Cumartesi, 23 Kasım 1996. 

Sayfa 552.

Uçakta Adolfo Suárez’in yanına yerleşiyorum. …Ona anılarını yazıp yazmayacağını soru-

yorum. «Şu an imkansız çünkü bazı 23 Şubat generalleri hâlâ yaşıyor ve ben kendime yeni 

sorunlar yaratmak istemiyorum. Yakınlarda Zaragoza Harp Akademisini ziyaret ettim ve 

birçok harbiyelinin hep bir ağızdan “Üzgünüz, üzgünüz, üzgünüz…” diye bağırdıklarını 

duymak beni duygulandırdı. Eminim ki PSOE’den bazı insanlar 23-F’de bir şey olacağını 

biliyorlardı ve hatta o gün şaşırtıcı şeyler olacağını söylediler, söylediklerini biliyorum. Be-

nim belgelerim ve notlarım ölümümden elli yıl sonrasına kadar açılmadan devlet arşivinde 

kalmalı».



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

376

José Bono’nun 1. Günlüğü’nden: “SİZE ANLATACAĞIM”. Pazartesi, 7 Nisan 1997.

Sayfa 588.

Benages 23-F’den bahsediyor: «Ben o tarihte milletvekili değildim, parlamentoda bulunu-

yordum ve gözlüklerimi çıkarıp gazeteciymiş gibi yaparak oradan kaçabildim. Hükûmet 

Başkanlığına ve Devlet Bakanı Francisco Laína’nın bulunduğu İçişleri Bakanlığına ulaştım; 

sağlam durmak ve Laína’nın Meclis’e saldırmak ve içeride bulunanları uyuşturmak için 

onlara gaz sıkarak Meclis’i tahliye etmek şeklindeki art arda iki isteğine karşı çıkmak 

zorunda kaldım. Meclis’i tahliye etme emri daha üst bir mevkiden gelmeliydi».  Eski Bakan 

Fernando Suárez ile konuşarak yalnızca Meclis’e zorla girme fikrine Benegas’in değil aynı 

zamanda Fernando’nun da karşı çıktığını öğrendim. 

Günlükler 2 Kitabı’ndan. BİR BAKANIN GÜNLÜĞÜ. José Bono. Perşembe, 27 Mayıs 

2004. Sayfa 98). 

San Fernando Cemaati ödülünü kazanan askerlerin onuruna düzenlenen ayine katılmak 

üzere Zarzuela’ya gidiyorum.  … Milans del Bosch 23-F’den (Şubat) birkaç ay önce, Gaita-

nes kontunun evinde babamla görüşmüştü ve ona Valensiya Generalliği görevinden tank-

ları sokağa çıkarmadan gitmeyeceğini söyledi; bu nedenle, 23-F (Şubat) gecesi Miláns del 

Bosch’a tavrının samimi olmadığını çünkü bunu birkaç aydan bu yana düşünmüş olduğu-

nu söyledim.   

YARGILAMA 

1981 Şubat’ında biz İspanyollar çok korktuk fakat birçoğumuz, XII. Alfonso’nun ölümünün 

ardından “Birliklerinizi bir kadına veya bir rahibe karşı göndermem” diyen Castelar’ın tar-

zıyla övünecek durumda olmadığımızı da biliyorduk. Bu şekilde, abartılı sözler ve eylem-

sizliğiyle korkusunun üstünü örtmeye çalışıyordu. 

Bu durumda yapılacak en kötü şey, darbecilerin artık zararsız olduğu ve yeni bir girişimde 

bulunamayacakları bahanesiyle  kendi korkularını bastırıp  darbecilere tolerans göster-

mek olurdu. 

Korkuyu gizlemek değil yenmek gerekiyordu. Bu sebeple suçlulara etkili ve örnek teşkil 

edecek bir ceza uygulanması adına harekete geçtik.  
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Oturumları 19 Şubat’ta başlayıp 3 Haziran 1982’de sona eren askerî mahkeme orduya ken-

dini aklama fırsatı sunmuş oluyordu. Fikirleri değil ayaklanmayı yargılamaları isteniyor; 

silahsız ve savunmasız insanlara karşı gerçekleştirilen bu korkakça eylemlerin bizzat ordu 

tarafından telafi edilmesi bekleniyordu. Cesur bir tavırla bu suçluların yarının yargıçla-

rı, daha doğrusu, infazcıları olabilecekleri korkusunu yenmeli ve onları  mahkum ederek 

birlikleri onlardan temizlemeliydiler. Askerî hâkimler, ihanet ederken zor kullanmakta 

tereddüt etmeyen ve yürekli oldukları tek konu makineli tüfekleri konuşturarak silahsız 

politikacıları susturmaya cüret etmek olan bu insanlar karşısında adaletin tecellisini sağ-

lamalıydı.  

İspanya onların ellerine düşmüş olsaydı vatan parçalara bölünmüş olurdu ve tarihin bize 

öğrettiği gibi o kırık parçalar yalnızca sürgünde yeniden bir araya getirilebilirdi. 

Askerî mahkeme 33 askerden oluşuyordu ve buna karşılık sanık sandalyesinde de yalnızca 

33 kişi sanık oturuyordu: 32 asker ve bir sivil. Yani, darbeye karışanların büyük çoğunluğu 

yargılanmadı. Hükûmet hepsinin yargılanmasının önüne geçmek için elinden geleni yaptı 

ve bunu demokrasinin adaleti kaldıramayabileceğine olan korkusundan yaptı. Suçlularla 

onları yargılayanların birçoğu arasında esasen bir gönül bağı vardı. Cercas “Hâkimler de 

davalılar da askerlerdi ve ordu inceden inceye endogamik bir kurumdu; esasen, bir yargı-

lama yapmak neredeyse imkansızdı: Hâkimler ve davalılar kader ortaklığı yapmış ve aynı 

lojmanları paylaşmışlardı; eşleri arkadaştı ve aynı kantinlerde alışverişlerini yapıyorlardı. 

Çocukları aynı okullarda okuyordu; bazı hâkimler davalıların bazı davalılar da hâkimlerin 

yerinde olabilirdi. Yargılama bir yalanlar festivali oldu. Sözlü ifade süresince gerçekte 

nasıllarsa öyle davrandılar: Tejero sersem bir maganda, Miláns meydan okuyan bir haydut; 

Armada düzenbaz bir saray milyoneri…”15

Hükûmet, Yüksek Mahkemeye başvurdu ve bu mahkeme hükümleri neredeyse ikiye katla-

dı fakat bu cezalar bile insaflıydı. 

Birkaç ay sonra hükûmetle ve İspanyol halkıyla tekrar dalga geçmek istediler ancak bu 

kez Felipe González bunun kesin bir biçimde önüne geçti. José Bono’nun I. Günlüğü “SİZE 

ANLATACAĞIM”da bu şekilde yer almaktadır. Cuma, 24 Nisan 1992. Sayfa 53: “Göreve gel-

dikten kısa bir süre sonra (Felipe González), 1982 Kasım ayında, General Manglano aracı-

15 Javier Cercas. “Bir Anın Anatomisi”. Grupo Editorial SAU Penguin Random House
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lığıyla askerlerin Askerî Yüksek Adalet Konseyinde 23-F darbecilerinin geçici olarak salı-

verilmesi için oylama yapmayı planladıklarını öğrendi ve korkmuş bir şekilde beni aradı. 

Ona Konsey Başkanını araması ve şunu söylemesi için talimat verdim: «Eğer bu madde 

gündemden çıkarılmazsa yarın akşam Bakanlar Kurulu’nu toplarım ve kanun hükmünde 

kararname ile Askerî Yüksek Adalet Konseyi’ni feshederim». Askerler düşündüklerini ey-

leme dökmeden önce nabız yokladılar ancak bu niyetlerinin onlara pahalıya patlayacağını 

anlamaları gerekiyordu”. 

Son olarak Şilili ve Arjantinli konuşmacılara yönelmek ve ülkelerinde başarıya ulaşan 

darbelerin kurbanları için kendilerine desteğimi sunmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca, 

biz dünyadaki demokratlar sizin durumunuzu kendimizinmiş gibi hissettik; aynı şekilde 

acınızı da. Şu anda Japonya’dan Meksikaya, İsveç’ten Güney Afrika’ya kadar her yerde mil-

yonlarca insanın yüreklerinin en derin yerinde katledilenlere, kayıp olanlara ve onların 

ailelerine saygılarını sunduklarını biliyor olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Belki Şili 

ve Arjantin halkları yüce gönüllülükten, cellatlarını bağışlamayı başarabilirler ancak dün-

yadaki kadın ve erkekler, milliyetimiz ne olursa olsun, unutmaya karşı başkaldırmalıyız. 

Hafıza, tüm diktatörlere ve hürriyet ihlalcilerine tarihin uyarısı ve hükmüdür: “Tüm 

çiçekleri kopartabilirler ama yine de baharın gelmesini engelleyemezler” (Pablo Neruda).
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flexiones, sentimientos y anotaciones de mis Diarios sobre el Golpe de Estado del 23-F.

Comenzaré presentándome políticamente. Me define una doble condición: socialista y es-

pañol. Como socialista, me siento autónomo. Disciplinadamente libre para decir lo que 

pienso y sabiendo que un Partido no es un cuartel con jerarquía castrense pero tampoco 

puede ser una “partida” de aventureros. En el PSOE tenemos clásicos, pero no tenemos 

catecismos. Por eso, hemos sabido darnos rienda suelta para que predomine la libertad de 

la inteligencia sobre las apolilladas políticas del aplauso y las unanimidades.

Desde mi condición de socialista, y acercándome ya más al título de la conferencia, puedo 

sentirme, y me siento español. Pero como español también me siento más cerca de un sen-

cillo trabajador turco, chileno o argentino que de mi vecino fundamentalista. Por encima 

de cualquier frontera, me preocupan los ciudadanos. Me solidarizo con las personas, no 

con sus partidas de nacimiento. Considero que ser nacionalista desde el socialismo es tan 

obsceno como insolidario. Hasta aquí la auto-presentación.

Yackolev

También deseo en este breve introito trasladar mi reconocimiento a Turquía por un hecho 

puntual que ha marcado mi vida como político. Siendo ministro de Defensa de España tuve 

que venir a Trabzon para investigar adecuadamente las causas de un accidente de aviación 

que costó la vida a 62 militares españoles. Gracias al Gobierno turco y muy especialmente 

a las personas que viven cerca del monte Pilav pudimos reconstruir los hechos que ya 

forman parte de una historia de corrupción y desprecio a los soldados españoles que mu-

rieron. Altos jefes de los Ejércitos españoles nada hicieron, primero por salvar sus vidas, ni 

después del accidente por respetar su muerte.
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El GOLPE DE ESTADO EN ESPAÑA (23-F de 1981)

Mis sentimientos ante el Golpe de Estado de 23-F

Al escribir estas notas pensé que quizá fuera adecuado no hacer un discurso de corte histó-

rico, sino trasladarles un testimonio: dar fe de lo que viví, pensé y sentí aquel 23 de febrero 

de 1981 cuando sentado en mi escaño del Congreso creí que mi vida llegaba al final y que la 

recién estrenada democracia española sucumbiría ante el intento de golpe de Estado. Fui 

testigo presencial de un acontecimiento que, aunque ha hecho correr ríos de tinta, no son 

pocos los que aseguran que aún falta por conocerse una parte importante de lo ocurrido. En 

concreto, se debate frecuentemente el papel del Rey Juan Carlos antes y después del golpe. 

En la fecha del golpe de Estado yo era un joven diputado del Partido Socialista que ocupaba 

un lugar visualmente privilegiado en el Salón de Sesiones por ser Secretario de la Mesa del 

Congreso: no perdí detalle ni de los movimientos ni de las palabras porque los golpistas 

dejaron toda la noche conectados los micrófonos de ambiente y en ellos se registraron sus 

palabras, sus tiros, y sus amenazas1.

Esa tarde del 23-F asistí a la sesión parlamentaria sin la menor sospecha2 de que un grupo 

de militares ultras iban a secuestrar a todos los diputados y al Gobierno durante 16 horas. 

Mis sentimientos fueron de tristeza y de miedo. Tristeza por ver desmoronarse muchos 

esfuerzos que habíamos realizado para ganar la libertad. También sentí miedo; miedo a 

perder la vida. Por razones que ignoro los golpistas no permitían hablar a los diputados 

entre sí, pero incomprensiblemente consentían que los miembros de la Mesa pudiésemos 

hacerlo sin casi limitaciones. Así, busqué la coincidencia en los urinarios con el ministro 

González Seara y le pregunté si creía -como se rumoreaba- que nos expulsarían a todos 

los diputados y nos llevarían a Paris. Su contestación me dejó helado de miedo: “¿A París? 

1 Esa grabación resultó esencial para elaborar, por parte de Víctor Carrascal y José Bono, el Acta circunstanciada de lo ocur-
rido y que se remitió al Consejo de Guerra una vez firmada por todos los miembros de la Mesa del Congreso. Las cámaras 
de TV también estuvieron conectadas durante cierto tiempo lo cual permitió que los ciudadanos viesen un golpe televisado 
y que los golpistas no pudieran negar lo evidente.
2 Casi nadie esperaba que ocurriese algo especial esa tarde. La esposa de un diputado amigo llamó a la de otro compañero 
y su ingenua creencia en que el uniforme la Guardia Civil siempre evoca orden quedó reflejada en la conversación que 
mantuvieron: 
-“No te preocupes. Ha sido horrible. Hemos escuchado los tiros de los asaltantes y hemos sentido mucho miedo… pero no 
te preocupes porque cuando yo salía del Congreso ya entraba la Guardia Civil”.
-“Menos mal, me quedo tranquila del todo”.
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¡Para que nos vitoree toda Francia con un colosal recibimiento! Estos bestias nos pueden 

matar aquí mismo3”.

Cuando entraron disparando sus armas de fuego (36 impactos de bala quedaron en el Salón 

de Sesiones) se celebraba la sesión parlamentaria y votando la investidura del Presidente 

Calvo Sotelo. No era la primera vez que un militar entraba en el Parlamento español con 

intenciones liberticidas. Pavía es, hasta ese día, el ejemplo más nombrado.

Cuando fui Presidente del Congreso de los Diputados, veintisiete años más tarde, sentí 

emoción al ver como otros soldados españoles le rendían honores a los restos mortales de 

Calvo Sotelo en el Salón de Pasos Perdidos y trasladaban a hombros su féretro por la Puerta 

de los Leones. Merece la pena recordar que ese día de luto el Jefe del Estado Mayor de la 

Defensa se dirigió a los soldados: “Soldados, contar en casa esta noche que os ha correspon-

dido el honor de entrar con armas al Congreso de los Diputados y que habéis sido los primeros 

soldados de España que entran en el santo recinto de la soberanía nacional para honrarla y no 

para acabar con la libertad!”. Esa alocución es suficientemente expresiva de las cosas que 

han cambiado en España. 

Los Enemigos de España en 1981

La democracia española en 1981 tenía dos enemigos armados y potentes. Los dos daban 

miedo y ya no dan. Uno poderoso: era un sector de la cúpula militar que no era consti-

tucionalista, jaleada con -¡Ejército al poder!- por poderosos sectores sociales que veían en 

ellos la defensa de sus privilegios y de una idea de España antigua, imperial y subordinada 

a la más rancia moral católica.

El otro enemigo era ETA que con sus atentados criminales se convirtió en un aliado ob-

jetivo de los golpistas porque éstos podían acabar con la democracia; ETA, no. ETA acabó 

asesinando a más de 900 inocentes de los cuales 516 eran uniformados4.

3 En el llamado Salón de Ministros los asaltantes custodiaban unas docenas de fusiles. 
4 230 Guardias Civiles; 183 Policías Nacionales y 103 militares.
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¿Efectos Positivos del Golpe Para la Democracia? 

El golpe de Estado de Tejero unió mucho a casi todos los españoles5. 

En 1981 el miedo estalló y quiso por las bravas que todo se fuera al suelo. El desenlace po-

sitivo de aquel golpe de Estado sería capital para:

• La consolidación de un Rey que no tenía legitimidad de origen 

• El cambio radical de los Ejércitos 

• Desmoronación de una artificiosa identidad “españolista”

• Puesta en valor del gran protagonista olvidado: el pueblo español

El Rey y las Legitimidades Problemáticas

El año 1975 fue el de la muerte de Franco y el de la exaltación como rey de Juan Carlos de 

Borbón. En 1969 Franco le había nombrado sucesor a título de Rey. Ese mismo año José 

Ángel Valente escribió un poema con sólo dos versos:

Porque es nuestro el exilio.

No el reino.

La democracia era aspiración de miles de españoles, obligados al exilio o al silencio. Los 

que no teníamos esperanza en lo que pudiera surgir de las instituciones de la Dictadura 

tampoco teníamos confianza en el nuevo Jefe del Estado. La Monarquía nacía con una le-

gitimidad problemática, aunque en el año 2000 proclamase el profesor Ortega Spottorno 

que ya entonces el Rey fue aceptado por todos los españoles incluidos los republicanos6. 

La afirmación es completamente falsa. La legitimidad de origen del Jefe del Estado no era 

de naturaleza democrática, ni era aceptada por los demócratas. ¿Es preciso recordar que 

incluso el hijo de Alfonso XIII, heredero histórico de los llamados derechos dinásticos, no 

los cedió a su hijo hasta mayo de 1977? ¡Dos años después de ser proclamado Rey! Frente a 

quienes mantienen la estabilidad histórica de la Monarquía, conviene recordar que todos 

5 La Mesa del Congreso en aquella Legislatura estaba integrada por personas de varios partidos y, sin embargo, en aquella 
Mesa no se votó casi nunca; todo se resolvía por acuerdo unánime. Solo hubo una curiosa excepción: los miembros del 
PSOE nos opusimos al trámite de entrada en la OTAN. Luego cambiamos de criterio los socialistas y alguien comentó la 
oportunidad de no haber roto la costumbre del consenso por este tema de la OTAN.
6 José Ortega Spottorno en El País, 22/11/2000
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los reyes españoles desde hace 200 años han conocido el exilio y que ninguno que haya 

nacido en España ha muerto en España: Juan Carlos nació en Roma7. 

A la muerte de Franco, España estaba plagada de incógnitas que afectaban también a un 

Rey que tenía que ganarse una legitimación democrática que no le podía otorgar quien le 

nombró sucesor suyo; sencillamente porque nadie puede dar lo que no tiene.

Se iniciaba así el sexenio que vivimos peligrosamente. Muy peligrosamente: ejemplo es la 

matanza de los abogados de Atocha8. 

7 Con la excepción de Alfonso XII que nació en Madrid y murió en El Pardo. 
8 Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Lunes, 25 de enero de 1993. Páginas 149-153. Visito con Sisinio 
Pérez Garzón la tumba de Luis Javier Benavides en el cementerio de San Isidro. Vuelvo a pensar en la brutalidad de la 
matanza de Atocha y en la bondad de Luis Javier. Era comunista por convicción y cualquier interés era desinteresado en 
su compromiso político. Junto a su tumba descubro la inscripción de que su bisabuelo paterno, José Gómez Arenzana, 
vizconde de Ribera de Adaja, fue fusilado el 2 de septiembre de 1936 en plena Guerra Civil. Otro abuelo suyo era el general 
Luis Orgaz que, entre otros antecedentes políticos, tenía la Cruz de Hierro de los nazis. Es fácil comprender el dolor de la 
familia y el desconsuelo ideológico que, además del afectivo y emocional, debieron padecer en su casa cuando lo asesinó la 
extrema derecha, en 1977. Su madre descubrió que su hijo era miembro del Partido Comunista esa misma noche, cuando 
su hijo estaba en el depósito de cadáveres. 
Aquella semana, desde el domingo 23 de enero de 1977 al sábado del mismo mes, tuvo lugar en España una conspiración 
para desestabilizar la frágil democracia y provocar una intervención militar. Muchos españoles temblamos y no precisamente 
de frío. El lunes 24 por la noche yo estaba en casa. Una compañera que trabajaba en el juzgado de Guardia me dio la no-
ticia: acababan de asesinar a sangre fría a un grupo de abogados en el despacho laboralista que los comunistas tenían en 
la calle Atocha de Madrid. «¿Y Luis Javier? ¿Está vivo?», pregunté. «Está muy mal pero todavía vive», me respondió. Era 
una manera suave de decirme lo peor. Luis Javier Benavides Orgaz había recibido un tiro por la espalda que le destrozó el 
corazón y le produjo la muerte instantánea. Junto a él, otros cuatro compañeros fueron asesinados en el tercer piso de la 
calle Atocha, número 55. 
Los asesinos quisieron hacer creer que todo había sido producto de una confusión. Sin embargo, hay cosas que no ocurren 
por azar. No era casual que, a lo largo de aquella semana de enero, el general Villaescusa y el presidente del Consejo de 
Estado, Antonio María de Oriol, estuviesen secuestrados. Como tampoco era producto del azar que el estudiante madrileño 
Arturo Ruiz cayese abatido por un tiro disparado por el ultraderechista argentino Jorge Cesarski. Ni que Mari Luz Nájera 
perdiera la vida, golpeada por un bote de humo disparado por la policía mientras participaba en una manifestación contra la 
violencia de la extrema derecha. Había miedo y preocupación en el ambiente. Mucha gente no dormía en su casa por temor 
a represalias. Un miedo que las bandas fascistas se encargaban de alimentar recorriendo provocativamente las calles, las 
facultades universitarias, las cafeterías. De aquellas hordas podía esperarse cualquier cosa. Desgraciadamente todo era 
posible. Por ello me impresionó escuchar el testimonio de quien abrió la puerta del despacho a la policía, tras perpetrarse el 
asesinato. Estaba aterrado y, al ver entrar a los agentes pensó que volvían a rematarlo. Todo era posible.
Aquella noche hice acopio de fuerzas y valor. Acompañé a los hermanos de Luis Javier Benavides al depósito de cadáveres, 
que entonces estaba en la calle de Santa Isabel. Reconocimos su cuerpo y lloramos. Luis Javier era comunista y era cris-
tiano. Supo y pudo compatibilizar su militancia y sus creencias. Luis Javier, había elegido el camino de la entrega personal 
y desinteresada a una causa digna: era abogado laboralista y dedicaba su tiempo a la gente menos favorecida. Luis Javier 
perteneció a un partido, el PCE de Santiago Carrillo. Todos los demócratas, y el PCE, en particular, supimos anteponer los 
intereses de España sobre los partidistas. En aquel mes de enero de 1977, cuando estaban sonando con estrépito tantas 
maniobras orquestadas en la oscuridad, los comunistas se ganaron la justa admiración de muchos españoles. En aquel 
entierro de los abogados de Atocha se supo contener la rabia, se supo respetar al adversario. En aquel entierro de los abo-
gados de Atocha el silencio fue más elocuente que todas las voces. 
Intervine como abogado de la acusación particular y no pude evitar hablar en mi informe final ante la Sala, de la personal-
idad de mi amigo asesinado: un hombre con ilusión, lleno de ganas de vivir, nacido en una familia acomodada, que había 
encauzado su actividad en favor de los trabajadores y de las libertades democráticas. Recuerdo que, al terminar, mirando 
al banquillo de los acusados, sin explicarme aún tanta infamia, les pregunté: «¿Por qué matasteis a mis compañeros?». 
Los asesinos, encerrados en un torvo silencio, no me respondieron. El juicio de Atocha fue para mí el más importante de 
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los pleitos en que tuve que intervenir como abogado y el primero en el que actuaba como acusador. Los procesados eran 
fruto del odio infundido desde el poder para dividir a los españoles: eran la sucia herencia de un régimen caduco que había 
creado demasiados intransigentes. Demasiados fanáticos que hasta podían llegar a creer que la muerte del adversario era 
la solución de España. Uno de los criminales, con afán auto exculpatorio, declaró que le habían enseñado en su infancia que 
los comunistas eran asesinos a los que había que eliminar por el bien de la patria. Era una visión tan negra y sectaria como 
los propósitos que la inspiraban. 
Algunos medios de comunicación dijeron que aquel fue el primer proceso contra un grupo fascista que actuó con propósi-
tos criminales de amedrentación política. La misma sentencia, refiriéndose a los condenados, lo confirmó: «Actuaron con 
propósito claro y evidente de realizar venganzas y represalias de carácter social y político».
Cuando el 18 de febrero de 1980 dieron comienzo las sesiones del juicio oral, habían transcurrido ya tres años desde la 
matanza de Atocha. Entretanto, los españoles habíamos aprobado mayoritariamente la Constitución, que abolió la pena de 
muerte. El juicio se prolongó hasta el 27 de febrero. Fueron diez días que estremecieron la conciencia de quienes queríamos 
una España en paz y libertad. La sentencia que condenó a los autores del crimen fue «el final jurídico de la crisis de enero», 
es decir de aquel dramático enero de 1977, momento clave en la historia de la transición política española. Pero la condena 
a los asesinos no fue el punto final de las intentonas para acabar con nuestra reciente democracia. No podía serlo porque 
aquella batalla no se libraba sólo ni fundamentalmente en los tribunales. 
No está de más recordar hoy, trece años después, el mérito de los miembros del Tribunal, cuya independencia, y hasta valor 
personal, se elogió con creces porque supieron hacer justicia. La Justicia funcionó, aunque sabíamos que los inductores 
morales pudieron evitar sus responsabilidades, y que no pocas complicidades quedaron en las sombras. Tampoco está de 
más recordar que no fue ajena a esa suerte la negligente actividad del juez instructor Rafael Gómez Chaparro, cuya re-
sponsabilidad instamos desde la acusación particular. Y, aunque la sentencia consideró que no existían motivos suficientes 
para decretar ninguna medida disciplinaria contra el instructor, también señaló que ello no implicaba que la Sala compartiera 
ni se identificara con el modo y la forma en que dirigió y orientó la instrucción sumarial aquel juez, otrora tan activo y diligente 
en el Tribunal de Orden Público, el fatídico TOP, una de las jurisdicciones especiales que, durante el franquismo perseguía 
a los que luchaban por la libertad. 
De la acusación particular se destacó entonces —y así lo sigo sintiendo hoy al hacer memoria— que actuamos en una línea 
coherente de condena de la violencia y de la muerte como opción política y jurídica. Aunque hubiera estado vigente la pena 
de muerte no la hubiéramos pedido para los procesados. Así lo dijimos entonces los abogados de la acusación particular 
que intervinimos en aquel juicio: José María Mohedano, Cristina Almeida, Jaime Miralles, Antonio Rato, José Luis Núñez, 
Jaime Sartorius y yo mismo, en defensa de las víctimas y de sus familias; y José María Stampa, por el Colegio de Abogados. 
Todo el sentido de nuestros informes finales puso el acento, junto al castigo debido a los criminales, en el respeto a la vida 
y en el valor de la convivencia. 
Recuerdo que las sesiones del juicio oral fueron aprovechadas por la ultraderecha para dar una batalla política que tuvo 
como escenario no sólo la calle sino también la sala de audiencias. El día del comienzo del juicio lo habían declarado ver-
gonzosamente como Jornada de la caza del rojo. A su sinrazón política sumaban unos rasgos de crueldad que hacía a su 
crimen parecer más desnudo, despiadado y peligroso: infectaban de odio el ambiente para provocar violencia y guerra. No 
reproduciré los insultos y las provocaciones de que fuimos objeto los abogados de la acusación. Sólo los evoco para decir 
que, si supimos conservar la calma, fue porque nos ayudó a ello nuestro convencimiento de que España necesitaba sosiego 
para que fueran posibles la libertad y la paz. 
Cuando transcurrió un año exacto desde la celebración del juicio, tuvo lugar aquel intento criminal del golpe de Estado del 
23-F. Yo asistí muy de cerca a los sucesos como Secretario Cuarto del Congreso de los Diputados. Vi el mismo odio y el 
mismo afán de asesinar las libertades que había observado en el transcurso del juicio de Atocha. En la noche del 
23-F de 1981, desde mi escaño del Congreso, rememoré muchas veces la noche sangrienta de Atocha. Me pareció 
que, como si de un macabro juego de la oca se tratara, otra vez estábamos en el pozo de la dictadura. Pero no fue así: los 
enemigos de la democracia no se salieron con la suya. Ganó la partida el pueblo español, empuñando la bandera de la 
paz. La inmensa mayoría ganó el envite; la gente que como Luis Javier, Serafín, Francisco Javier, Ángel y Enrique, quienes 
creíamos y creemos que la libertad es el más preciado valor que tenemos las personas. Muchos hemos vivido para verlo. 
A otros les quitaron la vida los fanáticos. Pero no lograron borrar su recuerdo ni sofocar sus ideales. Nadie muere del todo 
mientras no se le olvida. Y ellos, desde aquel fatídico lunes 24 de enero de 1977, están siempre presentes en el corazón de 
cuantos les quisimos y de quienes les lloramos. ¡Ahora y siempre!
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Al Rey le acechaba una paradoja: nombrado por el Dictador se podría convertir en Rey 

constitucional, más que por las leyes, por el afecto de los españoles. El Rey de España a 

la 1,15 de la mañana –siete horas después del asalto- dio a conocer que no estaba con los 

golpistas y se puso de parte de su pueblo y de la Constitución. Con su mensaje televisado 

hizo más por la monarquía que todos sus antecesores juntos. En ese momento dejó de ser 

rey de Franco para serlo de todos los españoles. Los reyes, aunque heredan el cargo, tienen 

que ganarse el sueldo y el empleo y el Rey de España se lo ganó esa noche.

Si el Rey hubiera hecho el 23-F lo que, por ejemplo, hizo su abuelo en 1923, hoy España se-

ría una República. Es muy probable que la presencia del general Sabino Fernández Campo 

en Zarzuela le ayudara en su acertada decisión. El general compensó la presencia de otros 

individuos menos partidarios de la libertad. 

Los Ejércitos y sus Desafectos Democráticos

El intento de golpe de Estado también sirvió para que los españoles y, en concreto los mi-

litares, nos vacunásemos ante otros intentos antidemocráticos: El miedo de 1981 provocó 

un “miedo del poder”. El poder, y también el Ejército como parte del mismo, tuvieron miedo 

a perder su autoridad; No sería justo olvidar el intento democrático que supuso la Unión 

Militar Democrática (UMD)9. Hoy día los Ejércitos no asustan a ningún español, incluso hay 

que decir que en 1981 el golpe no triunfó por la actuación de algunos militares –pocos- y 

como paradigma que lo ejemplifica ahí está el general Gutiérrez Mellado, que, pese a su 

edad, no pudo ser reducido ni derribado cuando Tejero lo intentó, cobardemente, por la 

espalda. 

A partir del golpe, el rey ya no sería obedecido por los militares por ser sucesor de Franco; 

los militares ya no tomarían jamás decisiones políticas. Aprender esta verdad ha sido el 

camino para llegar a un Ejército leal con su pueblo10. 

9 Tuve el honor de ser defensor en Consejo de Guerra de dos militares demócratas, miembros de la UMD: Fortes y 
Domínguez.
10 Merece destacarse la actitud del Teniente General Mena que en 2006 fue cesado y arrestado por unas declaraciones 
contrarias a la neutralidad que deben tener los militares y referidas al Estatuto de Cataluña. El colectivo castrense aceptó el 
arresto y el Tribunal Supremo ratificó su cese y su castigo. “Diario de un Ministro”. Editorial Planeta. Páginas 314 y siguientes.
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Lo que en la Constitución española era una posibilidad se convirtió en una realidad. La 

democracia y el Rey pasaron la prueba del golpe de Estado juntas. Hoy, 35 años más tarde, 

han de pasar de nuevo juntos la prueba de reformar un sistema constitucional, político, 

territorial, electoral,… que cada vez se muestra más necesitado de cambios profundos.

El Golpe Contribuyó a Desmoronar una Falsa identidad 

Hoy, felizmente, los españoles ya hemos acabado con los dos enemigos a que me referí 

anteriormente (ETA y los golpistas). Ninguno pudo acabar con la España democrática ni 

imponer una identidad “españolista” o “antiespañola” que desde la izquierda justamente se 

rechazaba desde los orígenes del PSOE. 

En mi generación muchos de nosotros tuvimos que ir simpatizando poco a poco con la idea 

de España, porque sabíamos que formábamos parte de la “anti-España” por el hecho de ser 

antifranquistas. Todos, de alguna forma, soñábamos con ser extranjeros para ser libres, 

puesto que ser español significaba estar ligado a unas estructuras que rechazábamos.

El franquismo elaboró una identidad colectiva española que era falsa: se defendía que ser 

español era un hecho natural y casi una gracia divina11, Franco era “Caudillo de España por 

la gracia de Dios” según rezaban las monedas que se acuñaban en su época. Quien tuviera 

una identidad confusa, o doble, o mezclada, era poco de fiar. De los nazis copió Franco la 

teoría de que si los judíos además de ser judíos eran alemanes, rusos o polacos, un “verda-

dero” alemán, ruso o polaco debería desconfiar de ellos. 

Se creía, igualmente, que las identidades eran algo fatal, a lo que el individuo no podía re-

sistirse. Cada cual había nacido con una identidad y no podía escapar a ella; era su “forma 

de ser” la “forma de ser español”… Además, esa identidad se creía que no era peligrosa 

sino buena. 

Hoy día, la gente sensata tiende a creer lo contrario. Sabemos que las identidades no son 

naturales, sino adquiridas. Cualquier identidad, incluso la sexual, que parece tan sencilla y 

natural, algo tan biológico como el ser hombre o mujer tiene mucho de cultural, de apren-

dido socialmente. 

11 “Santa Teresa, la santa más grande de la Iglesia, quizá por ser española” predican los carmelitas sin escrúpulos.
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Los españoles vimos que Franco –que no acababa de morir nunca- había muerto, que los 

militares de alcurnia “intocables” entraban presos; que el rey era humano y dejó de ser 

franquista para poder ser Jefe de un Estado democrático. Parecía mentira. Los españoles 

nos echamos a la calle masivamente contra los liberticidas y perdimos el miedo. Y empeza-

mos a despojarnos como nación de aquella identidad rancia y trabucaire del pasado. 

La España franquista de Tejero y Milans ignoraba que los españoles, tras 40 de años de 

Dictadura, lo que más ansiaban era vivir sin miedo. Después, con el descubrimiento del 

genoma humano se acabó científicamente la pretensión de fundar privilegios territoriales 

en supuestas identidades raciales o sanguíneas que los nacionalistas, periféricos o mese-

tarios defendían. Pronto comprendimos que los fascismos eran la forma más exagerada y 

obscena de exaltación ultra nacionalista. 

En España se repetía una frase que calaba en el cuerpo social: “No estamos preparados 

para la democracia”, Bueno, pues no fue así. España demostró que no se cumplió la senten-

cia de Larra: “El lobo los comía, y en lugar de comerse ellos al lobo, se comieron unos a otros. 

Raro modo de entenderse.”

La derrota del golpe contribuyó a romper esa uniformidad y España comenzó a desperezar-

se y hacerse liberal, permisiva, y en definitiva democrática. No hay nada más ridículo para 

los golpistas que el titular de un periódico sueco al día siguiente del golpe: publicó una foto 

de Tejero con su tricornio de charol y la leyenda “Un loco vestido de toreador asusta a los 

diputados españoles”. 

El Protagonista Olvidado: el Pueblo Español.

En España no habría habido libertad si los gobernantes de 1975 no hubieran sentido la pre-

sión de un pueblo que ya no soportaba las instituciones, ni la policía política, ni las leyes, ni 

los tribunales del franquismo. Ésta es la historia de verdad y no la que algunos se inventan 

para su propio provecho.

Recuerdo a Milan Kundera, el novelista checo que en El libro de la risa y el olvido cuenta lo 

que ocurrió en la plaza de la ciudad de Praga: 
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Febrero de 1948. El lider Gottwald sale al balcón. Miles de personas la llenan. Frío intenso. 

Gottwald tiene la cabeza descubierta, su compañero Clementis se quita su gorro de pieles 

y se lo coloca en la cabeza a Gottwald. De aquella foto se hicieron centenares de miles 

de ejemplares que difundió el aparato de propaganda. Todos conocían aquella fotografía. 

Años más tarde, Clementis fue acusado de traición y ahorcado. El departamento de propa-

ganda le borró de la historia y de las fotografías. En éstas, el lugar que ocupaba Clementis 

era una pared vacía. Termina Kundera: “Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la 

cabeza de Gottwald”. Esta escena le sirve al autor para poner de relieve el interés de algu-

nos hombres por “ser dueños del futuro sólo para cambiar el pasado. Luchan por entrar al 

laboratorio en el que se retocan las fotografías y se reescriben las biografías y la historia”.

El Rey Juan Carlos atinó a salirse del laboratorio y es justo afirmar, también, que no se le 

adivinó nunca la tentación de regresar al pasado borbónico de sus antepasados que tantas 

ausencias democráticas tienen acreditadas12. Pero quien acabó con el franquismo no fue 

ni un rey ni un presidente –pese a la contribución tan destacada del Monarca y de Adolfo 

Suarez- sino el pueblo español que ya no soportaba las costuras del régimen. ¿Cómo iban 

a ser abanderados de la libertad13 quienes durante 40 años se habían beneficiado de su 

ausencia?

Aquella España de la Transición en vez de refugiarse en las certidumbres del pasado, afron-

tó las incertidumbres del futuro tratando de superarlas de manera sensata14 y consensuada. 

A esa actitud responde lo mejor de lo construido en estos años, y es el camino por el que 

deberemos transitar en el futuro. Por cierto, sabiendo que nos acechan nuevas paradojas 

que sólo se resuelven, como el maestro en paradojas, Miguel de Unamuno -vasco, español 

y contradictorio-, afirmaba: “con inteligencia y generosidad”.

12 Su propio padre –Don Juan de Borbón- se ofreció a Franco para luchar en la Guerra Civil contra el legal Gobierno de la 
República.
13 Sin embargo, la votación de los Procuradores franquista a favor de la Ley de Reforma Política tuvo un valor patriótico que 
no puede ignorarse. Sabían que era el final y lo aceptaron pese al harakiri que personalmente se producían.
14 ¿Acaso no fue sensata la instrucción de Felipe González a unos cuantos diputados socialistas para que abandonásemos 
el Salón de Plenos y la UCD pudiera sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado? Recuerdo su reflexión para 
convencernos: “En política no hay nada más pernicioso que sostener fanáticamente una idea simple como clave de todo y 
tanto peor cuanto más indiscutible se presente”.
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¿Se sabe todo lo ocurrido? 

Tomado como rompecabezas, el 23 F es un puzzle al que pueden añadirse muchas piezas. 

Pero la imagen de las que ya están puestas es clara: la democracia triunfó en España. Esta 

es una verdad evidente pero como dice el general Sabino Fernández Campos: “Pretender 

saber toda la verdad no es tarea para humanos. El 23 de febrero ocurrieron cosas que es 

mejor que no sepamos…” 

Conversación con el General Sabino Fernández Campo

Sabino se ve habitualmente con Santiago Carrillo y éste le ha dicho literalmente: “si a mí el 

rey me hablaba como lo hacía de Adolfo Suárez sabiendo de nuestra amistad, me imagino 

lo que diría a los generales cuando iban a verle en audiencia”. 

“Por entonces se había publicado un libro de una periodista titulado “Hablan los generales”. 

Al rey le pareció que las declaraciones de Miláns del Bosch en ese libro eran peligrosas. 

Por ello, se negaba a recibirlo en audiencia pese a la insistencia del general. Con motivo de 

unas maniobras que se celebraron en Albacete, fuimos a comer a Valencia y allí la esposa 

de Miláns me pidió que interviniera para que el rey le recibiera. La mujer me dijo que no 

era comprensible que el rey recibiese artistas, toreros... Y no recibiera al capitán General 

de Valencia. Por fin le dio audiencia y todos estábamos muy preocupados por el contenido 

de la misma. Me llamó Adolfo Suárez varias veces para interesarse por el contenido de lo 

manifestado por Milans. Entré al despacho del Rey para preguntarle cómo había ido la reu-

nión y éste me dijo: “todo ha ido muy bien, muy bien; porque le dije yo antes de que hablara 

lo que él venía a decirme”. Esa audiencia fue peligrosa porque el rey dijo a Miláns lo que 

Milans venía a plantearle. Te lo puedes imaginar”. 

“Había una operación consistente en una moción de censura constitucional contra Suárez 

y esa moción había sido tratada por Armada con algunos políticos. Lo que ocurrió es que 

esa vía constitucional de la moción de censura, aunque peligrosa, se tropezó con la locura 

de Tejero y algunos quisieron hacer compatibles las dos cosas. El rey no esperaba los tiros 

en el Congreso pero algo esperaba. Alfonso Armada le había llevado un escrito de un fa-

moso catedrático de derecho constitucional en el que se proponía que el rey se presentará 

personalmente en el Congreso de los Diputados y después de un discurso en el que desta-

case la mala situación de España propusiera un gobierno presidido por un independiente, 
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previsiblemente Armada, vicepresidido por Felipe González y en el que estarían Rafael An-

son como Ministro de Información. Todo se fastidió en la medida en que Tejero no aceptó 

que en el gobierno hubiera un comunista como era el caso de Tamames. Yo advertí al rey 

de que se trataba de una propuesta contraria a la Constitución”.

“Redacté con el rey un telex para dirigírselo a Milán del Bosch y una vez cerrado el texto 

y aprobado por el rey se lo entregue al comandante Muñoz Grandes pero el telex que lle-

gó a Miláns no era el que se había aprobado por el rey sino otro idéntico con un párrafo 

adicional que decía “después de haber hablado por televisión no puedo volverme atrás”. 

Monté en cólera pero nunca llegue a saber si esa modificación la hizo Muñoz Grandes por 

su cuenta cuando lo llevo al departamento de Transmisiones que mandaba un tal Sintes o 

si por el contrario lo hizo previa consulta”. 

“Mondéjar me dejó sin habla cuando Tejero salía del Congreso y me dijo “hemos perdido 

una oportunidad”. Pero también es llamativo ministro, no lo olvides, la frase que me lanza 

el rey cuando los sublevados ya están dominados y saliendo del Congreso “oye Sabino, ¿y 

si te has equivocado?”

TESTIMONIOS PUBLICADOS

Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Viernes, 22 de enero del 1993. Páginas 

149-150. 

Javier Pradera atribuye a Mario Conde el nombramiento de Fernando Almansa como jefe 

de la Casa Real: «Y no te doy una opinión sino una información: Fue un grave error consti-

tucional dejar que el Rey pudiera nombrar al jefe de su Casa porque puede equivocarse y 

con Almansa se ha equivocado. Sabino ha salido muy herido y ahora el monarca se mueve 

como pez en el agua y tiene tiempo porque no esquía por las lesiones que padece; puede 

tener tentaciones de intervenir en la política. Está diciendo a quien quiere oírlo que no ve-

ría mal una coalición PSOE-PP. (…) Se legitimó con diez años de gobierno socialista y ahora 

vuelve a su ser natural, que no es la izquierda. ¿Te imaginas un Rey rojo? El Rey tiene sus 

peligros y tuvo ocasión de demostrarlo con el 23-F. Sí, la noche del 23-F estuvo bien, muy 

bien, pero ¿y antes del 23-F? Lo pudo fastidiar todo.”
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Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Miércoles 3 de marzo de 1993. 

Página 171. 

Comida en el salón del Trono del palacio de Fuensalida… El Rey hace referencias al 23-F: 

«… yo no me fiaba de algunos generales, pero tenía que disimular para que no estallara el 

país. Si no hubiésemos sido prudentes nos explota España en las manos». 

Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Lunes, 1 de julio de 1996. Página 

517. 

Comedor de oficiales de la Academia de Infantería de Toledo. …Asiste el general director 

de la Academia, Luis Alejandre Sintes. …que me da una versión del 23-F, según la cual 

«UCD y concretamente Adolfo Suárez promovieron un golpe menor para impedir un golpe 

mayor que hubiese acabado con UCD; fue Suárez quien lo urdió todo, junto con el coman-

dante Cortina, del CESID. Se había previsto una operación en la que el Congreso de los 

Diputados elegiría a un militar como presidente del Gobierno y el Rey habría dado su visto 

bueno, siempre que la propuesta fuese ratificada por el Congreso». Lo que más me sorpren-

de es la certeza y seguridad con la que el general lo dice. Yo tengo una idea muy diferente 

y desde luego no comparto que Adolfo Suárez tenga la más mínima participación negativa 

en el 23-F, pero me callo. 

Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Sábado, 23 de noviembre de 1996. 

Página 552. 

Me acomodo en el avión junto a Adolfo Suárez. …Le pregunto si va a escribir sus memorias. 

Contesta que «ahora sería imposible porque algunos tenientes generales del 23 de febrero 

todavía viven y no quiero crearme nuevos problemas. Recientemente he visitado la Acade-

mia General de Zaragoza y me emocionó escuchar a muchos cadetes que al unísono grita-

ban: “Perdón, perdón, perdón...”. Estoy convencido de que algunas gentes del PSOE sabían 

que el 23-F algo iba a suceder y algunos incluso lo dijeron, y me consta que lo dijeron, que 

ese día iban a ocurrir cosas sorprendentes. Mis papeles y notas deben quedar en el archivo 

del Estado sin abrirse hasta cincuenta años después de mi muerte».
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Del Diario I de José Bono: “LES VOY A CONTAR”. Lunes, 7 de abril de 1997. Página 

588. 

Habla Benegas del 23-F: «Yo no era diputado en esa fecha, me encontraba en el Parlamento 

y me pude escapar quitándome las gafas y haciéndome pasar por periodista. Llegué a la 

Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior donde estaba el secretario de Estado, 

Francisco Laína, y tuve que ponerme duro y enfrentarme a las dos pretensiones que suce-

sivamente tuvo Laína de asaltar el Congreso y de gasear a los que estaban dentro con el 

fin de adormecerlos y poder desalojarlo. Esa insistencia en dejar libre el Congreso debía 

responder a órdenes superiores». He sabido por conversación con el ex ministro Fernando 

Suárez que no sólo Benegas sino también Fernando se opuso a la pretensión de entrar en 

el Congreso por la fuerza. 

Del libro Diarios II. DIARIO DE UN MINISTRO. José Bono. Jueves, 27 de mayo de 

2004.Pagina 98). 

Llego a Zarzuela para asistir a la misa en honor de los caballeros laureados de la Orden de 

San Fernando. …Milans del Bosch se había reunido con mi padre unos meses antes del 23-

F, en casa del conde de los Gaitanes, y le dijo que no se iría de capitán general de Valencia 

sin sacar los tanques a la calle; por eso, la noche del 23-F le dije a Milans del Bosch que su 

actitud no era leal, porque ya lo tenía pensado desde hacía meses.

EL JUICIO 

En Febrero de 1981 los españoles tuvimos miedo pero muchos supimos que no estábamos 

para alardear al estilo Castelar, que, a la muerte de Alfonso XII soltó aquello de que “no 

mandaré sus huestes contra una mujer y un cura”. De ese modo tapaba su miedo con exce-

sos de palabras y ausencia de actos.

El peor alarde hubiese sudo encubrir el miedo con una tolerancia aplicada a los golpistas 

so pretexto de que estos ya eran inofensivos y no podrían editar un nuevo intento golpista. 

No había que disimular el miedo sino vencerlo. Por ello nos movilizamos para conseguir un 

enérgico y ejemplar castigo a los culpables. 
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La ocasión que al Ejército brindó el juicio militar que inició sus sesiones el día 19 de febrero 

y las acabó el día 3 de junio de 1982 fue que, desde sus filas, impulsara la depuración de res-

ponsabilidades; no se les pedía que juzgasen ideas sino los actos de rebelión; que esos ac-

tos cobardes (armas contra personas desarmadas y un pueblo pillado por sorpresa) fuesen 

compensadas por la valiente actitud del propio Ejército para condenar a los responsables 

y expulsarlos de sus filas, saltando por encima del eventual temor a que los encausados 

pudieran ser los jueces, mejor dicho, los ejecutores de mañana. Los jueces militares debían 

aplicar justicia a esos cuyo poder está en que carecen de escrúpulos para usar la 

fuerza a traición; y cuya única valentía es atreverse a hacer callar a políticos desarmados 

haciendo hablar a las metralletas.

Si España hubiera caído en sus manos, la patria común hubiese saltado hecha pedazos y 

sólo podría haberse recompuesto como la historia nos enseña llevándonos los trozos rotos 

al exilio. 

El tribunal militar lo integraban 33 militares y sólo se sentaron como acusados otras 33 

personas: 32 militares y un civil. Es decir, no fueron juzgados la mayoría de los implicados 

en el golpe. El Gobierno hizo cuanto pudo para evitar que se juzgara a todos y lo hizo por 

miedo, por miedo a que la democracia no pudiera soportar la justicia. El propio presidente 

del Gobierno pidió a la prensa que no fuese dura con los acusados. Los culpables tenían 

el afecto de muchos de sus juzgadores, y en algunos casos su apoyo moral. Cuenta Cercas 

que “Jueces y procesados eran militares y el ejército una institución meticulosamente en-

dogámica, en el fondo era un juicio casi imposible: jueces y procesados habían compartido 

destinos y viviendas militares, sus mujeres eran amigas y compraban en los mismos econo-

matos, sus hijos eran amigos y estudiaban en los mismos colegios; algunos jueces podrían 

haber estado en el lugar de los procesados y algunos procesados en el lugar de los jueces … 

el juicio fue un festival de mentiras … durante la vista oral se comportaron como lo que 

eran: Tejero como un patán embrutecido, Milans como un filibustero desafiante; Armada 

como un cortesano millonario en dobleces…”15

15 Javier Cercas. “Anatomía de un instante”. Grupo Editorial SAU Penguin Random House
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La condena de los militares, por su levedad, fue casi como una invitación a otro golpe.

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo y éste casi duplicó las condenas pero fueron 

benevolentes.

A los pocos meses quisieron burlarse otra vez del Estado y de los españoles pero esta vez 

Felipe González lo impidió tajante. Así lo tengo publicado en Diario I de José Bono “LES 

VOY A CONTAR”. Viernes, 24 de abril de 1992. Página 53: “A los pocos días de haber tomado 

posesión (Felipe González), en noviembre de 1982, se enteró, a través del general Mangla-

no, que los militares pretendían votar en el Consejo Supremo de Justicia Militar la libertad 

provisional de los golpistas del 23-F y me llamó muy asustado. Le di la instrucción de que 

llamase al presidente del Consejo y le dijera: «Si ese punto no se suprime del orden del día, 

mañana por la tarde convoco al Consejo de Ministros y disuelvo al Consejo Supremo de 

Justicia Militar por decreto-ley». Los militares quisieron probar la temperatura del agua 

para ver si se podían bañar. Y era necesario que se percataran de que si se metían en el 

agua se ahogaban». 

Para finalizar me quiero dirigir a los ponentes chilenos y argentinos y trasladarles solida-

ridad con las víctimas de los golpes militares que triunfaron en sus países. Durante largos 

años, los demócratas del mundo hemos sentido vuestra causa como propia; también vues-

tro dolor. En este momento tenemos la alegría de saber que millones de seres humanos, 

en lo más profundo de sus corazones, desde Japón a México, desde Suecia a Sudáfrica, 

rinden homenaje a los asesinados, desaparecidos y a sus familiares. Quizá los pueblos de 

Chile y de Argentina sepan, por generosidad, perdonar a sus verdugos; pero los hombres y 

mujeres del mundo, cualquiera que sea nuestra nacionalidad, nos hemos de rebelar contra 

el olvido. La memoria es un veredicto y una advertencia de la historia a todos los 

dictadores y liberticidas: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la pri-

mavera” (Pablo Neruda).
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YUNAN CUNTASININ YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ:
ÜLKE RAPORU – YUNANİSTAN

GİRİŞ

Soğuk Savaş Dönemi‘nin Yunanistan’ı 1974’e kadar aşırı çalkantılı bir süreç geçirdi ve iç 

savaş travmasının derin etkileri bu sürece damgasını vurdu.  Bu makale, kırılgan ve kusur-

lu demokratik Yunan siyasi sisteminin tamamen demokratikleşme çabası içerisine girdiği 

sırada askerî diktatörlüğün hemen iç savaş akabinde kontrolsüzce gelişerek büyük çap-

ta hâkimiyet kurmasının ardındaki saikleri inceleyecektir. Bunun yanı sıra diktatörlüğün 

ulusal ve uluslararası çaptaki yankılarını tespit edecek ve ülkenin cuntanın çöküşü aka-

binde girdiği geçiş sürecini anlatarak son bulacaktır.

CUNTAYA GİDEN YOL

Ülke, 1944 sonbaharına Alman işgalinin yol açtığı sistematik ekonomik çöküşle uyandı ve 

bu durum 1943’ten beri devam etmekte olan iç savaşı daha da kızıştırdı.1949’da sona eren 

bu iç savaş ülkenin toplumsal yapısını, siyasi sistemini ve ekonomisini adeta paramparça 

etti. Savaş ve iç savaş, korkunç düzeyde insani kayıplara yol açarak sona erdi ve birçok 

Yunan, 1949 sonrasında Doğu Avrupa ve Sovyet Rusya’ya sığınmak üzere yollara düştüğün-

den ülkenin nüfusu daha da azaldı. 

1950’lerin Yunan siyasi sistemi iç savaşın izlerini taşıyordu. Parlamenter yönetim şekli var-

lığını sürdürmesine karşın, demokratik özgürlükler sadece bazılarının (1) hizmetindeydi. 

Sıkı yönetim, iç savaşın bitiminden birkaç ay sonra, Şubat 1950’de son bulmasına rağmen 

silahlı kuvvetlere geniş imtiyazlar vermişti. Yunan Komünist Partisi (KKE) yasa dışı ilan 

edildi; lakin 1951’de Birleşik Demokratik Sol (EDA) adı altında yeni bir sol parti açıldı. EDA 

seçimlerde yarışmasına karşın liderlerin ve adaylarının birçoğu hapisteydi. Yunanistan, 

baskı ve modernizasyon ikilisi ile kurumsal ihraç ve ekonomik gelişim ikilisinin garip bir 

bileşimi haline gelmişti. Toplum iç savaştan, son derece kutuplaşmış vaziyette çıkmasına 

karşın, ülke diktatörlüğün eşiğinden dönmüştür. 
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Soğuk Savaş‘ın patlak vermesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yunanistan’ın işlerine 

aktif müdahale etmeye başladı. 1947 Truman Doktrini ve Marshall Planı, Yunanistan’ı iyice 

Batı’nın etkisi alanına soktu. Yunanistan 1949’da Avrupa Konseyi’ne üye oldu ve Türkiye 

ile beraber 1952’de NATO’ya girdi. 1953 yılında Yunanistan ve ABD arasında imzalanan 

bir anlaşma, ABD’nin Yunanistan’da üsler kurmasına olanak tanıdı.  1956’da ABD’nin Ati-

na’daki CIA istasyonu daha donanımlı hale getirildi ve CIA, Yunan İstihbarat Servisi (KYP) 

ile yakın ilişkiler kurdu. 1946-1962 yıllarında ABD, Yunanistan’a 11 milyar dolarlık büyük 

bir yardımda bulundu. ABD’nin yardımları öyle bir düzeye geldi ki yardımlar ile Yunan 

siyasi ve ekonomik istikrarlılığı arasında sembiyotik (birbirine bağımlı) bir ilişki oluştu 

ve bu ilişki Yunan toplumunun belirli kesimlerinde, Yunanistan’ın kim tarafından nasıl 

yönetileceğine nihai olarak Amerikalıların karar verdiğine dair bir izlenim yarattı (2). Bu 

dinmek bilmeyen endişeler Yunanistan’da iyice kızışırken öte yandan ABD’de de endişe 

ve eleştiriler dile getiriliyordu. Birçok Amerikalı, Yunanistan’da hemen iç savaş akabinde 

yaşanan insan hakları ihlallerinden dolayı kendilerini adeta lekelenmiş gibi hissediyordu 

(3). Hem Truman hem de Eisenhower yönetimleri, kamuoyunda bu yaşananlara göz yumu-

yormuş gibi görünse de özelde sağ kanat Yunan hükûmetlerinin rövanşist aşırılıklarının 

bazılarını törpülemeye çalışıyorlardı. 

ABD’nin Yunanistan’a müdahale etmedeki asıl amacı, Sovyet Komünizminin ve ulusal 

komünizmin Batı’nın Akdeniz’deki stratejik çıkarlarına bir daha asla tehdit teşkil etme-

mesini sağlamaktı. Bu sebeple, ABD açısından ülkenin istikrara kavuşması en öncelikli 

hedefti. Nitekim Amerikalılar 1946-52 yılları arasında 15 fevri Yunan hükûmetiyle yete-

rince uğraşmıştı. Amerikalılar için Yunanistan’da ilerleme kaydetmenin tek yolu istikrarlı 

ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve bunu olanaklı kılabilecek güçlü bir hükûmetti. Bü-

yük Mareşal Alexandros Papagos, İtalya ve KKE’ye karşı yürütülen savaşın kahramanı, as-

kerî görevinden istifa etti ve istifası karşılığında siyasete sokuldu. Yunanistan’ın güçlü bir 

hükûmete kavuşması için, Amerika Papagos’u ve onun partisi Yunan Canlanışı iki seçim 

destekledi ve ABD, seçim kanununda bir değişikliğe gidilmesini sağlayarak nispi temsil 

sistemi yerine salt çoğunluk sistemini getirdi. 1952 Kasım seçimlerinde, Yunan Canlanışı 

%50’nin biraz altında oy alarak Yunan Parlamentosu’nda 300 koltuktan 247’sini elde etti.  

Sol kanat partisi EDA ise %10’un biraz altında oy alarak hiç koltuk sahibi olamadı (4) 

Papagos döneminde ve halefi Ulusal Radikal Birliği Partisi (ERE) başkanı Contantinos Ka-

ramanlis zamanında  yüksek enflasyon dizginlendi; faiz oranları düşürüldü; drahminin 

değeri düşürüldü ve böylece yatırım dostu bir ortam oluşturuldu. Bu önlemler, 1950’le-
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rin sonlarında ve 1960’larda Yunan ekonomisinde mucize yarattı ki bu mucize, Avrupa’da 

yaşanan les Trente Glorieuses’ten daha harikulade olduğu gibi enerji ve coşku açısından 

Japonya’dakine benzerdi. Ayrıca hayat standartlarında da paralel bir iyileşme oldu, orta 

sınıf genişledi ve tüketim toplumu oluştu. Yunanistan’ın yıllık kişi başına düşen milli geliri 

1950’de 1.950 dolar iken on yıl içerisinde 3.146 dolara yükseldi. 

Buna karşın, sivil savaştan çıkan bir toplumda bir parlamenter yönetim başta olsa bile 

bu yönetim ne tamamen demokratik ne de herkesi kapsayıcı olabilirdi. Papagos “yoldan 

çıkmışlar“ olarak tabir ettiği komünizmden vazgeçen, eski arkadaşlarını aleni suçlayan ve 

milli davaya tükenmez bağlılık sözü veren ve bu şekilde tuttukları yolun hatalarını  fark 

etmeye hazır olan bazı “yoldaşlarını”  siyasete sokmak için çaba sarfetmişti. Ayrıca Yunan 

siyasetini uzun süre sabote eden ‘monarşistler’ ve ‘venizelos yanlıları’ arasındaki fikirsel 

uçurumu kapatmaya çalıştı. Ancak bunlar, ne iç savaşın getirdiği kötü siyasi sonuçları 

onarmaya ne de ulusal bir uzlaşı zemini oluşturmaya yönelik teşebbüslerdi. 

1949’dan 1960 başlarına kadar, iç savaşın mağlupları ikinci sınıf vatandaş olarak muamele 

gördüler. Yunanlılar devlet tarafından ideolojik görüşlerine göre sınıflandırıldı: milliyet-

çiler ve komünistler. İlk kategoridekiler ‘sağlıklı’, ikinci kategoridekiler ise ‘hastalıklı ve 

bulaşıcı’ olarak tanımlandı. İkinci kategoridekilerin hastalıklı olduklarından tecrit edil-

meleri gerekirdi. Tecrit, hapse tıkılan ya da ülke içindeki sürgün yerlerinde ve toplama 

kamplarında tutulan sayısız siyasi mahkumdan ibaret de değildi. Dışlama sosyal alanda 

da baş göstermişti. Yunan hükûmetlerinin iç savaş süresince KKE’ye karşı almış oldukları 

her türlü önlem, her ne kadar 1952’de yeni Anayasa kabul edilmiş olsa da, 1950’lerde ge-

çerliliğini koruyordu. Yeni Anayasa‘ya aykırı olan bu uygulamalar, Nisan 1952’de alınan 

parlamento kararı gereği varlığını sürdürdü (5). Böylece baskıcı bir anti-komünist sistem 

kuruldu ve o dönemde bu sistemi uygulamaktan sorumlu olanlar  sadece komünistleri de-

ğil aynı zamanda onların akrabalarını, arkadaşlarını, ilericilik-sosyalizm gibi ideolojilere 

meyleden herkesi – doğrusu her kime kin tutmuşlarsa onları- yasal haklardan men edip 

sürgün etmekten aşırı haz duyuyorlardı. Sözde ‘milli vatanseverlik sertifikası’ elde edeme-

yenler ayrımcılığa uğradılar; ayrımcılık türlerinden bazısına örnek verecek olursak: Dev-

lette işe giremez, yüksek öğrenim göremez, araç kullanamaz ve pasaport alamazlardı (6).  

Bu yüzden,  insan hakları anayasada güvenceye alınmasına karşın bu haklardan sadece 

‘komünist’ olmayanlar faydalanıyordu (7). Bütün bu sistem, iç içe derin denetim mekaniz-

maları üzerine kurulu olduğundan zamanla gizli ‘paralel-devlet’ örgütlerinin oluşmasına 

yol açtı ve bu örgütler çoğu zaman iç savaş döneminde faaliyet gösteren anti-komünist 
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kuruluşların üye listelerini bire bir kopyalayıp kullanıyordu. Bu tecrit uygulaması, bazı 

Yunanların diğerlerine kıyasla devlette daha fazla hak sahibi oldukları algısı yarattığından 

paralel devlet örgütleri Yunan devletini elde edilmesi gereken bir mülkiyet olarak görmeye 

başladı. 

Soğuk Savaş döneminde bazı devletlerin yaşadığı demokrasi ve tecrit arasındaki gelgit-

ler ve belirsizlikler, siyaset bilimcilerini bu sistemleri sınıflandırmaya teşvik etmiştir. 

Rosenau’nun tipolojisine göre Yunan siyaset sistemi – Rosenau’nun adlandırdığı şekliy-

le - ‘nüfuzlu siyaset sistemi’yle çok iyi örtüşmektedir. Bu sistemde uluslararası sistemin 

ve üye olmayanların (8) etkileri doğrudan iç işlerine nüfuz etmektedir. Yunan örneğinde, 

üye olmayanlar ABD elçiliği, saray ve orduya tekabül ediyordu. Mouzelis ve Pagoulatos’un 

kullandığı ‘güdümlü demokrasi’ analitik kavramı da aynı şekilde Yunan siyaset sistemine 

uyarlanabilir. Buna göre anti-komünist güçler siyasete öyle egemen olmuşlardı ki anayasa-

yı bariz hiçe sayıp parlamenter siyaset düzeyinde neler yapılacağına dair sınırlar koyabili-

yorlardı (9).  Tsoukalas’a göre, Yunanistan 1950’lerde son derece orijinal bir otoriter rejim 

şekli ortaya çıkarmıştı ki bu rejim, demokratik olarak kurulmuş bir parlamenter sistem 

himayesinde işlevini yürütüyordu (10). Hangi tanımı seçerseniz seçin, Yunanistan’da to-

parlanmaya çalışan kırılgan bir parlamenter demokrasi mevcuttu ve bu sistem maalesef ki 

kendi iflasının tohumlarını da bünyesinde barındırıyordu. 

İç savaş sonrasındaki Yunan siyaset sistemi doğal olarak istikrarsızdı. Ayrıca iç ve dış de-

ğişikliklerden oldukça kolay etkilenebilir konumdaydı. İlk karşılaşılan sorun, Akdeniz’deki 

kolonilerin bağımsızlaşma çabalarının yarattığı “değişim rüzgarlarıydı”.  İngiliz Kraliye-

ti‘nin Greko-Türk karma bir nüfus yapısına sahip olan Kıbrıs Kolonisi, bünyesindeki Yunan 

sakinlerinin Birleşik Krallık’tan bağımsızlaşıp Yunanistan’la birleşmeye (enosis) çalıştıkla-

rını fark etti. Halefi Yunan Hükûmetleri, hem reel gerçeklikten hem de Yunanistan’ın müt-

tefiklerini kendisinden uzaklaştırmama ihtiyacından yola çıkarak Kıbrıs ‘sorununu’ ele alı-

yorlardı. Ancak bu yaklaşım, onları Yunan seçmenin istekleriyle çatışır hale getiriyordu. 

Kıbrıs, Yunanistan’da aşırı duygusal bir sorun halini almıştı; parti taraftarlarını, toplumsal 

sınıfları, ideolojik önyargıları aşıp Yunan siyasetini derinden etkiler konuma gelmişti. Bu 

durum sivil savaş sonrasındaki sistemin baş aktörleri arasındaki ilişkileri istikrarsızlaş-

tırdı. EDA, hem muhafazakârların milli bir meseleyi ele alış tarzlarını eleştirmek hem de 

seçim propagandası yapmak için bu durumu kendi lehine kullandı. Karamanlis, Kıbrıs’ın 

Yunan siyaseti üzerindeki etkisini Amerikalılara şu sözlerle çok net izah etti: “Bütün Yu-

nanlıların birleşme arzusunu destekleseydim Yunan tarihine büyük bir adam olarak yazı-
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lırdım ama birleşme fikrinden vazgeçtiğim için şimdi vatan hainiyim.“ (11) Halkın Kıbrıs‘la 

ilgili yaşadığı hüsran ve hayal kırıklığı 1958 seçim sonuçlarını kısmen etkilemişti. EDA bu 

sayede resmen muhalefet koltuğuna oturacak kadar oy toplamıştı (12).  Yunan parlamento-

sundaki diğer partilerin meşru olarak görmedikleri bir partinin gittikçe güçlenmesi, Yunan 

siyasetinin hassas dengelerini ciddi ölçüde sınadı ve üye olmayanlardan bazılarının, başta 

Yunan silahlı kuvvetleri olmak üzere sadakatini zorladı. 

Yunan ordusu, iç savaştan özerkliğini güçlendirerek çıktı ve Soğuk Savaş’ın başlamasıyla 

Yunan siyasetindeki rolünü daha da pekiştirdi. Yunan ordusu, ülkeyi hem dış saldırılar-

dan hem de iç isyanlardan korumakla görevlendirilmişti. Yunanistan’ın NATO üyeliği, bir 

yandan yeni ittifakta etkili bir partner olabilmek amacıyla  askeriyenin yetkinliğini artır-

masını gerektirdiği gibi bir yandan da ordunun Yunan toplumundaki değer ve konumunu  

da pekiştirip yurt dışındaki etkilere açık hale getirmişti (13). Fakat iç savaştan çıkmış bir 

ortamda hem güçlü bir ordu  hem de güçlü bir emniyet birimi oluşturulması bunları, sta-

tükonun muhafızlığını yapmaya itmişti. Nitekim iç savaş sırasında da demokratikleşmeyi 

kısmen önlemekle görevli kılınmışlardı. Bu sebeple ordu ve emniyet, yönetim yetkisinin 

sağ kanat ve sağ kanat olmayan hükûmetler arasında el değiştirmesini kendi özerklikleri-

ne ve konumlarına bir tehdit olarak algılamaya başladılar (14). Kıbrıs sorunları ile EDA’nın 

yükselişi bir araya gelince Yunan ordusu içerisinde aşırı hoşnutsuzluk baş gösterdi ve bu 

durum halihazırdaki Kutsal Birlik (IDEA) örgütü içerisinde “Genç Yunan Subaylar Birliği 

(EENA)” adı altında yeni bir komplocu aktivist alt grubun oluşmasına yol açtı; on yıl sonra 

Yunan demokrasisini devirecek birçok kişi de bu grup içerisinde yer alıyordu (15). Kıbrıs 

bağımsızlığını kazanıp da ilk Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, BM’deki genç Cum-

huriyetçi müttefiklerini olabildiğince artırmak için nötrleşme ve bağlantısız bir siyaset 

izleme yolunu tutmaya ve çift kutuplu bir ortamda elde edebileceği fırsatları değerlendir-

meye başladıktan sonra Yunan ordusunun kaygıları daha da derinleşti. Gizli gruplar ve 

‘paralel-devlet’ örgütler 1960 başlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler zincirini endi-

şeyle izliyordu. 

Ulusal çapta ise sivil savaş sonrası siyaset sistemi 1958 yılı itibarıyla uzun süreli bir meş-

ruluk krizine girdi ve bu kriz, 1960’ların siyasi istikrarsızlığına zemin hazırladı. Üç yıllık 

zaman diliminde üç seçim gerçekleşti. Paralel-devlet örgütleri 1958 yılında EDA’nın yük-

selişini, Kıbrıs konusunda yaşanan memnuniyetsizliğe ve Merkez’in başarısızlığına bağlı-

yordu (16). 1962’de yaşanan bir dizi olay, Yunan silahlı kuvvetleri içerisinde tereddüt ve ya-

bancılaşmanın artmasına yol açtı. Amerikan yardımı, 1960 yılına kadar gitgide öyle azaldı 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

406

ki sadece askerî alandaki ve savunma alanındaki büyük harcalamaların milli bütçe üzerin-

deki yükünü hafifletebilecek düzeye düştü ve 1962 yılında çok daha keskin bir düşüş ya-

şadı. 1962 yılında lüks bir Kraliyet nikahı kıyılması ve beraberinde Kraliyet mensuplarının 

harcamalarının sürekli artması hem  Karamanlis’e hem de Saray’a karşı toplumsal bir öfke 

duyulmasına sebep oldu (17). Artan ekonomik refah ortamı, hızlı şehirleşme ve Amerikan 

kültürü etkisiyle Yunanistan’da modernleşme ve düşünce-hareket alanında liberalleşme 

yaşandı; bunun sonucu olarak farklı düzeylerde protestolar arttı ve barış hareketi, öğrenci 

hareketi ve hatta embriyonik kadınların hareketi gibi isimler altında protesto hareketle-

ri çoğalıp yaygınlaştı. Paralel-devlet örgütleri, bu gördüklerini “gittikçe artan bir tehdit 

ortamı” olarak algıladıklarından tepki gösterdiler ve bu doğrultuda 1961 ve 1963 yılları 

arasında faaliyetlerini artırarak olası işsizlik ihtimali üzerinden öfke ve korkularını açığa 

vurdular. 1961 seçimleri sırasında yasa dışı manevralarla insanların gözünü korkutarak  

EDA’ya oy vermekten vazgeçirmeye odaklandılar. 1963 yılında EDA milletvekili Grigoris 

Lambrakis’e suikast düzenleyerek faaliyetlerini doruğa çıkardılar. Karamanlis’e ve Pana-

giotis Kanellopoulos gibi ERE liderlerine göre bu faaliyetlerin hiçbiri kabul edilemezdi ve 

yaşananlar bilgileri dahilinde değildi (18). Bu örgütler herhangi bir siyasi kontrol mekaniz-

masının dışında hareket ediyorlardı ve kendi gündemleri vardı. 

Merkez Birlik partisinin (CU) bilhassa Karamanlis ile koalisyon hükûmeti kurmada başarı-

sız olması sebebiyle 1961 seçim sonuçlarını kabul etmeyişi, istikrarsızlığı daha da artırdı.  

1961 seçimleri parti tarafından “cebren ve hileyle yapılan seçimler“ olarak adlandırıldı. CU, 

iddialarını ise ön seçim kampanyası sırasında şiddet ve tehdite başvurulacağına dair aldığı 

ihbarlara dayandırıyordu ancak o zaman bunun sadece EDA seçmenleriyle sınırlı kalaca-

ğını ve ERE seçmeni olmayanları kapsamayacağını sanmıştı (19). Tam da CU’nun siyasette 

varlığını sürdürme mücadelesi başlattığı sırada, Lambrakis’in suikasta uğraması ve Kara-

manlis’in Saray‘la arasının açılması Yunan siyaset sahnesinde doldurulması beklenen bir 

boşluk yarattı. CU parti başkanı George Papandreou, “aralıksız mücadele” sloganıyla tam 

demokratikleşme davasını benimsediğini ilan etti ve bu ilanı tam da Yunan toplumunun 

kabaran duygularına tercüman olduğu bir döneme denk gelmişti. CU yeni seçimleri provo-

ke etmek için bu durumu kendi lehine kullandı.  1963 seçimleri çok yakındı; ancak Kara-

manlis savaşmaktan yorgun düşmüştü ve Paris’e kendisi sürgün gitmek istemişti (20). CU, 

bir sonraki 1964 seçimlerinde ezici oy üstünlüğüyle büyük bir zafer kazandı. 
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İki seçim üzerine yaşanan en ilginç gelişme ise EDA’nın seçmen çekim gücü, gözle görülür 

biçimde ve amansızca zayıflıyordu. Aşırı sağ kanat mensupları bu siyasi gelişmeyi görmez-

den geldiler ve CU’ya gittikçe daha fazla kin gütmeye yoğunlaştılar. 1964 Kıbrıs krizinin 

ele alınışı ve Acheson planı aslında hükûmetin devrilmesine yol açabilirdi ancak 1965’te 

Papandreou hükûmeti silahlı kuvvetlerini yeniden organize etmeye, askerî istihbarat ser-

vislerini yeniden yapılandırmaya ve bunları kontrol altına almaya kalkıştı ve bu teşebbüsü 

George Papandreou’yu Saray‘la karşı karşıya getirdi. EENA bu koşullar altında hem Yunan 

ordusu içinde hem de siyasette ve toplum genelinde isyan ve güvensizlik yaratmak için 

ASPIDA adlı muhalif bir gizli askerî örgütün varlığını ifşa etme kararı aldı.  ASPIDA komü-

nist cephede değildi lakin EENA bu grubun George Papandreou’nun oğlu Andreas Papand-

reou ile bağlantılı olduğuna dair yalan yanlış dedikodular servis etmişti. ABD de Andreas 

Papandreou’yu sorun çıkartan, güvenilmez ve komünizm yanlısı bir tip olarak görüyordu 

(21).  George Papandreou hükûmeti, Yunan silahlı kuvvetlerini kimin kontrolünde olması 

gerektiğiyle konusunda Saray’la yaşadığı aleni anlaşmazlık sebebiyle istifa etmek zorunda 

kaldı. Kritik sayıda milletvekili partiden ayrılınca   Papandreou hükûmetinin düşmesine 

sebep oldu. Bu olaya, duygu yükünü yansıtacak şekilde apostasia (döneklik) adı verildi. 

Apostasia, Yunanistan’da komploların, grevlerin, paralel-devlet örgütlenmelerinin ve şid-

det yanlısı öğrencilerle polisler arasında çatışmaların baş gösterdiği bir atmosfer doğurdu. 

Toplumsal ayaklanmanın özünde halkın, 1952 Anayasası’nın 114. maddesinin bütünüyle 

ve usulüne uygun olarak uygulanması talepleri yatıyordu.  Söz konusu kanun maddesin-

de “Anayasının denetimi vatansever Yunanlılara emanettir.” ibaresi yer almaktaydı (22). 

EENA üyeleri toplumsal liberalleşmeye öylesine muhalif ve  tahammülsüz hale gelmişlerdi 

ki bu liberalleşmeyi komünizmin bir adım ötesi olarak algılıyorlar; CU’nun yoldaşlardan’ 

farksız olduğunu düşünüyorlar, Papandreou’yu hem Yunanistan’ın anti-komünist bloğa 

olan bağlılığına hem kendilerinin ordu yapılanması içerisindeki ayrıcalıklı konumlarına 

bir tehdit olarak görüyorlardı (23). 

Bir yandan ülke iç işlerinde gittikçe değişken ve istikrarsız bir hâl alırken diğer yandan 

CU’nun tutarlı bir dış politika söylemi tutturamaması sebebiyle Yunanistan güvenliğine 

yönelik uluslararası tehditler de artmaya başladı. Berlin ve Küba krizleri Yunanistan’ın da 

Sovyet misillemesine hedef olabileceğine dair korkuları artırdı. Yunanistan’ın IRBM’lerini 

(orta mesafeli balistik füze) konumlandırmayı düşündüğü sırada Bulgarların Balkanlar‘da 

nükleerden arındırılmış serbest bölge fikrini canlandırması da Sovyetler‘in Bulgarlar üze-

rinden bir şaşırtma manevrası yapabileceğine dair korkuları körükledi (24). Bu şartlarda 

hem EENA’nın komplocu tayfası hem de silahlı kuvvetlerin büyük kesimi kendisini tehdit 
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altında hissetti. EENA, önemli sayıdaki subayı kendi faaliyetlerini desteklemeye veya faa-

liyetleri karşısında sessiz kalmaya ikna edebildi. Her hâlükârda Yunan Silahlı Kuvvetlerin 

çift görevi vardı: ülkenin topraksal bütünlüğünü korumak ve herhangi bir iç isyanı engel-

lemek. Komplocu tayfa kendi gizli ve örtülü eylemleri ile Yunan devletine karşı görevleri-

nin ifası arasında herhangi bir çelişki görmüyorlardı.  Yunan demokrasisi sonunda onların 

komplolarına dayanamayacak kadar zayıf düştü. 28 Mayıs 1967 seçimleri, 21 Nisan 1967 

darbesi yüzünden iptal edilecekti.

Yunan silahlı kuvvetleri, ilk kez siyasi destek almadan ve kendini siyaset ardına gizleme-

den bir diktatörlük kurmak için harekete geçmişti. İddialara göre, Yunan sağ kanadı si-

yaset sisteminin demokratikleşmesini engellemek suretiyle siyasi üstünlüğünü muhafaza 

edebilmek için 1967 darbe teşebbüsünde bulunmuştu (25).  Öte yandan, James Miller bu 

konuda daha anlaşılır ve daha doğru bir tespitte bulunmuştu: İstikrarlı bir demokrasi ku-

rulamayışı, büyük ölçüde  Yunan siyasetçilerinden, ordudan ve monarşik yapıdan kaynak-

lanıyordu ancak işlerin yolunda gitmemesinde ABD’nin de mesuliyeti olduğu kaçınılmazdı 

(26).

Ne gariptir ki diktatörler, devletin kurumlarını ele geçirmek için Prometheus adlı NATO 

planını uygulamaya koydular. Halbuki bu plan sadece Yunan demokrasisini tehdit eden 

çok acil bir durum söz konusu olduğunda yürürlüğe koyulacaktı.  Aşırı milliyetçiliğin ve 

anti-komünizmin kariyerde ilerlemede tek geçerli kriter olduğu bir toplumda EENA men-

suplarının üst düzey Amerikan-NATO eğitimine erişim sağlayabilmeleri veya DIA ve CIA 

çalışanlarıyla bağlantılarının olması hiç de garip durmamaktadır (27).  Tabii ki bu durum 

1967 darbesinin Amerikalıların talimatıyla gerçekleştiği veya 1967 darbesinin arkasında 

Amerikalıların olduğu anlamına gelmemektedir.  Darbenin ilk saatlerinde Beyaz Saray’ın, 

ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın veya Atina’daki ABD Elçiliğinin olup bitene ilişkin ön bilgiye 

sahip olup bunu sızırdığı görüşünü destekleyecek herhangi bir delil henüz arşivlerde bu-

lunmamıştır. Hemen hemen bütün Yunanlılar gibi onlar da belli bir aşamadan sonra dar-

be olasılığına dair çıkan söylentilerden haberdardı. Şayet bir darbe gerçekleşecek olursa 

bunun Kraliyet Generalleri tarafından yönlendirileceğini tahmin ediyorlardı (28). Darbe-

cilerin stratejisi tam da Luttwak’ın tanımına benziyordu: “Darbe öncesinde veya hemen 

sonrasında muhalif olabilecek bütün güçleri etkisiz kılma ihtiyacı ve geçiş döneminde 

maksimum ivme kazanma ihtiyacı“(29). İşte bu tanım cuntanın neden bu kadar başarılı 

olduğunu ve  faaliyetlerin hiçkimsenin radarına niçin takılmadığını açıklayabilir. 
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CUNTA İKTİDARI

Cunta, NATO ve ABD’ye sadık olduğunu ilan etti. Altı Gün Savaşları’yla Akdeniz’deki is-

tikrarsızlığın körüklendiği ve ayaklanmaların yaşandığı bir dönemde Yunanistan’ın müt-

tefiklerinden çok azı Yunan cuntasının tek taraflı olarak ilan ettiği otoritesini kabul et-

meme eğilimi gösterdi (30).  Bu sebeple, Batılı devletlerin çoğunluğu ve kilit uluslararası 

kurumlar Yunanistan’daki insan hakları ihlallerine, uluslararası kamuoyunun büyük çaplı 

protestolarına rağmen göz yumdular. 

Diktatörler anayasayı askıya aldılar; sıkıyönetim ilan ettiler; basını susturdular ve seçkin 

entelektüelleri, karşıt siyasi görüşteki parlamenterleri ve sola meyilli olduklarından şüphe 

duyduklarını ya tutukladılar ya da ev hapsine mahkum ettiler.  Yunanistan’ı demir yum-

rukla yönettiler; kendi fermanlarındaki “Biz karar veririz biz emrederiz.“ söylemi de bunun 

tipik göstergesiydi. İnsanlar keyfi olarak tutuklandılar, Yunanlıların temel hak ve özgür-

lükleri ile insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesi rejimin olmazsa olmazı – sine 

qua non - haline gelmişti. Öte yandan cunta, Sosyolog Nicos Poulantzas’ın tanımladığı kla-

sik tuzağa düşmüştü: Tehditleri bir bir yok etmeye çalışırken aslında kendilerini destekle-

mede çıkarı olanların ve boyun eğeceklerini ve sesini çıkarmayacaklarını düşündüklerinin 

dahi direnç göstermesine yol açtılar (31). Böylece rejim sonunda Yunan toplumunun deste-

ğini almada başarısız oldu ve siyasi meşrutiyet sağlayamadı. 

Komünizmden kurtarılan bir Batı ülkesinde işkence uygulanması, Atina’daki İngiliz Yük-

sek Mahkemesi Başkanı  Laurence O’Keeffe’nin ifade ettiği üzere ‘sadece British kamuo-

yuna değil Batı’nın tamamına ters düşmektedir’ (32). Uluslararası ve uluslar ötesi cunta 

karşıtı bir mücadele başladı. “Yunan meselesi BBC, uluslararası basın, akademisyenler, 

İngiliz Milletvekilleri, ABD Temsilciler ve Senatörleri ile hatta Hollywood tarafından mev-

zu olarak ele alındı (33). Cuntanın medya hassasiyeti yoktu; birçok Avrupa ve Amerikan 

şehirlerinde zaten zorda olan kamu düzenini  eylemleriyle daha da sarstılar. Yunanlı siyasi 

mahkumların sorunu gençlerin sokak gösterileriyle birleşti (34). Avrupa Ekonomik Toplu-

luğu’nun (AET) Atina Anlaşması 1967’de donduruldu. 1969 itibarıyla Yunanistan, Avrupa 

Konseyi’nden çekilmeye zorlandı. Buna rağmen, rejim birçok Batılı hükûmetin Yunanis-

tan’ın demokratik ihlallerinden ziyade soğuk savaşa ve  NATO’nun güneydoğu cenahının 

istikrarına öncelik vereceğine inanarak Yunanistan’ın müttefiklerinin bu duruma müsa-

maha göstereceklerine dair riskli bir öngörüde bulundu ki bu tahmininde de haklı çıktı. 

Nihayetinde,  diktatörlere baş kadırma hamlesi gerçekten vatansever olan subaylara kaldı. 
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Nikos Pappas ile onun Velos savaş gemisindeki donanma arkadaşlarının ayaklanması en 

çok bilinen olaydır.  Sonunda Ioannidis’ın desteğiyle Kıbrıs’ta darbe oldu (35). 

Yunan diktatörlüğüne göz yumulması hem ülke içinde hem de uluslararası arenada ciddi 

sonuçlar doğurdu

ULUSLARARASI SONUÇLARI:

i. Cuntanın öngörülemeyen fırsatçı baskınları ve Grek-Türk ilişkilerini idaredeki becerik-

sizliği sonucu Kıbrıs bölündü. Bu durum iki komşu ülkenin (Türkiye – Yunanistan) karşılık-

lı güvene dayalı ilişkiler geliştirmesini zorlaştırdı.

ii. NATO’nun güney cenahındaki ittifakı öylesine sabote etti ki bu ittifak, Sovyetler’in 

ABD’nin sorunlarını kendi lehine çeviremeyişi sayesinde ancak ayakta kalabildi. Yunanis-

tan, NATO’nun askerî kumandanlığından geçici olarak çekildi. Türkiye, Kıbrıs konusunda 

NATO müttefiklerinin aldığı pozisyondan ve Amerikalıların eylemlerinden hoşnut değildi. 

iii. Batı, istikrarsız Akdeniz’de istikrarı sağlamak uğruna diktatörlere göz yumdu ancak 

bu diktatörlerin dehşet verici zulmü, uluslararası camiaya güvenlik arayışı gerekçesiyle 

insan haklarına teferruat muamelesi yapılamayacağını ve bilakis taviz kabul etmez bir 

alan olduğunu gösterdi. İnsan hakları konusundaki bu yeni düşünce tarzı Helsinki Nihai 

Anlaşması’na dahil edildi.

iv. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (ECHR), işkencenin daha etkin izlenmesini sağlaya-

cak ek protokollerle pekiştirildi. 

v. Yunanistan’daki (ve Güney Avrupa’nın geri kalanındaki) diktatörlüklerin çöküşü sebe-

biyle AET, Yunanistan’a demokratikleşme yolunda danışmanlık yapma  görevini üstlene-

rek uluslararası arenada kendine yeni bir rol biçmiş oldu. 
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2. ULUSLARARASI SONUÇLARI:

Cunta hem beceriksizliğinden hem de yoğun eleştiri aldığından dolayı çöktü. Cunta, ola-

sı bir saldırıya karşı Yunanistan’ın sınır güvenliğini sağlamakla ilgili yasal sorumluluğu-

nu yerine getirebilmek adına yeterince etkin bir seferberlik başlatamadı. Constantine 

Karamanlis, Paris’ten döndü ve ülkeyi demokratikleştirmeye, Yunanistan’ın güvenliğini 

artırmaya, ülkenin Avrupa Ekonomi Topluluğu’na (AET) girmesini sağlayarak Batı’ya yö-

nelimini desteklemeye ve KKE’ye meşruluk kazandırarak Yunan politikasına resmiyet ka-

zandırmaya çalıştı.

i. Cunta aslında farkında olmadan iç savaşın açtığı yaraları iyileştirdi, ulusal uzlaşıya arzu 

duyulmasını sağladı ve demokratik yönetim unsurlarının benimsenmesi yoluyla geçmişten 

sıyrılıp ilerlemeye istek duyulmasına ön ayak oldu (36).

ii. Yunanlılar müttefikleri tarafından ihanete uğramış gibi hissettiler. ABD özellikle dik-

tatörlükle yakınen özdeşleşmesi ve Yunan demokratik unsurlarıyla bağlantı kuramayışı 

sebebiyle gittikçe artan eleştiri oklarına hedef oldu. Bu ihanet duygusu ülkede Batı ve 

Amerikan karşıtı duyguların artmasına yol açtı (37).

iii. Karamanlis elini çabuk tuttu ve Acemoğlu, Ticchi ve Vindigni’nin tanımladığı tuza-

ğa – güçlü bir ordu demokrasiye geçişi engellemede etkili olabilir – düşmedi (38). Orduya 

demokratikleşmeyi engelleme ya da  demokratik siyasete yeniden payidar olma fırsatı ver-

medi. Tabii ki Yunan ordusunun Yunan demokrasisine bir daha müdahale edememesini 

güvenceye almak aylar değil yıllarca manipülasyon taktiğine, yatıştırma stratejisine ve 

müdahale hamlelerine başvurulmasını gerekli kılacaktı. Karamanlis’in yeni partisi, Yeni 

Demokrasi, ERE’nin halefi olarak görüldükten sonra ülkenin ahvali daha yönetilebilir du-

ruma geldi ve silahlı kuvvetlerin özerkliğini ve refahını daha az tehdit eder oldu. Karaman-

lis, Yunanistan’ın her ne kadar NATO’dan uzaklaşsa da bu örgüt içerisinde kalmaya de-

vam etmesini sağladı ve kurduğu parti 1981’de sandıkta PASOK’a yenilmeden hemen önce 

de ülkenin ittifaka tamamen geri dönüş yapmasının önünü açtı (39). Ayrıca 1981 yılında 

PASOK Yunanistan’da iktidara geldiğinde Karamanlis çoktan ülkenin Cumhurbaşkanlığı 

koltuğuna yerleşmiş ve anayasanın savunucusu olmuştu. Bu ortak yaşam, görünüşte Sol 

ve Sağ arasında bir denge kurmuş ve ülkenin Batı’ya yönelimini devam ettirmesinin garan-

törü olmuştu (40). Yahut Papandreou’nun ABD’nin Atina Elçisi Monteagle Stearns’a ifade 

ettiği  şekliyle: “Karamanlis, Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı olmasaydı PASOK asla oyların 
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%48’ini alamayacaktı. – Benim güvenilmez olduğumu düşünen ancak sadece Karamanlis’in 

orada olduğunu bildiğinden dolayı bana oy veren  birçok seçmen vardı.“ (41). Böylece silah-

lı kuvvetler de zamanla demokrasiyle uyumlu yaşamayı ”öğrendi”. 

iv. Andreas Papandreou ve partisi PASOK da ülkenin istikrara kavuşmasında rol oynadı-

lar. ”Batı karşıtlığı önyargısını” ve dışlanmış kesimin, solun ve radikalleşen öğrencilerin 

rövanş arzularını öyle iyi dile getirdiler ki Yunan Komünist Partisi’nin enerjisini gitgide 

yitirmesini sağladılar (42). PASOK iktidara geldikten sonra Yunanistan’ın kapitalist açı-

lımını sabote etmeyen ekonomik politikalar izledi. Oylarını alabilmek amacıyla geçmişte 

dışlanan kesimleri daha fazla kapsamayı hedef edinen bir “oy toplayıcı devlet” kurdular. 

Dış politikada ise her ne kadar Papandreou Yunanistan’ı AET ve NATO’dan çıkarma vaat-

lerinde bulunsa da Başbakan olduktan sonra bunları gerçekleştirmedi (43); soğuk savaşın 

getirdiği kısıtlamaları ve Yunanistan’ın bölgesel hassasiyetlerini dikkate aldı  (44).

SONUÇ

Yunanistan’ın diktatörlükten demokrasiye geçişi, Yunanlıların Karamanlis’in bizzat ken-

disine ve Karamanlis’in Yunanistan’da Batılı tarzda güçlü bir demokrasi kurabileceğine 

duydukları güvene dayalı tepeden inmeci süreci kapsıyordu.  Demokrasiye barışçıl yoldan 

geçiş, Yunanistan’ın AET’ye katılma arzusu ve Yunan siyaset ve hukuk geleneği gibi unsur-

lar ülkenin geçiş dönemi hukuk tercihini şekillendirecekti. Eşdeğer öneme sahip bir diğer 

husus ise Karamanlis’in Yunan demokrasisini koruyuculuğunu üstlenmesi ve 1974 sonrası 

Yunan halkıyla zımni bir sözleşme imzalamasıdır. Gerek İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi 

işbirlikçileri için kurulan siyasi duruşmalar gerekse Küçük Asya Felaketinden sonra yapı-

lan siyasi yargılamalar açısından köklü bir geleneğe sahip böyle bir ülkede cuntanın lider-

lerinin ve işkencelerinin gelecekte muhakkak adalet önüne çıkarılacağı örtülü olarak ima 

edilmekteydi. Yunan halkı ve Yunan devleti bu yönde adım atmasa dahi uluslararası örgü-

lerin dava açacağı aşikardı. Hakikaten bahsi geçen bu yargılamalar gerçekleşti ve bunlar 

Yunan siyasi yaşamının normalleşmesine daha da yardımcı olarak bir dönemi kapamış 

oldular (45).  Üstelik Karamanlis’in kanla işleyen bu çarkı sonlandırma  ve idam mahkum-

larının cezalarını ömür boyu hapse çevirme yönündeki kararı ülkeye adeta bir deşarj olma/

sıfırlanma tecrübesi yaşattı. Komplo faaliyetlerinden dolayı hapis yatan Yunan subayları-

nın varlığı, gelecekteki genç subaylara ”isyan fermanının” utanç verici kara bir leke olarak 

tarihe geçeceğini ve böyle bir girişimin ”şehitlik” ve ”yeni kahramanlık efsaneleri”yle değil 

hapisle son bulacağını sürekli hatırlatacaktır.  
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THE RISE AND FALL OF THE GREEK JUNTA: COUNTRY REPORT - GREECE

INTRODUCTION

Until 1974, the history of Cold War Greece was one of extreme turbulence and bore the 

imprints of the trauma of the Civil War. This essay will maintain that the causes for the 

Colonels’ dictatorship flourished unchecked in the post-civil war period when the fragile 

and flawed democratic Greek political system sought its way to full democratisation. It will 

identify the international and domestic repercussions of the dictatorship and will close 

with the transitional justice process the country chose after the collapse of the junta.

THE ROAD TO THE JUNTA

In autumn 1944, the country emerged devastated from the systematic dismantlement of its 

economy by the German occupation authorities only to renew a Civil War that had been 

rumbling on since 1943. The Civil War ended in 1949, leaving the country’s society, political 

system and economy shattered. War and civil war had also ended with appalling loss of 

human life and the country’s population was depleted even further because many Greeks 

had to take the road of exile after 1949to seek refuge in Eastern Europe and the USSR. 

In the 1950s, the Greek  political system mirrored the scars of the Civil War. Parliamentary 

modes of governance survived but democratic freedoms were the preserve of just some.1 

The armed forces were given enhanced prerogatives but martial law ended in February 

1950 only a few months after the end of the Civil War. The Greek Communist Party (KKE) 

was outlawed but a new left wing party was launched in 1951, the United Democratic Left 

(EDA). EDA contested elections yet many of its leaders and candidates were in prison. 

Greece was a peculiar amalgam of repression and modernisation, institutionalised exclu-

sion and economic development. Despite the deeply polarising experience of the Civil War 

the country avoided becoming a dictatorship

The emergence of the Cold War ushered in the active involvement of the United States (US) 

in Greek affairs. The Truman Doctrine of 1947 and the Marshall Plan implanted Greece 

firmly in the Western sphere of influence. Greece became a member of the Council of Eu-

rope in 1949 and together with Turkey, a member of NATO in 1952. By 1953 an agreement 

was signed between Greece and the US which facilitated the establishment of US bases in 
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Greece. In 1956, the US CIA station in Athens was upgraded and it struck up close links 

with the Greek Intelligence Service (KYP). During 1946-62, the US poured $11.b of aid into 

Greece. The level of American aid created a symbiotic relationship between aid and Greek 

political and economic stability and led to the impression among sections of the Greek 

population that the Americans were the ultimate arbiters of who governed and also how 

Greece was governed.2 As these niggling concerns simmered, there was also, a degree of 

criticism and apprehension in the US, as many Americans felt tainted by the human rights 

abuses taking place in immediate post Civil War Greece.3 Both the Truman and Eisenhower 

administrations publicly appeared to turn a blind eye, but in private they sought to curb 

some the revanchist excesses of right wing Greek governments. 

However, the overriding aim for US involvement in Greece was to ensure that Soviet Com-

munism and domestic communism would never again pose a threat to Western strategic 

interests in the Mediterranean. Therefore for the US, the stabilisation of the country was 

the uppermost priority. The Americans also had had enough of dealing with fifteen frac-

tious Greek governments between 1946-1952. For them the only way forward in Greece 

was the development of sustainable economic activity and a strong government to achieve 

it. Grand Field Marshal Alexandros Papagos, the hero of the war against Italy and also 

against the KKE, resigned his Army position and traded it for politics. For Greece to acquire 

a robust government, it took Papagos and his party, the Greek Rally, two elections and an 

American instigated change in the electoral law which swapped proportional representa-

tion for a simple majority system. Indeed, in the November 1952 elections, Greek Rally 

polled just under 50% of the vote and gained 247 out of 300 seats in the Greek Parliament. 

The left wing party, EDA, which polled just under 10% of the vote, gained no seats.4 

Under Papagos and his successor Constantinos Karamanlis, the leader of the National Rad-

ical Union, (ERE) hyperinflation was curbed, interest rates were lowered, the drachma was 

devalued and an investment friendly system was created. Such measures paved the way 

for the Greek economic miracle of the late 1950s and 1960s which was more spectacular 

than any of those of les Trente Glorieuses in Europe and akin in vigour to that of Japan. 

There was also a parallel increase in living standards, the expansion of the middle class 

and the creation of a consumer society. The annual per capita income of Greece stood at 

$1,950 in 1950 and within a decade rose to $3,146. 
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However, in a post civil war society even a parliamentary government could be neither 

fully democratic nor inclusive. Papagos made efforts to incorporate some ‘fellow-travellers’ 

into the political system by characterising them as having been ‘misled’ and who were also 

prepared to recognise the errors of their ways publicly by renouncing communism, de-

nouncing their erstwhile friends and pledging undying allegiance to the nationalist cause. 

He also tried to bridge the gap between ‘monarchists’ and ‘venizelists’ that had long bedev-

illed Greek politics. These were not attempts to repair the political fall-out of the civil war 

nor did they amount to a national reconciliation. 

From 1949 until the early 1960s, the vanquished of the civil war were treated as second 

class citizens. Greeks were classified by the state along ideological lines, between those 

who were ‘nationalists’ and those who were ‘communists’. The first category was seen as 

‘healthy’ and the latter as ‘diseased and contagious’ therefore needing to be isolated. Iso-

lation did not involve just the numerous political prisoners who were either incarcerated 

or kept in places of internal banishment and concentration camps. Exclusion occurred in 

the social sphere too. Indeed, the full panoply of measures Greek governments had adopted 

against the KKE during the civil war was retained in force in the 1950s despite the adop-

tion of a new constitution in 1952. Those practices that were contrary to the new Consti-

tution were kept alive by the parliament decision of April 1952.5 Therefore, an oppressive 

anti-communist system was set up and those who were in charge of enforcing it at times 

showed excessive zeal by proscribing not only communists, but also their relatives and 

friends and many of those whose ideology gravitated towards progressivism, socialism – in 

fact, any one against whom they held a grudge. People who could not obtain a so-called 

‘certificate of national probity’ suffered discrimination, for example among other things, 

they could not gain access to state employment, higher education, drive a car, or acquire 

a passport.6 Therefore, although human rights were protected under the constitution, they 

applied only to those who were not ‘communist’.7 This whole system depended on embed-

ded surveillance structures and this led to a proliferation of shadowy ‘para-state’ organ-

isations whose memberships, on many occasions, replicated the lists of anti-communist 

organisations active during the civil war. Exclusion gave rise to the impression that some 

Greeks were more entitled than others by right and para-state organisations who came to 

regard the Greek state in a proprietary sense.
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The twilight zone between democracy and exclusion that some states occupied during the 

Cold War has intrigued political scientists enough to attempt to classify such systems. The 

Greek political system in Rosenau’s typology conforms well with what he calls a ‘penetrat-

ed political system’, namely one where the effects of the international system influence di-

rectly the domestic realm which is also influenced by non members.8 In the case of Greece 

the non-members were the US Embassy, the Palace and the Army. The analytical concept 

of a ‘guided democracy’ which Mouzelis and Pagoulatos use is equally applicable. This 

maintains that the anti-communist forces dominated the system to such a degree so as to 

be able to set limits in ‘a clearly unconstitutional manner as to what was to happen on the 

level of parliamentary politics’.9 According to Tsoukalas, Greece in the 1950s gave rise to 

‘a deeply original phenomenon of an authoritarian regime: built under the auspices of a 

democratically organised parliamentary system’.10 Whichever description one chooses, in 

Greece there existed a fragile recovering parliamentary democracy that contained within 

it, unfortunately, the seeds of its own destruction.

The post civil war Greek political system was inherently unstable and also highly suscepti-

ble to external and domestic changes. The first challenge came from the ‘winds of change’ 

of decolonisation in the Mediterranean. The British Crown Colony of Cyprus, with its 

mixed Graeco-Turkish population, saw many of its Greeks inhabitants seeking independ-

ence from the UK and ‘enosis’ (union) with Greece. The way the Cyprus ‘issue’ was handled 

by successive Greek governments was underpinned by realism and Greece’s need not to 

alienate its allies. However, this put them at loggerheads with the wishes of the Greek elec-

torate. Cyprus became a highly emotive issue in Greece, and cut across party allegiances, 

class, and ideological bias and came to affect Greek politics deeply. It destabilised relations 

among the pivotal actors of the post-civil war system. It was used by EDA to criticise the 

Conservatives’ handling of a national issue and also exploited for electioneering purposes. 

The ‘Cyprus’ effect on Greek politics was clearly described to the Americans by Karamanlis 

when he told them that he could have gone down in Greek history ‘as a great man had he 

supported the desire of all Greeks for enosis; but he had given up on ‘enosis’ and now he 

was called a traitor’.11 The result of the 1958 elections was partly influenced by frustrations 

over Cyprus and EDA gathered enough votes to emerge as the official opposition.12 The 

growth in strength of a party that all the other parties of the Greek parliament did not re-

gard as legitimate tested severely the delicate balances of Greek politics and stretched the 

loyalty of some of its non-members with, first of all, the Greek armed forces. 
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The Greek military emerged with its autonomy enhanced after the Civil War and the onset 

of the Cold War upgraded its role in Greek politics further. The Greek army was tasked 

with the defence of the country from external aggression but also from internal uprisings. 

Furthermore Greek membership of NATO, entailed not only the need for the military to 

increase their competence in order to become an effective partner of the new alliance, 

but also augmented their status in Greek society and opened them up to influences from 

abroad.13 However, creating a powerful military and a strong police force in the post civil 

war environment where they had been partly tasked to prevent democratisation, elevated 

their role into that of the custodian of the status quo. Therefore they came to perceive the 

alternation of power between right wing and non right wing governments as a threat both 

to their autonomy and status.14 The confluence of the challenges of Cyprus and the rise of 

EDA created deep dissatisfaction within the Greek military and led to the formation within 

the already existing Sacred Bond (IDEA) group, of an activist, conspiratorial sub-grouping 

called ‘the Union of Young Greek Officers’ (EENA) that included many of those who would 

overthrow Greek democracy ten years later.15 Their concerns grew deeper after Cyprus 

gained its independence and its first President, Arch-Bishop Makarios started exploring 

neutralism and non-alignment in order to maximise the young Republic’s allies in the UN 

and also assessing its opportunities in a bipolar environment. The secret groups and ‘pa-

ra-state’ organisations watched over anxiously a chain of domestic and international de-

velopments in the early 1960s.

In the domestic field, from 1958 the post-civil war political system entered a protracted 

legitimisation crisis which led to the political instability of the 1960s. Three elections took 

place in the space of three years. Para-state groups did not perceive the rise of EDA in 1958 

as being connected to discontent over Cyprus and the implosion of the Centre.16 A series 

of events in 1962 ended up increasing feelings of alienation and uncertainty in the Greek 

armed force. American aid by 1960 had declined to levels so as to just mitigate the impact 

on the national budget of high military and defence spending and fell even more sharply 

in 1962.  An expensive Royal Wedding in 1962 and concomitant increases in the Royal 

List expenditure ended in a public outcry against both Karamanlis and the Palace.17 Rising 

economic affluence, rapid urbanisation and exposure to American culture also brought 

a liberalisation in attitudes and modernisation to Greece which in turn were translated 

into a rise in the levels of protest and a proliferation of protest movements, namely the 

peace movement, the student movement and even an embryonic women’s movement. The 

‘para-state’ organisations reacted to what they saw as an increasingly threatening envi-
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ronment and they displayed their frustrations and fears over the prospect of possible re-

dundancy by increasing their activities during 1961 and 1963. Their illicit manoeuverings 

during the 1961 election concentrated on intimidating people not to vote for EDA. They 

culminated in 1963 with the assassination of Grigoris Lambrakis, an EDA MP. According 

to Karamanlis and other leaders of ERE such as Panagiotis Kanellopoulos, these activities 

were neither endorsed nor did they know about them.18 These organisations had been act-

ing outside any political control and they had their own agendas. 

The increasing levels of instability were stoked up further by the Centre Union party’s (CU) 

refusal to accept the electoral result of the 1961 elections, especially after it had failed to 

create a coalition government with Karamanlis. It dubbed the 1961 elections ‘the elections 

of violence and fraud’. The CU based its claims on warnings it had received that violence 

and intimidation would be used during the pre-election campaign but that it had assumed 

that it would be limited only to EDA voters and not spill over onto all non-ERE voters.19 As 

the CU started fighting for its political survival, the assassination of Lambrakis and Kar-

amanlis’ estrangement with the Palace now offered up an opening on the Greek political 

stage that was waiting to be claimed. George Papandreou, the leader of the CU adopted the 

cause of full democratisation by declaring ‘a relentless struggle’, thereby stumbling upon 

a message that expressed a feeling that was growing in Greek society. The CU used it to 

provoke new elections. The vote in the 1963 election was very close, but Karamanlis had 

wearied of fighting and took the road to self-exile in Paris.20 The CU won a landslide victory 

in the subsequent 1964 election. 

The most interesting development however, over the two elections had been that EDA’s 

electoral pull was weakening appreciably and inexorably. Ultra right wing elements ig-

nored this political development and focused on their growing grievances with the CU. The 

handling of the Cyprus crisis of 1964 and the Acheson plan could have been the tipping, 

but in 1965, the Papandreou government attempted also to reorganise the armed forces, 

to restructure the military intelligence services and bring them under the control of the 

state, something that brought George Papandreou to clash with the Palace. It was under 

these circumstances that EENA decided to expose the existence a rival covert army group 

called ASPIDA in order to create further upheaval and insecurity both in the Greek military, 

politics and society in general. ASPIDA was not a communist front but EENA put about 

the false rumour that the group was linked to Andreas Papandreou, George Papandreou’s 

son and someone the US regarded as troublemaker, unreliable and pro-communist.21 The 
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George Papandreou government was forced to resign over a public dispute with the Palace 

over who should control the Greek armed forces. A critical number of its MPs left deserted 

the party precipitating the fall of the Papandreou governments, an event that was given the 

emotionally charged name apostasia (apostasy). In Greece, apostasia brought about a cli-

mate of conspiracy, strikes, violent student clashes with the police and ‘para-state’ organ-

isations. The social upheaval was encapsulated by people’s demands for the full and gen-

uine implementation of article 114 of the 1952 constitution that stated that ‘Observance of 

the constitution is entrusted to the patriotism of the Greeks’.22 Members of EENA became 

so disaffected and intolerant of societal liberalisation as to see it as just a step away from 

Communism and considered the CU as mere ‘fellow-travellers’, Papandreou as a threat ‘to 

Greece’s commitment to the anti-communist bloc as well as their personal prerogatives 

within the army establishment’.23 

As this volatile domestic situation was developing in Greece, international threats to 

Greek security began to amass at a time when the CU could not articulate a cohesive Greek 

foreign policy. The Berlin and Cuba crises increased fears that the country could become 

a target for Soviet retaliation. Also, at a moment when Greece was considering the station-

ing of IRBMs, the Bulgarians revived the idea of nuclear free zones in the Balkans giving 

rise to fears that a Soviet diversionary manoeuvre could be launched against the country 

by Bulgaria.24 Under these circumstances, it was not only the conspirators of EENA that felt 

threatened, but also wider sections of the armed forces. EENA was able to convince a crit-

ical number of officers either to support it or remain docile on the face of their activities. 

In any case, the Greek Armed forces had a dual role: the protection of the territorial integ-

rity of the country but also its defence from an internal uprising. The conspirators did not 

see any contradiction between their covert actions and upholding their duty to the Greek 

state. Greek democracy, in the end, proved too weak to withstand their conspiracy. The 

elections of 28 May 1967 were to be cancelled because of the coup d’etat of 21 April 1967. 

This was the first time the Greek armed forces had acted to establish a dictatorship with-

out political support and cover. It has been suggested that the 1967 coup was ‘an attempt 

by the Greek right to safeguard its political ascendancy by forestalling a democratisation 

of the political system’.25 However, a more lucid and accurate conclusion seems to be the 

one reached by James Miller who suggests that the ‘failure to create a stable democracy 

was largely the work of Greek politicians, military and monarchy but the US cannot escape 

some burden of responsibility for what went wrong’.26
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Ironically, the dictators put into action the NATO plan ‘Prometheus’ to take over the insti-

tutions of the state. This was a plan that was to be enacted only in a critical emergency 

situation which threatened Greek democracy. In a society where ultra nationalism and 

anti-communism was the only currency for career advancement it is hardly peculiar that 

the EENA people would have had access to advanced American and NATO training, or 

have links with DIA and CIA operatives. 27 This however, does not mean that the Americans 

ordered or were behind the 1967 coup. No evidence has surfaced so far in the archives to 

support the view that in the early hours of the coup, the behaviour of the White House, the 

State Department and the US Embassy in Athens betrayed prior knowledge of what was 

happening. They were aware of rumours about the possibility of a coup at some point, but 

then, so were nearly all Greeks. They expected that a coup - if it ever happened - would 

be led by Royalist Generals.28 The plotters’ strategy seemed to have been akin to the one 

described by Luttwak ‘the need for maximum speed during the transitional phase and the 

need to neutralize fully the forces which could oppose [it] before and immediately after 

the coup’.29 And this may explain why junta was so successful - their activities were below 

everyone’s radar. 

THE JUNTA IN POWER

The junta proclaimed itself to be loyal to NATO and the US. At a time of upheaval and ris-

ing Mediterranean instability underlined by the Six Day War, very few of Greece’s allies 

showed willing to refuse to accept the Greek junta’s self-proclaimed credentials.30 There-

fore, most Western states and key international institutions came to tolerate human rights 

abuses in Greece in the face of huge protest from international public opinion. 

The dictators suspended the constitution, imposed martial law, muzzled the press and 

imprisoned or put under house arrest prominent intellectuals and parliamentarians from 

across the political spectrum, and anyone who was suspected of left-wing leanings. They 

ruled Greece with an iron fist which was typified in their edict ‘we decide and we order’. 

People were arrested arbitrarily, and the systematic violation of the human rights and civ-

il liberties of Greeks became the sine qua non of the regime. However, the junta fell in 

the classic trap described by the sociologist Nicos Poulantzas, that by trying to eliminate 

threats, it attracted resistance even from those who could have had a stake in supporting 

it or on whose docility it had hoped.31 Ultimately, the regime failed to attract support from 

Greek society and it also failed to establish political legitimacy. 
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Torture, especially in a Western country which had been saved from communism, as Lau-

rence O’Keeffe, the head of the British Chancery in Athens put it, ‘was something, which 

was not only inimical to British public opinion but the whole of the West’.32 An internation-

al and transnational anti-junta struggle began. The ‘Greek issue was taken on as a cause 

by the BBC, the international Press, academics, British MPs, American Representatives and 

Senators and even Hollywood.33 The junta was not media sensitive and with their actions 

they undermined further, the already difficult public order situation in many European 

and American cities when the cause of Greek political prisoners merged with youth street 

protests.34 The EEC ‘Athens agreement’ was frozen in 1967. By 1969, Greece was forced to 

withdraw from the Council of Europe (CoE). However, the regime gambled that Greece’s 

allies would tolerate it believing that most Western governments would prioritise the Cold 

War and the stability of the South-Eastern flank of NATO over the violation of Greek de-

mocracy, and their calculation was to prove correct. In the end, it was left to officers who 

were real patriots to try to rise up against the dictators. The mutiny of Nikos Pappas and 

his fellow navy officers of the destroyer Velos is the most well known case. Eventually, it 

took Ioannidis’ support for a coup d’etat in Cyprus and the Turkish invasion of the island 

for the regime to fall.35

The toleration of the Greek dictatorship would have serious international as well as do-

mestic implications. 

1. International Implications:

i. The junta’s opportunistic and erratic forays and its inept handling of Graeco-Turkish 

relations provoked the Turkish invasion of Cyprus. This led to the occupation of 40% of the 

island and its division and has made it difficult for the two neighbouring countries to build 

relations based on mutual trust

ii. It undermined the cohesion of the Southern Flank of NATO to such a degree that it 

owes its survival to Soviet inability to take advantage of US difficulties. Greece withdrew 

from the military command of NATO temporarily. Turkey was also unhappy with American 

actions and the positions its NATO allies adopted with regards to the invasion of Cyprus. 
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iii. The dictators had been tolerated by the West in order to promote stability in an unsta-

ble Mediterranean, but their brutality ended up showing that human rights could not be 

seen as incidental part but as integral in the search for security. This new way of thinking 

on human rights was incorporated in the Helsinki  Final Act.

iv. The European Convention of Human Rights (ECHR) was strengthened with supplemen-

tary protocols leading to a more effective monitoring of torture. 

v. The collapse dictatorships in Greece (and the rest of Southern Europe) enabled the EEC 

to carve out a role in international affairs by undertaking to mentor it towards democra-

tisation.

2. Domestic Implications:

The junta fell because of its ineptitude and through popular opprobrium. After it triggered 

the Turkish invasion of Cyprus it could not even mobilise effectively enough to perform its 

legal duty to defend Greece from a possible attack at its borders. Constantine Karamanlis 

returned from Paris and he sought to democratize the country, bolster Greek security, un-

derpin its Western orientation through seeking entry in the EEC and also regularise Greek 

politics by legalising the KKE.

i. The junta brought about, unintentionally, a healing from the scars of the Civil War and 

a desire for national reconciliation and to move on from the past through the adoption of 

democratic means of governance.36

ii. The Greeks felt betrayed by their allies. The United States in particular, came under 

increasing criticism because of its close identification with the dictatorship and its inabil-

ity to cultivate links with Greek democratic elements. This sense of betrayal gave rise to 

anti-Western and anti-American sentiments in the country.37

iii. Karamanlis acted swiftly and he did not fall into the trap that Acemoglu, Ticchi and 

Vindigni describe in which a powerful military can be effective in preventing transitions to 

democracy.38 He did not give the military the chance to prevent democratization or to re-

gain a role in democratic politics. Yet, it was to take years rather than months of manipula-

tion, appeasement and interventions to ensure that the Greek military did not intervene in 
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Greek democracy. The situation was more manageable since Karamanlis’ new party, New 

Democracy, was seen as the successor to ERE, and so less threatening to the autonomy 

and well-being of the armed forces. He also made sure that Greece, despite its estrange-

ment from NATO, remained embedded in the structures of the organisation and he paved 

the way for its full return to the alliance just before the party he created was defeated at 

the polls in 1981 by PASOK.39 Furthermore, when PASOK took power in 1981 in Greece, 

Karamanlis had already assumed the Presidency of the country and became the upholder 

of the constitution. This cohabitation provided a semblance of balance between Left and 

Right and became a guarantor of the country’s continuing Western orientation.40 Or, as Pa-

pandreou put it to the US Ambassador in Athens Monteagle Stearns: ‘If Karamanlis hadn’t 

been President of Greece, PASOK would never have received 48% of the vote - there were 

many voters who thought I could not be trusted and only voted for me because they knew 

Karamanlis was there’.41 In time, thus, the armed forces ‘learned’ to live harmoniously with 

democracy.

iv. Andreas Papandreou and his party PASOK also played a role in the stabilisation of the 

country. They voiced the ‘anti-western bias’ and the desire for revanchism of the excluded, 

the Left and radicalized students in such a way as the sap away the vigour of the Greek 

Communist Party.42 Once in power PASOK pursued economic policies that did not under-

mine the capitalist orientation of Greece. Instead, it established a clientelistic state that 

was more inclusive of those excluded in the past in exchange for their votes. In foreign 

policy, despite Papandreou’s promises to take Greece out of the EEC and NATO, once he 

became Prime Minister, did not.43 He took on board the limitations posed by the Cold War 

and Greece’s regional vulnerabilities.44
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EPILOGUE

The transition from dictatorship to democracy in Greece was a top down process which was 

based on the trust Greeks placed in Karamanlis and Karamanlis’ ability to create a robust 

Western style democracy in Greece. The peaceful transition to democracy, Greece’s aspira-

tions to joining the EEC and also, Greek political and juridical tradition, were to shape the 

form of transitional justice country chose. Equally important was Karamanlis’ stewardship 

of Greek democracy and the tacit contract he had signed with the Greek people after 1974. 

It was implicit that in a country with a long tradition in political trials such as the ones 

that took place after the Asia Minor catastrophe and for the Nazi-collaborators after WWII, 

that the torturers and the leaders of the junta would have to face justice in the future. It 

was also clear that if such steps were not taken by Greeks themselves and the Greek state, 

legal suits from international organisations would be filed. Indeed, the trials did take place, 

and helped even further the normalisation of Greek political life. They closed a chapter.45 

Furthermore Karamanlis’ decision to ‘break the cycle of blood’ and commute the sentences 

of those condemned to death to life imprisonment was also a cathartic experience. The 

existence of Greek army officers in in prison due to their conspiratorial activities was an 

ever-present reminder for generations of young officers that ‘pronunciamientos’ ended in 

disgrace and incarceration rather than ‘martyrdom’ and new heroic myths. 
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1974 - 75 YILLARI ARASINDAKİ GEÇİŞ SÜRECİNDE ADALET VE
YUNANİSTAN’DA TESİS EDİLMİŞ BİR DEMOKRASİNİN KURULMASI

1974-75 döneminde Yunan geçiş dönemi adaleti, çeşitli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor-

du: Diktatörleri mahkemeye getirmek ve hem Yunan demokrasisi hem de vatandaşları-

nın insan hakları ihlallerini içeren suçları cezalandırmak; geçiş sürecine yardım etmek 

ve gelecekteki darbecileri caydırmak; yeni demokratik rejimin meşruiyetini arttırmak ve 

Yunan kamuoyunu ve uluslararası toplumu yeni bir başlangıcın yapıldığına ikna etmek. 

Constantinos Karamanlis hükûmetlerinin bu dersi ihtiyatlı bir şekilde takip etmeleri gere-

kiyordu. Böylece, liderlerinin yargılanması yeni bir darbe ile tepki göstermesi muhtemel 

subayların özellikle de eski diktatörlüğün taraftarlarlarını kışkırtmaktan sakınabilirlerdi. 

Aynı zamanda hükûmet, muhalefetin özellikle Solun hakim sloganı olan “temizlik” (kathar-

sis) süreci bahanesiyle Yunan toplumunda bir cadı avından kaçınmak istedi: Bu düzeydeki 

abartılar, yeni rejimin temelini ipotek altına alabilecekti. Aşırılıklar arasında bir orta yol 

tutturmak, genç demokrasinin liderlerinin önemli bir gayretiydi.

Yunan geçiş adaleti, 1960’ların sonunda şekillenmeye başlayan daha geniş uluslararası 

eğilimlerden ve Batı sivil toplumunun daha büyük gruplarının diktatörlüklerin sebep ol-

duğu insan hakları sorununa karşı seferber oldukları 1967-74 yıllarının mirası dışarıda bı-

rakılarak incelenemez. 1960’larda insan hakları gündemi hızla yükselmeye başladı. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonraki yeniden yapılanma tamamlandığında, yeni bir savaş sonrası 

nesil kamusal alana giriyordu ve Batı, otuz şanlı yıl sırasında benzeri görülmemiş bir zen-

ginliği tecrübe ediyordu: İnsan hakları uluslararası meselelerde ortaya çıkan “yeni sınır” 

sorunlarının bir parçası haline gelmişti. Tabii ki en büyük endişe Sovyet bloğundaki insan 

hakları koşullarıydı: Gerçekten de son zamanlarda akademi, Doğu Avrupa’daki komünist 

rejimlerin meşruiyetlerinin azaltılmasında insan hakları gündeminin ve Sovyet bloğunda-

ki muhaliflerin önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte, Amerika yanlısı Latin Ame-

rika diktatörlüklerinin insan hakları ihlalleri - sembol seviyesinde önemli olan 1973 Şili 

olayıydı - ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında Güneydoğu Asya’daki bombalama harekâtları 

Holokost, Apartheid, Rhodesian krizi ve Biafra’daki savaş gibi Amerikan sivil hakları ha-

reketi ve hatta insani afetler de aynı derecede önemliydi. Yunan diktatörlük deneyimi bu 

söylemin önemli bir parçası oldu. Yunan cuntası ve insan hakları ihlalleri Batı için önemli 

bir darbeydi. Ülke, NATO Batı askerî ittifakına aitti ve soğuk savaşta Amerikan yardımının 

olumlu etkileri konusunda sembolik önem taşıyordu: 1947 Truman Doktrini, Doğu yarım-
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kürede barış zamanında ABD tarafından yapılan ilk uzun vadeli taahhüttü; Truman Dokt-

rininin kaba bir askerî rejime “sebep olduğu” düşüncesi, Amerikan’ın önleyici politikala-

rının temelinin ve hikmetinin sorgulanması eğilimini doğuruyordu. Dahası, Yunanistan’ın 

“demokrasinin beşiği” olduğu iddiası, ülkedeki insan hakları ihlallerini yeni oluşan ulusla-

rarası insan hakları hareketinin sloganı haline getirdi. 

Cunta’nın 1974’te devrilmesinden sonra, Constantinos Karamanlis hükûmeti altındaki Ulu-

sal Birlik sadece demokrasiye yumuşak bir geçişi etkileyecek bir şeye ihtiyaç duymuyordu 

fakat ayrıca uluslararası topluluğun yeni beklentilerini de haklı çıkarması gerekiyordu. 

Diktatörleri devirmek ya da onları intikamcı bir duruşma gösterisiyle cezalandırmak ye-

terli değildi; eski diktatörlere yeni Yunan demokratik rejiminin nasıl davrandığı çok daha 

önemliydi. Öte yandan geçici adalet, çoğunlukla ülkenin yakın geçmişinden kaynaklanan 

bazı ilave baskılar getirdi. Bu bağlamda, 1974 yılındaki Yunanistan’dan yüklenmiş olduğu 

kendi mirasını aşması beklenmekteydi.   

Yüklü Bir Geçmiş 

Çoğu zaman, akademisyenler ülkenin geçmiş hatalarının Karamanlis hükûmetinin politi-

kasında ne derece rehberlik ettiğini gözden kaçırırlar. Yunanistan’ın, 20. yüzyılın iki temel 

iç çatışması sırasında siyasete dokunan girişimleri zaten başlamıştı: 1915 sonrası Veni-

zelistlerle anti - Venizelistler arasındaki Ulusal Anlaşmazlık ve 1943 - 49 iç savaşı. Her iki 

durumda da rövanşist “siyasi” adalet, iç bölünmenin bir tezahürüydü, aynı zamanda iç bö-

lünmüşlüğü dramatik bir şekilde derinleştirmede kilit bir rol oynamıştı. Böylece de Yunan 

demokrasisinin gelecekteki rotasını ipotek altına almıştı.

İlk büyük politik girişim, 1922 yılında Yunanistan, Kemal’in Türkiyesi’nin ellerinde yenil-

mesiyle sonuçlandığı zaman vuku bulmuştu. Bu, Venizelistler (Liberal lider Eleftherios Ve-

nizelos taraftarları) ve anti - Venizelistler arasındaki Ulusal Anlaşmazlığın zirve noktasıy-

dı. Ulusal Anlaşmazlık Yunanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’na katılması sorunuyla patlak 

vermişti: Venizelistler İtilaf Devletleri safında savaşa girmeyi isterlerken, Kral 1. Constan-

tin etrafında toplanan anti-Venizelistler tarafsızlık politikasını tercih ediyorlardı. Kral, Ve-

nizelos’u 1915’in başında istifaya zorladı; ancak, Venizelos, Yunanistan’ın savaşa girmesi 

konusunda bir seçim zaferini daha kazanınca, Kral tekrardan onu istifaya zorladı. Bu olay 

ile birlikte, Alman-Bulgar güçlerinin  Yunan Doğu Makedonyasını 1916 yazında işgal et-

mesiyle direkt bir çatışmaya yol açtı: Venizelos ülkenin ikinci büyük şehri Selanik’e gitti 
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ve İngiliz-Fransız güçlerinin desteğiyle savaşa girmeye niyetli ayrı bir Yunan devleti ilan 

etti. 1917 Haziran’ında İngiliz ve Fransızlar Kral Constantin’i “Atina Devletinden” attılar, 

böylece ülkenin Venizelos altında birleşmesine izin verdiler. Liberal lider daha sonra Yu-

nanistan’ın savaş çabalarına öncülük etti ve Paris Barış Konferansı’ndaki nüfuzlu kişiler-

den biri olarak ortaya çıktı.  Bununla birlikte, “Fransız süngüleri” sayesinde iktidara gelen 

“İngiliz-Fransız yardakçısı” imajı ve 1917-20 yıllarındaki baskıcı hükûmeti, Yunanistan’ın 

Sevr Antlaşmasıdaki muhteşem toprak kazançlarına rağmen 1920-1950 genel seçimlerin-

de yenilgiyle sonuçlandı. Bundan sonra, anti-Venizelistler Kral Konstantin’i geri getirdi ve 

kendileri Venizelistlerin bastırılması rejimini kurdular. Aynı zamanda, yeni doğan Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı Küçük Asya savaşını sürdürdüler (ve Ağustos-Eylül 1922’de sonunda 

kaybettiler). Yunan ordusu muzaffer Türk kuvvetleri tarafından ezildiği ve yüz binlerce 

Rum, Pontus ve Doğu Trakya ve Ege’nin doğu kıyılarından uzaklaştırıldığı için hükûmet bir 

grup Venizelist subay tarafından devrildi. 1922 sonbaharında Venizelistlerin “intikam” fik-

rinin ortasında, Venizelist karşıtı hükûmetlerin altı lideri bir askerî mahkeme tarafından 

kısa ve öz bir şekilde yargılanarak “ihanet”ten suçlu bulunup idam edildi. Bu, kötü şöhretli 

“altı kişi davası”, açıkça bir sahte yargılama davasıydı. Anti-Venizelistlere göre bunlar, si-

yasi liderliklerinin tamamının yargısız şekilde öldürülmesini ifade ediyordu. 1924’te bir Yu-

nan Cumhuriyeti ilan edildi ancak anti-Venizelistler bunu tanımayı reddetti. Altı Kişi  Da-

vasının anısı (her yıl anti-Venizelistler tarafından anılıyor), bölünmeyi çarpıcı bir biçimde 

derinleştirdi, yeni cumhuriyet rejiminin meşruiyetini engelledi ve Yunanistan’ın 1932’de 

devletin iflasını içeren savaş dönemleri arasındaki bir dizi sorunla tam olarak ilgilenme-

sini engelleyen iç çatışmayı körükledi. 1935’e kadar bir dizi yeni askerî darbe monarşinin 

yeniden tesis edilmesiyle sonuçlandı ve iç çatışma sonunda 1936’da Metaxas diktatörlüğü-

nün dayatılmasıyla doruğa ulaştı.

Atina’da Aralık 1944 Komünist devriminin bastırılmasının ardından siyasi bölünmelere do-

kunan girişimler tekrar ortaya çıktı. Bu, 1943-49 arasındaki geniş Yunan iç savaşının bir 

bölümüydü. Atina’nın Aralık 1944 savaşından sonra Komünist Güçler (Ulusal Kurtuluş Cep-

hesi - EAM) hükûmetle bir “barış antlaşması” (Varkiza anlaşması) imzaladı. Bu anlaşmayı 

her iki taraf da ihlal etti: EAM silahlarını teslim edecek (ancak EAM, modern silahlarının 

çoğunu gizlemeyi başardı) ve politik suçlar için, hükûmetin inatçı EAM taraftarlarına karşı 

yürüttüğü sert politikalara karşı bir af sağlayacaktı.  
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Bu ve aşırı sağ kanat silahlı grupların, intikam almak suretiyle solculara yaptıkları acıma-

sızlık, zaten halihazırda buna istekli olan Komünist Partiyi 1946-9’da Yunan iç savaşını 

üçüncü evreye taşımasında önemli rol oynadı. Ayrıca, 1946-9 yılları arasındaki bu üçüncü 

iç savaş sırasında tutuklanan komünistlerin büyük çaplı davaları ve infazları gerçekleşti. 

İç savaşta adaletin kullanımı - her ne kadar tartışmalı ancak kısmen kaçınılmaz olsa da 

- hem çatışmanın evriminde hem de sonrasında körükleyici bir etkiye sahipti. İç savaş 

dönemindeki hırsların zirve yapması aşırı anti-komünist eğilimlerin yaşamasına imkan 

verdi. Her ne kadar bu hırs mirası savaş sonrası Yunan demokrasisinin çöküşünü kaçınıl-

maz değil olası yapmış olsa da bu aşırı anti-komünist eğilimlerin 1967’de cuntanın zorla 

uygulanmasının bir tezahürü olduğu not edilmelidir. 

Her iki durumda da - Altı Kişi Davası ve iç savaş davaları - rövanşist adalet, bir Yunan 

hizipinin elinde diğerine karşı silah haline gelmiştir. Bu girişimler iç çatışmaların yansı-

malarıydı ve iç çatışmalar daha gergin ve daha az yönetilebilir olma eğilimindeydiler. Her 

iki durumda da intikamcı adalet, sonunda rejimi ipotek altına aldı. Hem savaşlar arası 

cumhuriyet hem de iç düşmanın kanı üzerine kurulmuş iç savaş sonrası demokrasisinin 

meşruiyet açısından çok arzulanmasının onları kriz zamanlarında daha savunmasız bırak-

tığı açıktı. 

1974: Geçiş İçin Bir Strateji

Yunanistan’daki yöneticilerin 1974 - 75 yıllarında ana hedeflerinden biri, geçmişin hata-

larından kaçınmak ve 20. yüzyıl boyunca birbiri ardına gelen kırılmaların kalıntılarını 

aşmaktı. Ancak böylece yerleşik bir demokrasi oluşturmaya muktedir olacaklardı. Kara-

manlis hükûmeti (hem Temmuz-Ekim 1974 büyük koalisyonu ve hem de Kasım 1974 seçim-

lerinden sonraki Yeni Demokrasi hükûmeti) 1955-63 arasında iktidarda olan insanlardan 

oluşmaktaydı ve - kısmen başarısız olarak - ülkeyi daha ılımlı bir politik iklime götürmeye 

çalıştılar. Karamanlis’in ekibi (Constantinos Tsatsos, Evangelos Averoff-Tossizza, Georgi-

os Rallis, Panayis Papaligouras, Xenophon Zolotas ve diğerleri) Venizelistler ve anti-Veni-

zelistler arasındaki Ulusal Anlaşmazlık döneminin hırslarını açık bir şekilde kınayan bir 

nesle aittiler. Böylece Karamanlis, 1955’te sağın liderliğini üstlendikten sonra onun tem-

silcileri 1922’de idam edilen eski liderlerinin yıllık anma törenine gitmeyi bıraktılar. Nite-

kim, ilk seçim zaferinden bir ay sonra ve Eleftherios Venizelos’un ölümünün yirminci yıl 

dönümü 1936 Mart’ında, politik kariyerine 1935’te anti-Venizelistlerle başlayan Başbakan 

Karamanlis, Venizelist liderinin anısını onurlandıran bir bildiri yayımladı. Yunan sağının 
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liderinin bu yaptığı oldukça benzersiz ve istisnai bir jest ve “ulusal ihtilafın” anılarının bir 

kenara bırakılması gerektiğine yönelik açık bir mesajdı. Her hâlükârda, Karamanlis’in eki-

bi hem eski anti-Venizelistler’den (örneğin, Karamanlis ve Rallis) ve Venizelist cenahtan 

(Tsatsos ve Averoff) gelen insanlardan oluşmaktaydı.  

Dahası, 1955’ten sonra (ve Komünist Partinin sindirilmesi devam ediyor olsa da), mahkum 

edilen komünistlerin infazları durduruldu. Bu infazların sonuncuları 1952’de Nikos Beloyi-

annis ile arkadaşları (merkez bir hükûmet altında) ve 1954’te Nikos Ploumbidis, Alexand-

ros Papagos’un yeni sağı altında. Karamanlis yönetimi, daha fazla komünist şehit yarat-

mak istemediler. 1963’te yönetim, yürütmeyi güçlendirmek ve ayrıca yürürlükte tutulan 

sivil savaş döneminin olağan dışı tedbirlerinden bazılarını kaldırmak veya yasal sistemle 

bütünleştirmek için anayasayı değiştirmeyi denedi. Yunanistan’ın siyasi rejimini ”düzelt-

meye” çalışan bu çaba Saray, merkez muhalefet ve sol buna karşı çıktığı için başarısız oldu. 

Haziran 1963’te Karamanlis, Kral tarafından istifaya zorlandı; reform yapmanın olanaksız-

lığı 1960’lı yılların ortalarında Yunan demokrasisinin çıkmaza girmesinin temel sebeple-

rinden biriydi ve sonunda 1967’de aşırılık yanlısı subayların ağına düştü.

Karamanlis’in ekibi Temmuz 1974’te tekrar iktidara geldiğinde ve  Kasım 1974  seçimle-

rini kazandığında benzer değişimleri etkilemeyi denediler. Örneğin, Yunanistan’ın 1975 

Anayasası, 1963’te önerilen anayasa değişikliğine büyük ölçüde dayanıyordu. Amaç Avru-

pa’da ve Batı’da yer alabilme iddiasında olabilecek istikrarlı ve ılımlı bir demokrasi kur-

maktı. Nitekim son araştırmalar, Karamanlis ekibinin istikrarlı bir demokrasi kurma ve 

Avrupa’ya entegre olma hedeflerinin bir elmanın iki yarısı olarak görüldüğünü kuvvetle 

vurgulamaktadır; bu iki yaklaşım da karşılıklı olarak birbirini desteklemekteydi. Yeni Ana-

yasanın Meclis tarafından 7 Haziran 1975’te onaylanması, 11 Haziran’da yürürlüğe girmesi 

ve Yunanistan’ın AET’ye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) hemen ertesi sabah, 12 Haziran’da 

tam üyelik için başvurması tesadüfi değildir.  

Genç demokrasinin cunta liderlerine karşı tutumları bu dengenin odak bölümüydü. Hal-

kın, ülkeyi yedi yıl boyunca aşağılayıcı bir diktatörlükle yöneten, Yunan halkını baskıla-

yan, kendi siyasi rakiplerinin yoğun işkencelerden geçmesinden sorumlu olan ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a çıkmasının yolunu açan bu insanların ibret verici bir şekilde ce-

zalandırılmasını beklediği açıktı. Buna ek olarak, yeniden dirilen sol, Andreas Papandreou 

başkanlığında yeniden oluşturulan Sosyalist Parti de (PASOK) dahil olmak üzere, diktatör-

lere karşı rövanşın ötesine geçiyordu: “Temizlik” sloganı açık bir şekilde bütün muhafa-
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zakâr düşünceyi hedeflemekte ve solun siyasi egemenliğinin yolunu açmaktaydı. 1974’ün 

hakim sloganları “cuntayı halka verin” idi (yargı güvencesi neredeyse olmadan) veya hatta 

“bütün suçlular Goudi’ye”, yani 1922’deki Altı Kişi Davasının Görüldüğü Yer. Bu çok tehlike-

li bir psikolojiydi. Karamanlist hükûmetleri çok dikkatli bir yol tutturmalıydılar: Karaman-

lis, diktatörleri adaletin önüne çıkarmayı istiyordu fakat bu salt intikam gerekçeleriyle 

yapılmamalıydı (ve bu yapılmıyor gibi de görülmemeliydi). Diktatörler, Yunan devletine 

karşı işledikleri suçlar ve kendi vatandaşlarına karşı hak ihlalleri için adil bir yargılamaya 

çıkmalılardı; rövanşist bir “yargılama” süreci yeni rejimin meşruiyetini basit olarak ipotek 

altına alırdı, tıpkı 1922’de ve 1944-52’deki durumlarda olduğu gibi. Dahası Karamanlis, is-

tikrarlı Batılı Avrupa demokrasisinin temeli için gerekli gördüğü ılıman iklimi yok edecek 

bir cadı avından da sakınmak istiyordu. 

Fakat Karamanlis için zorluklar sadece Sol’dan gelmiyordu; ayrıca aşırı Sağ’dan da geliyor-

du. 1974’ün sonu, 1975’in başına kadar, ordudaki cunta destekçileri aşırı derecede güçlü 

olmaya devam ettiler ve Karamanlis’in onların tekrardan gelme girişimlerine kadar korun-

ması gerekti.  

Sorumlu Bakanlar (Milli Savunma’da Averoff ve savaş sonrası en önde gelen askerî figür-

lerden biri olan Kamu Düzeni’nden Solon Ghikas) aşırılık yanlısı askerî subayların darbe-

lerini “yumuşak bir şekilde” ve sessizce” bastırdıkları 1974 yılının ikinci yarısında sayısız 

vaka oldu. 1974 yazında, Karamanlis’in kendisi bir suikast korkusuyla her gece farklı bir 

yerde uyumak zorundaydı (hatta birtakım söylentilere göre Faleron Körfezi’ndeki tekne 

veya savaş gemilerinde).         

11 Ağustos 1974’te, yeni bir askerî darbenin istihbaratını takiben Karamanlis askerî lider-

lerle yaptığı çarpıcı bir toplantıda, onları Atina’daki hayati ordu birimlerini terk etmeye 

zorladı. 19 Ağustos’ta hükûmet Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlarını değiştirdi fakat yeni 

bir darbeden kaçınmak için mevcut yönetim görüşmesi büyük bir gizlilik içinde Dışişleri 

Bakanlığında gerçekleşti ve bazı görevliler Ulusal Basım Ofisinde anında kararnameyi - 

daha sonra kanun oldu - basmak için alarm durumunda beklediler.  

Ancak ondan sonra hükûmet ordudan kalan son diktatörü - Tuğgeneral Dimitrios Ioanni-

des - tasfiye edebildi. Ağustos sonlarında, Karamanlis Selanik’te ilk halk mitinginde konuş-

tuğunda, ona karşı bir suikast girişimi de engellenmişti. Kasım 1974 seçimlerinin bildirge-

si, ordunun reaksiyonlarından kaçınmak için oldukça dikkatli bir şekilde planlandı. Şubat 
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1975’te dahi, Averoff ultra sağcıların bir askerî darbe girişimini bastırdı, her ne kadar bu 

vakada hükûmetin de önleyici sebeplerle bazı subayları tutuklama listelerine eklediği yö-

nünde bazı kanıtlar mevcuttur.   

Bu bağlamda, diktatörleri adaletin karşısına çıkartacak her türlü girişimin, onların ordu-

daki destekçilerinin korkulan tepkilerini ateşleyeceği açıktı. 3 Ekim 1975’te, hükûmetin 

bakanlarının imzaladığı (merkez partinin lideri, Dışişleri Bakanı ve Başkan Vekili olan 

Georgios Mavros’ın da dahil olduğu) yeni bir Anayasal Kanun, 21 Nisan 1967 darbesinin 

“birincil faillerinin”  beş üyeli Atina Yargıtay tarafından yargılanmasına olanak sağladı. 

Bu yine riskli bir girişimdi ve 17 Kasım 1974 genel seçimlerinin ilan edilmesinden sonra 

bazı önemli adımlar atıldı. Seçim dönemi boyunca cunta destekçilerinin şiddetli bir şe-

kilde tepki veremeyecekleri tahmin edilmekteydi (doğru olduğu ortaya çıktı). Böylece, 22 

Ekim’de, 1967 darbesinin liderleri (Georgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos, Stylianos 

Pattakos) tutuklandı ve Kea Adası’na nakledildiler. 1 Kasım’da Atina Yargıtay’ı, suçlamala-

rın onlara karşı baskı yapacağına ilke olarak karar verdi.

Ağustos 1975: Yargılamalarına Doğru

Ocak 1975’teki bir sonraki aşamada, Meclis “demokrasinin hiçbir zaman kaldırılmadığını” 

ve bu yüzden diktatörlüğün yasa dışı bir rejim olduğunu ve liderlerinin adaletin karşısına 

çıkarılabileceği ünlü kararına vardı. Bu da ordudaki cunta destekçilerine karşı ciddi bir 

meydan okumaydı ve Şubat 1975 darbe girişiminin Meclis’in bu kararını takiben olduğu 

hatırlanmalıdır. Cunta liderleri (24 kişi) isyan ve vatana ihanetten resmi olarak 22 Mayıs’ta 

suçlandılar. Her iki suçlama da 1967’de Yunan demokrasisini devirmelerine atıfta bulunu-

yordu. 1974 Kıbrıs krizi vakasındaki tutumları dolayısıyla bir yargılama da planlandı fakat 

hiçbir zaman yapılamadı: 1975 Mart’ındaki bir hükûmet kararına göre “ülkenin uluslarara-

sı ilişkilerinde olası bir kargaşayı” - başka bir deyişle Türk müdahalesi sırasında Amerika 

ve Batının tutumunun tartışılmasını - önlemek için Kıbrıs krizine yönelik zulümler bir sü-

reliğine “ertelendi”. Sonrasında, Haziran 1975’te alt rütbeli cunta destekçileri vatandaşlara 

karşı işkence suçundan yargılandılar. Cunta liderlerinin yargılaması 28 Temmuz’da başla-

dı ve 23 Ağustos 1975’te sona erdi. Papadopoulos, Makarezos ve Pattakos ölüm cezasına 

çarptırıldılar, ordudan (isyan) atıldılar ve vatana ihanet suçlamalarıyla ömür boyu hapis 

cezası aldılar. Ioannides ve diğer yedi kişi ömür boyu hapis cezası aldılar. 
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O zamana kadar Yunanistan ölüm cezasını henüz kaldırmamıştı: Merkez ve Sol kanat muhale-

fet oy birliği ile hükûmetten hüküm giymiş üç diktatörün infaz edilmesini talep ettiler. Halkçı 

Yunan siyasi tarafında, “Sağın çocukları” olarak nitelendirilen diktatörlerin cezasından kurtu-

lacakları ve kısa bir süre sonunda serbest bırakılacakları dedikodusu dolaşmaktaydı. 

Karamanlis hızlı hareket etti. 25 Ağustos’ta, Kabine üç ölüm cezasının ömür boyu hapis 

cezasına çevrildiğini duyurdu. Bu, muhalefetin aşırı tepkisine sebep oldu. Özellikle, PASOK 

lideri Andreas Papandreou Başbakan’ın cunta liderlerine karşı “yükümlülüklerini” yerine 

getirdiğini ifade etti. Muhalefet ayrıca hükûmetin cezaları dönüştürmesinin “aceleciliğini” 

de protesto etti. Yine de Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri M. Ennals, her ne kadar 

mahkumun insanlık dışı olmasına ve hatta kamuoyunun onların cezalandırılmasını talep 

etmesine rağmen bu kararı, ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik bir adım olarak methetti.

Karamanlis, cezaların dönüştürülmesiyle yetinmedi. Bu Yunan toplumuna ılımlılık anla-

mında bir mesajdı ve bunun diğer taraftan, yani cunta destekçileri, yanlış anlaşılmamasın-

dan emin olmalıydı. 29 Ağustos’ta, Yunan ordusunun yaz manevralarının son aşamasına 

katıldı (“Ptolemy” tatbikatı). Ardından katılan subaylara seslendi. Cuntanın mağdurları 

olan Yunan subaylarına saygı duyduğunu vurguladı; kendi menfaati dışında veya “aptallı-

ğından” dolayı rejimi destekleyenlerden onun yıkıcı ve utandırıcı sonunu ve Yunanistan’ın 

uluslararası alanda küçük düşmesine sebep olmasını hatırlamalarını istedi. Ölüm cezaları-

nın ömür boyu hapis cezasına çevrildiğini söyledi ve “ömür boyu diyorsak gerçekten ömür 

boyudur” dedi. Böylece, ölüm cezalarının dönüştürülmesinin cunta liderleri için af anla-

mına gelmediğini vurguladı. Üstelik İngiliz Büyükelçiliğinin de belirttiği gibi hükûmetin 

mahkeme kararını bu ordu tatbikatı sırasında, yani ordunun büyük kısmının Drama’nın 

“nispeten uzak” alanına taşınması esnasında, yayımlatmasını garantiye almasının tesadüfi 

olmadığıdır. Bu, hükûmetin karardan sonra bir askerî darbeyi önleme girişimiydi.

Aynı zamanda, Ağustos 1974’te işkenceci cunta subaylarının ilk duruşması başladı. Bu 

yargılamalar ilerleyen aylarda da devam etti. Kış mevsiminde, başka bir duruşma da Ka-

sım 1973 Atina Politeknik ayaklanmasının cunta tarafından bastırılması için yapıldı; bu 

üç hükümlünün ömür boyu hapis ve diğer hükümlülerin de daha kısa cezalar almalarıyla 

sonuçlandı (Ioannides yedi kere ömür boyu hapis cezası aldı).  Bu tür davaların devam 

ettirilmesi, insan hakları ihlallerinin yargılamanın temelini oluşturmadığı 1922 ve 1944-9 

emsalleriyle karşılaştırıldığında önemli bir kopuştur.
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Sonuçlar:

Kathryn Sikkink tarafından kaleme alınan The Justice Cascade insan hakları yargılamala-

rıyla alakalı yakın zamanlardaki temel bir çalışma olarak, Yunanistan ve Portekiz’in, son-

raki yıllarda bir norm haline gelecek olan benzer yargısal işlemler için ilk örneklerden 

biri olduğunu vurgulamaktadır. Sikkink Yunanlıların kendilerinin de bunu tam anlamıyla 

anlamadıklarına (ve anlamamaya devam ettiklerine) ve bu yargılamaların devam ettiril-

mesiyle (özellikle Politeknik ayaklanmasının bastırılması ve işkencelerle ilgili olanların) 

insan hakları adaletinin önünü açmaya önemli ölçüde katkı yaptıklarına işaret etmektedir. 

1975’te Yunanistan’ın siyasi yargılamalar mirası, diktatörlerin mahkeme karşısına çıkar-

tılacağının göstergesi olmuştur: Bu, Yunan tarihindeki genel eğilime göre yapılması gere-

ken “doğal” şeydi. Yine de halkın talebi (ve muhalefetin) gerçek adalet için değil, intikam 

içindi. Sikkink’in belirttiği gibi, “Sokaklardaki insanlar [Cuntanın devrildiği 23 Temmuz 

gecesindeki Atina’daki], hem şiddetli baskının faillerinin hem de mağdurlarının haklarını 

gözetecek bir hukuki süreç değil eski tarz siyasi yargılamaları talep etmekteydi.  

Karamanlis ve halkı bu kamu talebini çok tatmin edici bulmadı. 1974-75’teki Yunan geçiş 

adaleti, nihai anlamda ciddiyet, affedecilik ve adaletin bir karışımı olduğu için dikkate de-

ğerdi ve bu unsurlardan her biri bir diğeri olmadan imkansızdı. Bu, 1974-5 geçiş adaleti ile 

1922 ve 1944-49 vakalarındaki temel bir farklılıktır. İnsan hakları adaleti çalışmasında Sik-

kink, muhalefetin popülist taleplerinin, özellikle de Andreas Papandreou’nunkileri, “bütü-

nüyle konuyu anlayamadığına” işaret etmektedir: “Yunan adli sistemi kanuni prosedürde 

ısrar ettiği ve Karamanlis ölüm cezasının hafiflettiğinde, özellikle 1922’deki Goudi infazları 

gibi eski tarz siyasi yargılamalarla bağlarını da koparmış oldular ve hakiki, modern insan 

hakları davaları için zemin hazırladılar”.   

Bununla birlikte, Karamanlis ve karşıtları arasında çok temel bir farklılık daha vardı. Kara-

manlis geçmişin hatalarından kaçınmaya azmetmişti. Genç demokrasinin temelinin idam 

ile tanımlanmasından çoğunlukla kaçınmayı istedi. Esas itibarıyla Karamanlis, komünist-

lere karşı 1955-63’te ve aşırı sağa karşı 1974-75’te uygulanandan farklı bir politika uygu-

lamamıştı: Her iki vakada da, azimle infazlardan kaçınmıştı. 1974-75’te mantığı basitti: 

Böylesi bir anda kan dökülmesi, onulmaz yaralar açabilir ve Yunanistan’ın genç demok-

rasisi için yıkıcı olduğunu kanıtlayan hırsların yeniden canlanması eğilimine sebep olabi-

lirdi. 1922’deki infazlarının kanı üzerine kurulduğu şeklinde belleklerde yer eden savaşlar 

öncesi cumhuriyetin utandırıcı bir sonu olmuştu; savaş sonrası demokrasisi, nihayetinde 
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saçma bir diktatörlüğün dayatılmasına imkan veren aşırılık yanlısı anti-komünist ruh tara-

fından yüklenmişti. Bu sebeple, Karamanlis aşırı sağdan “şehitler” yaratmak istemiyordu: 

Cunta liderlerinin toplumsal hafızadan silinip gitmesine izin verilmeliydi. 

Bu bakımdan, Yunanistan’ın 1974-75 geçiş adaleti salt bir geçiş stratejisinin parçası değil-

di; bu bir dünya görüşünün veya en azından Yunan siyasi gelişmesinin dinamiklerine iliş-

kin kapsayıcı bir görüşün parçasıydı. Hükûmet konuya ılımlılıkla ve kararlılıkla yaklaştı 

ki bunlar geçiş için merkezî bileşenlerdi ve muhtemelen de başarısı için elzem unsurlardı. 

Bu da gösteriyor ki muhalefetin popülist çığlıklarına rağmen, kamuoyu geçmişle bağını 

kopartma çabasında en azından o zaman için Karamanlis’in yanında durmuştu. Bu konu-

larda Karamanlis, Yunan siyasi yaşamının uzun vadeli bir şekilde normalleştirilmesi ve 

hırsların azaltılması yönündeki öncelikli hedeflerin rehberliğinde, özel ilkeler uyguladı. 

Bunlar olmadan hiçbir normalleştirme mümkün olamazdı. Bu, infazların basit reddinden 

daha geniş bir amaçtı. Bu daha büyük bir görev, yani 1915’ten beri şiddetlenen kurumsal 

krizin kısır döngüsünü kırmak ve adil bir adli sürecin uluslararası kabul edilen koşullarını 

yerine getirmek için bir ön koşuldu. O, bu konuda oldukça başarılıydı. İngiltere’nin Yuna-

nistan Büyükelçisi Sir Brooks Richards, yıllık incelemesinde Yunanistan için 1975 yılının 

“şeytan çıkartma yılı” olduğu yorumunda bulunmuştur.

Bununla birlikte, 1975 yargılamalarında sorunun tamamen ortadan kaldırıldığını varsay-

mak yanlış olur. Devam eden aylar ve yıllar boyunca, aşırı sağın genç Yunan demokrasisine 

karşı tehditleri belirginleşmeye başladı. Müteakip vesilerle, Karamanlis hükûmeti cunta 

destekçilerini herhangi bir şey denememeleri konusunda uyardı; ABD ve İngiltere Büyü-

kelçiliği hükûmete karşı başarılı bir askerî darbenin yapılma ihtimalinin düşük olduğunu 

ancak bazılarının deneyebileceği ve hatta aşırı sağın garezini çeken Başbakan’a suikast 

girişimi ihtimalinin daima bulunduğunu belirttiler.  

Diğer bir deyişle, genç demokrasinin istikrarı süregiden bir süreçti ve bunu Karamanlis’in 

özgül kişiliğinden ayırmak ve düzgün bir kurumsal––böylece istikrarlı––çerçeve ile eşleş-

tirmek için biraz daha zaman gerekliydi. 1974-75 dönemi geçiş adaletinin başarısı muhte-

şemdi ancak bu bir son değil, sadece başlangıçtı.
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TRANSITIONAL JUSTICE AND THE FOUNDING OF AN ESTABLISHED
DEMOCRACY IN GREECE, 1974 - 5

Greek transitional justice in 1974 - 5 sought to accomplish a variety of aims: bring the dicta-

tors to court, and punish crimes involving violations both of the Greek democracy and the 

human rights of its citizens; aid the transitional process and deter future putschists; en-

hance the legitimacy of the new democratic regime, and convince the Greek public and the 

international community that a new start was being made. The Constantinos Karamanlis 

governments needed to pursue this course prudently, and thus avoid provoking the officer 

corps, especially the old supporters of the dictators, who might react to the persecution of 

their leaders by staging a new coup. At the same time, the government wanted to avoid a 

witch-hunt in Greek society with the pretext of the ‘cleansing’ (katharsis) which was the 

dominant slogan of the opposition, especially the Left: exaggerations on this level could 

mortgage the foundation of the new regime. Steering a course between the extremes was 

a pivotal effort of the leaders of the young democracy.

Greek transitional justice cannot be examined in isolation from the wider international 

trends which started taking shape in the late 1960s, and also from the legacy of the years 

1967-74, when larger groups of Western civic society became mobilized against the plight 

of human rights by the dictatorship of the Colonels. In the 1960s, the human rights agenda 

started ascending rapidly. At an era when reconstruction following the Second World War 

had been completed, a new post-war generation was entering the public sphere, and the 

West had enjoyed an unprecedented affluence during the trente glorieuses, human rights 

became part of the “new frontier” issues which emerged in international affairs. Of course, 

the major concern was the condition of human rights in the Soviet bloc: indeed, recent 

scholarship notes the importance of the human rights agenda and of the dissidents within 

the Soviet bloc in the weakening of the legitimization of Communist regimes in Eastern 

Europe. However, equally important were human rights violations by the pro-American 

dictatorships of Latin America – pivotal on the level of symbolisms was the case of 1973 

Chile – the US bombing campaigns in South-east Asia during the Vietnam War, the Ameri-

can civil rights movement or even humanitarian disasters, for example the memory of the 

Holocaust, apartheid, the Rhodesian crisis and the war in Biafra. The experience of the 

Greek dictatorship became a major part of this discourse. The Greek junta and its violation 

of human rights was a significant blow for the West. The country belonged to the Western 
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military alliance of NATO, and was of symbolic importance regarding the positive effects 

of American aid in the Cold War: the 1947 Truman Doctrine was the first long-term US 

commitment in peacetime in the Eastern hemisphere; the sense that the Truman Doctrine 

“resulted” to a crude military regime, tended to question the basis and the wisdom of the 

American policies of containment. Moreover, Greece’s claim to be the “cradle of democra-

cy” made the violations of human rights in the country a rallying cry of the nascent human 

rights movement internationally.

Thus, after the fall of the junta in July 1974, the National Unity government under Constan-

tinos Karamanlis needed not only to effect a smooth transition to democracy, but also to 

vindicate the new expectations of the international community. It was not enough to bring 

down the dictators or to “punish” them in a vindictive show trial; much would depend on 

the manner in which the former dictators would be treated by the new Greek democratic 

regime. On the other hand, transitional justice carried with it some additional pressures, 

deriving mostly from the country’s recent past. In this respect, in 1974 Greece was being 

called upon to overcome its own burdened legacies. 

A Burdened Past

Often, scholars overlook the extent to which the Karamanlis government was guided in 

its policy by the country’s mistakes of the past. Trials touching upon politics had already 

taken place, during Greece’s two major internal conflicts of the 20th century: the post-1915 

National Rift between Venizelists and anti-Venizelists, and the 1943-9 civil war. In both 

cases, revanchist, “political” justice was a manifestation of the internal cleavage, but also 

played a key role in dramatically deepening the internal divisions, thus mortgaging the 

future course of Greek democracy. 

The first major political trial took place in 1922, in the aftermath of Greece’s defeat at 

the hands of Kemal’s Turkey. This was the peak of the National Rift between Venizelists 

(namely, the supporters of the Liberal leader, Eleftherios Venizelos) and anti-Venizelists. 

The National Rift broke out in 1915 over the problem of Greece’s entry in the First World 

War: the Venizelists argued for entering the war on the side of the Entente, and the an-

ti-Venizelists, rallying around King Constantine I, preferred a policy of neutrality. The King 

forced Venizelos to resign early in 1915; however, when Venizelos won an election fought 

exactly on the issue of Greece’s entry in the war, the King forced him again to resign. 
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This, together with the German-Bulgarian occupation of Greek Eastern Macedonia in the 

summer of 1916, led to a head-on clash: Venizelos moved to the country’s second largest 

city, Thessaloniki, and proclaimed a separate Greek state, which intended to enter the war 

with the support of the Anglo-French forces, then present in the Macedonian Front. In 

June 1917, the British and the French ousted King Constantine from the “state of Athens”, 

thus allowing for the unification of the country under Venizelos. The Liberal leader then 

led Greece’s war effort, and emerged as one of the influential presences in the Paris Peace 

Conference. However, his image as the “Anglo-French stooge” who came to power thanks 

to “French bayonets”, and his repressive government of 1917-20, resulted in a crushing de-

feat in the November 1920 general election, despite Greece’s spectacular territorial gains 

in the Treaty of Sèvres. After that, the anti-Venizelists brought King Constantine back and 

installed their own regime of repression of Venizelists. At the same time, they continued 

(and in August-September 1922 they eventually lost) the Asia Minor war against the new-

ly-born Turkish Republic. As the Greek army was being crushed by the triumphant Turkish 

forces, and hundreds of thousands of Greeks were being removed from the eastern shores 

of the Aegean, the Pontus and Eastern Thrace, the government was toppled by a coup of 

Venizelist officers. In autumn 1922, amidst strong demands of Venizelist opinion for “re-

venge”, six leaders of the anti-Venizelist governments were summarily tried by a military 

court, were found guilty of “treason”, and were executed. This was the infamous “Trial of 

the Six”, clearly a case of a mock trial. According to the anti-Venizelists, it amounted to the 

judicial murder of the whole of their political leadership. In 1924, a Greek Republic was 

proclaimed, but the anti-Venizelists refused to recognize it. The memory of the Trial of the 

Six (commemorated annually by the anti-Venizelists) dramatically deepened the cleavage, 

blocked the legitimization of the new republican regime and burdened the internal con-

flict, which prevented Greece from fully dealing with its inter-war problems, including a 

bankruptcy of the state in 1932. By 1935 a series of fresh military coups resulted in the 

restoration of the monarchy, and the internal conflict finally culminated in imposition of 

the Metaxas dictatorship in 1936. 

Trials touching upon political cleavages again appeared following the suppression of the 

December 1944 Communist revolution in Athens. This was an episode of the wider Greek 

civil war of 1943-49. Following the December 1944 battle of Athens, the Communist forces 

(the National Liberation Front – EAM) signed a “peace treaty”, the Varkiza agreement, with 

the government. This agreement was violated by both sides: it provided for the surrender of 

EAM weapons (but EAM managed to hide the bulk of its more modern weapons), and for an 
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amnesty for political crimes, which was never fully implemented, as the government perse-

cuted hard-line EAM supporters. This, and the atrocities of ultra-right wing armed groups 

taking revenge against leftists, played a role in pushing an already willing Communist 

party to the third phase of the Greek civil war in 1946-9. Additionally, during this third civil 

war of 1946-9, large-scale trials and executions of arrested communists took place. The use 

of justice in a civil war – although, arguably, partially inevitable – had a burdening effect 

both in the evolution of the conflict and in its aftermath. The peak of passions during the 

civil war allowed for the survival of extremist anticommunist tendencies, a manifestation 

of which was the imposition of the junta in 1967, although one should note that the legacy 

of passion made the collapse of post-civil war Greek democracy possible, not inevitable. 

In both cases – the Trial of Six and the civil war trials – revanchist justice had become a 

weapon in the hands of one Greek faction against the other. These trials were reflections 

of internal conflicts, which they, in turn, tended to make even more tense and less manage-

able. In both cases, vindictive justice eventually mortgaged the regime. It was clear that 

both the inter-war republic and the post-civil war democracy, founded on the blood of the 

internal enemy, left much to be desired in terms of legitimization, which made them more 

vulnerable in times of crises.  

1974: a Strategy for the Transition

One of the prime aims of the rulers of Greece in 1974-5 was to avoid the mistakes of the 

past, and mostly to overcome the legacies of the successive cleavages of the Greek 20th 

century. Only thus could they succeed in creating an established democracy. The Karaman-

lis governments (both the grand coalition of July-October 1974 and the New Democracy 

government after the November 1974 elections) consisted of people who had already held 

power in 1955-63, and had – partially unsuccessfully – tried to steer the country towards 

a more moderate political climate. The Karamanlis team (Constantinos Tsatsos, Evange-

los Averoff-Tossizza, Georgios Rallis, Panayis Papaligouras, Xenophon Zolotas, and others) 

belonged to a generation who had expressly denounced the passions of the National Rift 

between Venizelists and anti-Venizelists. Thus, after Karamanlis assumed the leadership 

of the Right, in 1955, its representatives ceased attending the annual memorial service for 

the old leaders who had been executed in 1922. Indeed, in March 1936, one month after 

their first electoral victory and at the twentieth anniversary of Eleftherios Venizelos’ death, 

the Prime Minister, Karamanlis, a person who had started his political career with the 

anti-Venizelists in 1935, issued a statement honouring the memory of the Venizelist lead-
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er. This was a uniquely exceptional gesture by the leader of the Greek Right, and a clear 

message that the memories of the ‘national discord’ should be set aside. Anyway, the Kara-

manlis team included people who came from both the former anti-Venizelist (for example, 

Karamanlis and Rallis) and Venizelist camps (Tsatsos and Averoff). 

Moreover, after 1955 (and although suppression of the Communist Party continued), the 

executions of convicted Communists stopped: the last ones were the executions of Nikos 

Beloyiannis and his associates in 1952 (under a Centre government) and of Nikos Ploumbid-

is in 1954 under Alexandros Papagos’ new Right. The Karamanlis administrations did not 

want to create more communist martyrs. In 1963 the government had tried to revise the 

Constitution in order to strengthen the executive but also to abolish or integrate in the le-

gal system some of the extraordinary measures of the civil war period, which had been re-

tained in force. This effort to ‘smoothen’ Greece’s political regime failed, when the Palace, 

the Centre opposition and the Left opposed it. In June 1963, Karamanlis was forced by the 

King to resign; the inability to reform was one of the main reasons why Greek democracy 

reached a dead-end in the mid-1960s, and finally fell prey to a group of extremist officers 

in 1967.

When the Karamanlis team returned to power in July 1974, and won the November 1974 

elections, they tried to effect similar changes. For example, Greece’s new Constitution of 

1975 was based to a large extent on the proposed constitutional revision of 1963. The aim 

was to found a stable, moderate democracy, able to claim its place in Europe and the West. 

Indeed, recent research strongly stresses that the Karamanlis team regarded that the aims 

to build a stable democracy and to integrate in Europe were the two sides of the same coin; 

they would mutually support one another. It was no coincidence that the new Constitution 

was approved by the Parliament on 7 June 1975, came into force on 11 June, and the Greek 

application to join the EEC as a full member was submitted on the morning of the very next 

day, on 12 June.

The attitude of the young democracy towards the junta leaders was a pivotal part of this 

equation. It was clear that the public expected an exemplary punishment of these people 

who had led the county to seven years of a humiliating dictatorship, had oppressed the 

Greek people, had been responsible for extensive torture of their political opponents, and 

had opened the road to the Turkish invasion of Cyprus. Additionally, a resurgent Left, in-

cluding the newly-created Socialist Party (PASOK) under Andreas Papandreou, was going 
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even beyond a revanche against the dictators: the slogan for “cleansing” (katharsis) clearly 

intended to target all conservative opinion, and open the road for the political dominance 

of the Left. The dominant slogans of 1974 were “Give the junta to the people” (hardly point-

ing to judicial guarantees) or even “All the guilty to Goudi”, namely to the site of the 1922 

Trial of the Six, namely of a notorious mock trial. This was a very dangerous psychology. 

The Karamanlis governments needed to steer a very careful course: Karamanlis wanted 

to bring the dictators to justice; but this should not be done (and it should be seen that it 

was not being done) merely for reasons of revenge. The dictators had to face a fair trial for 

the crimes that they had committed against the Greek state and the human rights of its 

citizens; a revanchist “judicial” process would simply mortgage the legitimacy of the new 

regime, just as had been the case in 1922 and in 1944-52. Moreover, Karamanlis wanted to 

avoid witch-hunts which would destroy the climate of moderation which he saw as neces-

sary for the foundation of a stable, Western European democracy. 

But the challenges for Karamanlis were not only coming from the Left; they were also com-

ing from the far Right. Until late 1974-early 1975, the supporters of the junta in the army 

continued to be extremely powerful, and Karamanlis needed to guard against their own 

attempts for a come-back. There were numerous cases in the second half of 1974, when 

the responsible Ministers (Averoff in National Defence, and Solon Ghikas in Public Order, 

one of Greece’s leading post-war military figures) “softly” and quietly suppressed coups of 

extremist military officers. In summer 1974, Karamanlis himself needed to sleep in differ-

ent places each night (according to widespread rumours, even in yachts or warships in the 

Bay of Faleron) for fear of assassination. On 11 August 1974, following fresh intelligence 

for a new coup, Karamanlis, during a dramatic meeting with army leaders, forced them to 

remove from Athens crucial army units. On 19 August, the government replaced the Chiefs 

of the Land Army; but in order to avoid a new coup, the relevant government meeting took 

place in complete secrecy in the Foreign (not the Defence) Ministry, and some officials in 

the National Printing Office remained alert to print immediately the decree, which thus be-

came law. It was only then that the government was able to dismiss from the army the last 

dictator, Brigadier-General Dimitrios Ioannides. In late August, when Karamanlis spoke 

to the first public rally in Thessaloniki, an attempt to assassinate him was also frustrated. 

The proclamation of the November 1974 elections was carefully planned, in order to avoid 

reactions by the military. Even in February 1975, Averoff suppressed an attempted coup by 

ultra-rightists, although in that case there is evidence to suggest that the government also 

included in its arrest lists some officers for preventive reasons. 
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In this context, it was clear that any attempt to bring the dictators to justice could spark 

the much-feared reaction of their supporters who had remained in the army. On 3 October 

1975, a new Constitutional Act, signed by the government Ministers (thus also by the lead-

er of the Centre party, Georgios Mavros, who was Vice-premier and Minister for Foreign 

Affairs), allowed the “prime actors” of the 21 April 1967 coup to be tried by the Five-member 

Athens Court of Appeals. This was, again, a risky venture, and some crucial initial steps 

were made only after the proclamation of the general election for 17 November 1974. It 

was estimated (correctly, as it turned out) that the junta supporters would be unable to 

react violently during the electoral period. Thus, on 22 October, the leaders of the 1967 

coup (Georgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos, Stylianos Pattakos) were arrested and 

removed to the island of Kea. On 1 November, the Athens Appeal Court decided in principle 

that charges could be pressed against them. 

To the August 1975: Trials

The next stage came in January 1975, when the Parliament made it famous decision that 

“democracy, in Law, was never abolished”, and thus that the dictatorship had been an il-

legal regime, whose leaders could be brought to justice. This, too, was a major challenge 

to the junta supporters in the army, and it should be remembered that the February 1975 

attempted coup followed the Parliament decision. The junta leaders (24 people) were offi-

cially charged on 22 May, for the crimes of mutiny and high treason. Both charges referred 

to their toppling of the Greek democracy in 1967. A trial for their conduct in the case of 

the 1974 Cyprus crisis was also planned but was never held: according to a government 

decision of March 1975, the persecutions regarding the Cyprus crisis were “deferred” in 

order to avoid “a possible turmoil in the international relations of the country” – in other 

words, the discussion of US and Western attitudes during the Turkish invasion. Then, in 

June 1975, lower-rank junta supporters were persecuted for torture against citizens. The 

trial of the junta leaders started on 28 July and ended on 23 August 1975. Papadopoulos, 

Makarezos and Pattakos received the sentences of death and dishonourable dismissal from 

army (for mutiny) and life sentences for high treason. Ioannides and seven others received 

life sentences. 

By that time Greece had not yet abolished the death sentence: the Centre and Left-wing 

opposition unanimously demanded that the government execute the convicted three dicta-

tors. In the populist Greek political scene, it was widely rumoured that the dictators, who 
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were described as “children” (or “praetorians”) of the Right would escape the death penalty, 

and would be freed after a short period. 

Karamanlis moved quickly. On 25 August, the Cabinet announced the conversion of the 

three death sentences to life imprisonment. This caused a storm from the opposition. Espe-

cially Andreas Papandreou, the leader of PASOK, stated that the Prime Minister was simply 

fulfilling the “obligations” that he had undertaken to the junta leaders. The opposition also 

protested for the “haste” of the government to convert the sentences. Still, the Secretary 

General of the Amnesty International, M. Ennals, praised the decision as a step towards 

the abolition of the death penalty, even in such a case, where the convicted had been inhu-

man, and even the public opinion demanded retribution. 

Karamanlis did not stop at the conversion of the sentences. This was a message to Greek 

society for moderation, and he needed to make sure that it would not be misunderstood 

from the other side, that of the junta supporters. On 29 August, he attended the last phase 

of the summer manoeuvres of the Greek army (exercise “Ptolemy”). He then addressed the 

officers who participated in it. He stressed that he respected the Greek officer, who had 

been the victim of the junta; anyone who, out of self-interest or “stupidity”, supported the 

regime, should remember its inglorious and destructive end, and the international humil-

iation of Greece that it had caused. The death sentences, he said, had been converted to 

life imprisonment, but “when we say for life, we mean for life”. Thus, he stressed that the 

conversion of the death sentences implied no forgiveness for the junta leaders. Moreover, 

as the British Embassy remarked, it is not a coincidence that the government made sure 

that the decision of the court would be published during this army exercise, when the bulk 

of the army had been moved to the “relatively distant” area of Drama. This was an attempt 

by the government to prevent a military coup after the verdict. 

At the same time, August 1974, the first trial of junta officials for torture started; these 

trials continued in the following months. In autumn, another trial took place for the jun-

ta’s suppression of the Athens Polytechnic revolt of November 1973; this resulted to three 

convictions to life (Ioannides received seven times life imprisonment) and to the convic-

tion of others to shorter sentences. The holding of such trials was also a major departure 

compared to the 1922 and the 1944-9 precedents, when the violations of human rights had 

not been the basis of proceedings. 
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Conclusions:

A major recent study of human rights trials, The Justice Cascade, by Kathryn Sikkink, 

stresses that Greece and Portugal were the early examples of similar proceedings which 

became the norm in subsequent decades. Sikkink notes that the Greeks themselves did not 

fully understand (and continue not to understand) that, by holding the trials (especially 

the ones for torture and for the suppression of the Polytechnic uprising), they substantially 

contributed to paving the way for human rights justice. In 1975, Greece’s legacy of political 

trials indicated that the dictators would be brought to court: this was the “natural” thing 

to do according to the prevalent trends of Greek history. Yet, the demand of the pubic (and 

the opposition) was not for real justice, but for revenge. As Sikkink remarks, “The people in 

the streets [of Athens on the night of 23 July when the junta fell] were calling for old-style 

political trials, not for a juridical process that would observe the rights of both perpetrators 

and survivors of violent repression”.

Karamanlis and his people did not satisfy this public demand. Greek transitional justice 

in 1974-5 was notable for its eventual combination of severity, clemency and fairness; and 

the each of these elements would be impossible without the others. This was a major dif-

ference between the 1974-5 transitional justice and the cases of 1922 and 1944-9. In her 

study of human rights justice, Sikkink notes that the populist demands of the opposition, 

especially of Andreas Papandreou, “entirely missed the point”: “When the Greek judiciary 

insisted on due process and Karamanlis commuted the death penalty, they broke the con-

nection to the old political trials, such as the executions in Goudi in 1922, and set the scene 

for genuine, modern human rights prosecutions”.

However, there was another major difference between Karamanlis and the opposition. 

Karamanlis was determined to avoid the mistakes of the past. He mostly wanted to avoid 

identifying the foundation of the young democracy with an execution. In essence, Kara-

manlis did not implement a different policy towards the Communists in 1955-63 and to-

wards the far right of 1974-5: in both cases, he doggedly avoided executions. In 1974-5, his 

logic was simple: the spilling of blood at such a moment tends to open incurable wounds 

and to recycle passions, which could prove destructive for Greece’s young democracy. The 

inter-war republic, which had gone down to memory as being based on the blood of the 

1922 executions, had an inglorious end; the post-war democracy had been burdened by 

the extremist anticommunist spirit which had finally aided the imposition of a ridiculous 
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dictatorship. Thus, Karamanlis did not want to create “martyrs” of the far Right: the junta 

leaders should be allowed to fade away in public memory. 

In this respect, Greece’s transitional justice of 1974-5 was not merely part of a transition 

strategy; it was part of a worldview, or at least of a comprehensive view regarding the 

dynamics of Greek political development. The government approached the issue with de-

termination as well as moderation, which were pivotal ingredients of the Greek transition, 

and, arguably, crucial elements of its success. It also appears that, despite the populist 

cries of the opposition, the Greek public opinion stood beside Karamanlis, a least at that 

moment, in the effort to make a visible break with the past. In these issues, Karamanlis 

applied specific principles, guided by the overriding aim of a long-term normalization of 

Greek political life and the lessening of passions, without which no normalization could be 

possible. This was am aim wider than the simple rejection of executions. It was a precon-

dition for a greater task, namely to break the vicious circle of the institutional crisis which 

had been raging since 1915, and to fulfill the internationally accepted preconditions of a 

fair judicial process. He was remarkably successful. As the British Ambassador to Greece, 

Sir Brooks Richards, commented in his annual review, 1975 was for Greece “a year of ex-

orcism”.

However, it would be wrong to assume that the 1975 trials removed the problem altogeth-

er. In the next months and years, new threats by the far Right became evident against the 

young Greek democracy. In successive occasions, the Karamanlis government warned the 

junta supporters not to try anything, while the Embassies of the US and of Britain held that 

there was little chance for a successful military coup against the government, but there 

always was a possibility that some might try it, or even attempt to assassinate the Prime 

Minister, who had attracted the venom of the far Right. In other words, the stabilization 

of the young democracy was an ongoing process, and time was needed to decouple it from 

the specific person of Karamanlis and link it with a proper institutional – thus stable – 

framework. The success of the transitional justice of 1974-5 was spectacular; but it was a 

beginning, not the end.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Öncelikle, bu uluslararası sempozyumu organize edenlere nazik davetlerinden ötürü 

teşekkür ederek başlamak istiyorum. 

Aynı zamanda, bu girişim için de sizleri tebrik ediyorum. Benim ülkemde, bildiğim kada-

rıyla, demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana geçen 42 yıldan bu yana, askerî 

darbeleri tecrübe eden ya da askerî cuntalara maruz kalmış ülkelerden gelen katılımcıla-

rın olduğu benzer bir etkinlik hiç olmamıştır. 

Bu sempozyuma benim katkım bir bilirkişi (hukuk uzmanı/danışmanı) ya da tarihçi sıfa-

tıyla değil fakat bu dönem boyunca genç ve politize olmuş bir üniversite öğrencisi olarak 

anında cunta karşıtı mücadeleye katılmış; kendi kararlarından gurur duyan, yakalandık-

tan sonra sorgulamalara ve işkenceye maruz kalmış bir birey olarak olacaktır. Bu, Yuna-

nistan’daki diktatörlüğe meydan okumaya cüret eden pek çok başka insanın da tecrübe 

ettiği bir kaderdir.  

Bu yüzden, diktatörlük sonrası dönemin hemen arkasından gelen benim de aktif bir vatan-

daş olarak tecrübe ettiğim koşullara atıfta bulunacağım. Diğer başka toplumların faydası-

na olabilecek birtakım dersler üzerine odaklanacağım. 

Hem direniş hareketi sırasında, yeraltındayken ve siyasi bir mahkûm olarak hapse girdi-

ğimde hem de hapisten çıktıktan sonra askerlik görevimi yapmakla yükümlü olduğum için 

kişisel olarak bu rejime şahit oldum. 

Genel olarak, Yunanistan’daki yedi yıllık cuntayı çevreleyen olaylar az ya da çok bilinir: As-

kerî bir diktatörlük 21 Nisan 1967’de dayatılırken demokrasi, cuntanın çöküşünden sonra 

24 Temmuz 1974’te yeniden kuruldu.

Albayların rejimi için ‘sonun başlangıcı’, Yunanistan’da bilindiği şekliyle, 17 Kasım 1973’te 

Atina Teknik Okulundaki öğrenci ayaklanmasıyla başladı. Rejimin yazgısı 20 Temmuz 

1974’te Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesiyle mühürlenmiş oldu.  
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Cunta’nın başkanlarının yakından izlenen bir davası, demokrasinin yeniden tesis edilme-

sinden bir yıl sonra 1975’te, sadece 20 subay sanık sandalyesine çıktı. Dikkat edeceğiniz 

gibi suçun “anlık bir suç” olarak nitelendirilmesi ve sürekli bir suç olarak görülmemesi 

sebebiyle, sadece rejimin elebaşları yargılanmıştı.

Constantine Karamanlis’in ilk hükûmetinin, demokrasinin yeniden tesis edilmesinden 

sonra darbe girişimcilerini hariç tutmadan siyasi tutsaklara bir af çıkarması dikkati çek-

mektedir. Sonuç olarak, cunta liderlerini yargılamak için sıradan vatandaşların dava aç-

ması gerekli oldu. Ayrıca, rejimin işkencecileri olarak hizmet etmekle suçlanan sanıkların 

davaları 1975 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında, Politeknik ayaklanmayı çevreleyen olay-

larla ilgili davalar da aynı yılın ekim ile aralık ayları arasında gerçekleşti.

Cunta liderlerini yargılama ve cezalandırma konusundaki sınırlamalar ve kısıtlamalar 

demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ilk birkaç ayı boyunca temizlik sürecinde zaten 

ortaya çıkmıştı. Bugün daha iyi bilinen şekliyle Yunanca “catharsis” terimini kullanırsak; 

askerî rejimle yakın iş birliği içindeki devlet aygıtındaki önemli pozisyonlardaki kişilerin 

tasfiyesi anlamına gelmektedir. Ayrıca o zamanlar yeni bulunan ‘cuntasızlaştırma (cunta-

dan arındırma) kelimesini kullanıyorduk. Ne yazık ki bu süreç diktatörlük iş birlikçilerinin 

yalnızca birkaçı ile sınırlı kalmıştır.

Bakanlık, valilik, askerî komutanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdürlükleri 

ile görevlileri olarak hizmet eden insanlar kendi görev ve eylemlerini açıklamak için asla 

çağrılmadılar. 

Bu yüzden, sadece bir dizi şahsın, yani cunta önderlerinin yargılanması ekonomik ve baş-

ka türlü sayısız suç ve cürüm işleyen diğer binlercesinin adaletin karşısına çıkmamasına 

sebep oldu. Aslında, bu yargı denetimi eksikliği, yıllar sonra, örneğin günümüzde faşistler-

de olduğu gibi bazı cunta savunucularının ülke finansının diktatörler tarafından “sağlam 

yönetildiğine” atıf yapılmasına olanak sağlamıştır.  

Demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonraki ilk birkaç ayda cunta subaylarının ve 

devlet aygıtının muamele görme biçimi, yeni demokratik devletin sağlamlaşması için aylar 

ve yılların gerekli olduğu gerçeğine dayandırılabilir.



1.GÜN - 4.OTURUM -  YUNANİSTAN

459

1974’te ne bir devrim gerçekleşti ne de rejimde radikal bir değişiklik oldu. Esasen siyasi 

gelişmeler, askerî rejimin büyük başarısızlığı ve yenilgisinin dolaylı olarak tanınması ve 

iktidarın eski siyasi elit kesimine sorunsuz bir şekilde transfer edilmesine izin vermesi 

anlamına geliyordu; bu siyasi sınıfın en güvenilir temsilcisi Constantine Karamanlis’ti.

Sonuç olarak, kamu kesiminin demokratikleşmesi ile bağlantılı olarak cunta iş birlikçile-

ri ve sempatizanlarının devlet hizmetlerinden tamamen tasfiye edilmesi aslında o dönem 

imkânsızdı.

O zaman bunu o kadar net fark etmemiş olabiliriz. Karamanlis ilk başlarda silahlı kuvvet-

lerin ülkenin siyasi hayatına müdahale etme kabiliyetini bozmaya çalıştı. Bu hassas bir 

idareyi gerektiriyordu ancak aynı zamanda güçlü bir kararlılığı da. Şans eseri, Kıbrıs’taki 

askerî darbe ve Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin sonuçlarıyla mücadelede cuntanın ba-

şarısızlığı askerî yapı içindeki içsel dengeleri başkalaştırmıştı. 

Silahlı kuvvetleri Karamanlis’in yeniden dizayn etme çabalarındaki ‘anahtar’ politikacı 

1981 Ekim’ine kadar savunma bakanı olarak hizmet eden  Evangelos Averoff’du.

Karamanlis tarafından dikte edilen ve Averoff tarafından uygulanan politika basitti: bir 

taraftan Nisan 1967 darbesine aktif olarak katılan görevlilerin tasfiyesi, ancak yedi yıllık 

diktatörlük sırasında rütbeleri artan görevlilerin muhafaza edilmesi- ve böylece meşrulaş-

tırma- akabinde siyasetçilere, bu durumda Karamanlis hükûmeti oluyor bu, gücün geçişi-

nin desteklenmesi. Bu subay sınıfı nihayetinde, diktatörlüğün en acımasız ifadesine karşı 

koymanın araçsal bir ifadesiydi. Demetrios İoannidis, diktatörlüğün son yılında, Politeknik 

ayaklanmasından kısa bir süre sonra asıl darbe lideri ve diktatörü Papadopulos’u 1973’te 

devirene kadar diktatörlüğü gölgeler içinde yönetmeye devam etti. Buna karşılık, cunta 

karşıtı direnişe katılan üst düzey yetkililer tekrar işe sokulmadı ancak Karamanlis daha 

sonra bu görevlilerin bir kısmını politik pozisyonlara yerleştirdi.

Bu strateji yani askerî subayların çoğunluğunun yeniden görevlendirilen cunta karşıtı su-

baylarca azledilmeyeceklerinin ve terfilerinin atlanmayacağının garantisini vermeleri kor-

kuyu yatıştırıcı bir etkiye sahipti. 
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Elbette bu, subayların heyetinde tam ya da samimi bir siyasi dönüşüme ulaşıldığı anlamına 

gelmiyordu. Sonraki on yıl boyunca, birkaç gönülsüz hareket ve hatta tam ölçekli bir darbe 

girişimi denemesi olmasına rağmen, en iyi bilinen örneklerinden biri Şubat 1975’teki söz-

de “Pijama Darbesi”, silahlı kuvvetler personelinin büyük çoğunluğu yeni siyasi duruma 

adapte olmuştu.

Genel rakamlar şunu söylüyor: 1974’te orduda görev yapan 10,000 subayın sadece 203’ü 

diktatörlükteki rollerinden dolayı ya tasfiye edildi ya da hapsedildi. 

Dahası Karamanlis çabucak bir şekilde, cuntanın üç önderinin ölüm cezalarını şartlı tah-

liyesiz ömür boyu hapis cezasına indirerek hoşgörü gösterdi. Onun aceleci kararı tepkile-

rin ve protestoların yükselmesine sebep oldu. İlke itibarıyla ölüm cezasının kaldırılmasına 

razı olan insanlar bile, cezanın cuntanın üç önderinin tepelerinde biraz daha uzun süre 

sallanmasını tercih ediyorlardı - muhtemelen mahkûm olmuş zorbaları aşağılayıcı bir şe-

kilde merhamet dilendirmeye zorlayıcı bir baskı olarak. Sonuçta, muhafazakâr vatandaş-

ların önemli bir kısmının vicdanında Albaylar rejimi sadece “aptalca”, darbe liderleri ise 

Karamanlis’in de dediği gibi “tedbirsiz” subaylardı.

Askeriyeden sonra iktidara dönen siyasi sınıfların, Yunanistan’ın “derin devleti”nin komp-

lo mekanizmalarını tamamen ortadan kaldırmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu sınıflar 

çoğunlukla kendi siyasi hâkimiyetlerini engelsiz bir şekilde artırmak istiyorlardı.

Demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonraki ilk aylarda hükûmetin yeni bir askerî 

darbe ihtimalini ciddi bir risk olarak görmesi oldukça karakteristiktir. 

Karamanlis hükûmetindeki bakanlar da dâhil olmak üzere hükûmet kadroları önlemler 

aldılar ve bazen kendi evlerinde de değil başka yerlerde uyumuşlardır. 

Ben de kişisel olarak o zamanda, Karamanlis hükûmeti tarafından 1974 yazında açıkça 

cunta yanlısı olan pek çok askerin nakledildiği Yunan-Türk sınırında bir asker olarak hiz-

met ettim. Bu, tankların Atina sokaklarını tekrar ele geçirme ihtimalini ve komplocuların 

toplanmasını ve entrikalarını önlemek için yapılmıştı. Pek çok subayın bu şekilde sınıra 

yerleştirilmesi, askeriyenin birçoğunun bu temizleme ve cezalandırmaların sadece dikta-

törlüğün başlıca kışkırtıcılarını etkileyeceğine ikna olmasıyla sona erdi. 
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O dönemin trajikomik hikâyelerinden biri, dönemin Yunan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay 

Başkanı Amiral Christos Limberis tarafından yıllar sonra anılarında anlatıldı.

Limberis o dönem genç bir denizci olarak hizmet etmekteydi. Yunanistan’da donanma o 

zamanlar orduya karşı bir engel olarak daha demokrasi yanlısı olarak görülürdü.  

1974 ve 1975 yıllarının sonlarında geçen bu zor aylarda, donanmanın üst kademesi, bir 

başka darbe teşebbüsünün olması durumunda savaş gemilerinin korunması için yeterli 

güvenlik birliğini bir araya getirme gibi zor bir görevle karşı karşıya kaldı.

Limberis şöyle hatırlamaktadır: “Askerlerin siyasi inançlarını listeleyen dosyaları açtığı-

mızı ve diktatörlük için tehlikeli olarak işaretlenenleri tespit ederdik. Onlardan oldukça az 

vardı. Ve güvenlik birlikleri olarak seçtiklerimiz şunlardı: Komünistler, solcular, demokrat-

lar ve diktatörlük karşıtı muhafazakarlar. Ve bu şekilde rahata ermiştik.”

Birkaç yıl sonra 1981 Ekim’inde Andreas Papandreou kolay bir şekilde genel seçimleri ka-

zandı ve hükûmeti kurdu. Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Karamanlis, Papand-

reu’yu savunma ve dışişleri bakanlığı seçimi konusunda bilgilendirilmek ve istişarede bu-

lunmak için çağırdığında, olası bir sosyalist hükûmet karşısındaki endişelerini ve silahlı 

kuvvetlerin üst düzey yönetiminin örtülü tehditlerini aktarmıştır. 

Herhâlde, 1980’lerin başından beri orduyu kışlalara geri döndürme hedefi başarılı olmuş-

tur. Yine de, Yunan ordusunun yarım kalmış “cuntasızlaştırılması” konusunda sıradan va-

tandaşın zihninde birçok soru cevapsız kalmıştır.

Karamanlis’in kararı, cunta dönemiyle bağlantılı üç büyük davanın hükümlerinde de açık-

ça görülmüştür. Cunta sonrası dönemde en çok konuşulan konulardan biri, işkence olay-

larında yargılanan polis memurlarının ve aynı zamanda cuntayla ilgili davalarda mahkûm 

olan subayların ağır hapishane şartları sebebiyle beraati veya birkaç ay hapis cezasına 

çarptırılması kararına varılmasıydı.  

Başka bir deyişle, polisin “iç düşman” olarak gördüğü cunta karşıtı aktivistlere yaptıkları 

işkenceler kendi görevlerini icra ederken “aşırı coşkunluk” göstermeleri olarak değerlen-

dirilmiştir. 
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Askerî subaylar söz konusu olduğunda, cunta sonrası hükûmette ön plana çıkan görüş, 

askerlerin kendi katı askerî vazifeleri dışında hiçbir şeye dâhil olmamaları gerektiğiydi.  

O zaman var olan politik koşullarda iki terörist grup tarafından 1976 ve 1979 yıllarında 

infâz edilen iki suikastin askerî personeli değil işkenceden hüküm giymiş iki güvenlik poli-

sini hedef alması belirgin bir özellikti. Aslında, iki cinayet adaletten paçasını kurtaranlara 

karşı “adil bir ceza” olarak kamuoyunun önemli bir bölümünde memnuniyetle karşılandı.

Suikastlar, zamanın hemen hemen bütün gazeteleri tarafından cinayet olarak değil “infaz-

lar” olarak nitelendirilmişti. Bu durum, gelecek yıllar boyunca kamuoyuna kazınmış bir 

görüş olarak kalmaya devam etti.

Yunanistan’daki polis ve güvenlik servislerinin 1980’li yılların başlarına kadar hâlâ “gü-

venlik riskleri”nin gölgelenmesi, olağan şüpheliler hakkında dosyaların saklanması gibi 

eski uygulamalarından ve alışkanlıklarına bağlı kaldıklarından burada bahsetmek gerekir.

Elbette, demokrasinin yeniden tesis edilmesinden kaynaklanan önemli bir tarihsel ve 

daha az ölçüde adli bir vakıa “Kıbrıs dosyası” olarak adlandırılan 1974 Kıbrıs olaylarını 

çevreleyen bütün devlet arşivlerinin ve belgelerinin yayımlanmasıdır.  

Uygulamada, bu bölümdeki adli soruşturma asla sona ermemiş daha çok Mart 1975’e er-

telenmiştir. O zamandan sonra, zaman zaman pek çok politikacı bu “dosyayı” açmaya söz 

vermiş ya da talep etmiştir ki bu asla gerçekleşmeyen bir olaydır.  

Resmi olarak, soruşturma Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı Yunan askerî cuntasına 

ve müteakip olaylara odaklanmaktadır. Ancak, bu “dosya” ya da “evrakların” ––daha açık 

olarak oldukça hacimli bir dava dosyasının - “ülkenin uluslararası ilişkilerini zedelemesin-

den” kaçınmak için kapatılması emredilmiştir.  

Gerçekte, bu sorunun araştırılmasındaki ilgisizliğin Karamanlis’in Kıbrıs için sorumluluk 

dağılımından kaçınma çabalarından kaynaklandığı görülmektedir––bu, potansiyel olarak 

suçlu tarafların çevresini artıracak ve daha fazla subayın töhmet altında kalmasına sebep 

olacak bir gelişmedir. Temmuz 1974’teki en hayati saatlerde gölge diktatör Ioannidis ile bir 

araya gelen askerî personel, Karamanlis’i Yunanistan’ın kontrolünü ele alması için ülkeye 

dönmeye davet ederek krizden bir çıkışı öngörüyordu.
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Belki bir noktada ayrıntılar ortaya çıkacaktır, bu yüzden sadece Yunanistan’dan kaynak-

lanmayan daha fazla faktörün dâhil olduğu kanıtlanabilecektir. 

Bugün geriye doğru o döneme bakıldığında, şunu söyleyebilirim ki, Yunanistan’ın yedi 

yıllık diktatörlük dönemi tam anlamıyla tetkik edilememiştir. Ordunun yaptığı baskı ve 

sindirmeleri kastetmiyorum fakat diktatörlüğün siyaset, kültür, halkın duygusu ve hatta 

ülkenin kamuoyu üzerindeki yıkıcı sonuçlarından bahsediyorum. 

Cuntanın çöküşüyle başlayan dönem, tavizlere ve geçmişin rahatsızlık ve bozukluklarının 

hâlâ zarar görmemiş olarak durmasına rağmen, açık bir şekilde demokrasi ve demokratik 

bir yönetime geçiş açısından bir zaferdi.

Bununla birlikte açık olan şey, gerçek anlamda geçmişte hiç yaşamadığımız demokratik bir 

yönetişim çağının başlamış olmasıdır. Bu, benim görüşüme göre bu dönemin en önemli ba-

şarısıdır. Diktatörlük sonrası dönemin en büyük kazancıdır. Ancak cuntanın çöküşü geçmiş-

ten bir kopuşa veya herhangi bir radikal değişime sahne olmamıştı; bunun yerine, gerekli 

düzenlemelerle de olsa, önceki siyasi durumun hızlı bir biçimde yeniden tesis edilmesiydi.

Diktatörlüğün çöküşünde siyasete girenler arasında oldukça az sayıda cunta karşıtı eski 

asker vardı. Cunta liderlerine karşı verilen ilk cezalar yerine getirilse ve tam bir temizlik 

süreci uygulansaydı siyasi durumun nasıl gelişeceğini hep merak etmişimdir.

Tarih boyunca, tiranların “yakın arkadaşlarının” ve iş birlikçilerinin gerçek anlamda çok 

azının cezalandırıldığına tanıklık ettik fakat Yunan cunta yönetimi tarafından işkence edi-

len ve hapsedilen insanların demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonra intikam ara-

yışında olmadığını kabul etmek zorundayım.   

İlk başta, büyük olasılıkla kızgındık ve adalet talep ediyorduk fakat demokrasi ve özgürlük 

ruhu eninde sonunda bizi daha fazla cezbetti. Bu yüzden pek çok insan, kurum veya siyasi 

parti derinlikli bir siyasi temizlik konusunda ısrar etmedi. Bir değişim beklentisi yanında 

yeni, daha özgür bir yaşam için artık bir heves ve teselli vardı.  

Askerî diktatörlük çilesini tecrübe eden başka ülkelerde de benzer koşulların olup olma-

yacağından emin olamadığım, Yunan tecrübesini ilgilendiren başka bir temel konu daha 

vardır. Burada bahsettiğim şey, cuntaya karşı direniş hareketidir.  
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Yunanistan’ın durumunda, cuntaya karşı direniş hareketi sadece yıl dönümlerinde hatır-

lanır, yine de asıl tarihsel ve eğitici boyutları çoğunlukla unutulur. Direniş hareketi geçiş-

tirilmekte ya da sadece siyasi alanlarda ve partilerin pusularında aday çıkartılırken hatır-

lanıyor; bununla birlikte demokratik bir devletin günlük hayatının demirbaşı olmalıydı.  

Demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonra ortaya çıkan hükûmetler cunta karşıtı 

mücadelenin büyük oranda bir “müze sergisi” olarak kalmasını istemekte ve ortak hafıza-

nın ve tecrübenin––bütün vatandaşlar için, özellikle de gençler için özünde çok önemli bir 

ders olarak––bir parçası olmasını istememektedir. 

Diktatörlük karşıtı mücadelenin küçük görülmesi konusunu başka bir açıdan ele alarak 

sonlandırmak istiyorum. Demokrasinin yeniden tesis edilmesi ve hukuk, eşitlik ve da-

yanışma üzerine kurulan bir devlet mücadelesinin en nihayetinde yozlaşmayı, birbirine 

dolanmış çıkarları ve siyasi sloganlar ve vaatler temelinde popülist oylar kapma peşinde 

olunduğu bir vekil devletin yeniden kurulmasını engelleyememiştir. Bu koşullar bütün bir 

ulusu, sadece bir nesil içinde bir felaketin eşiğine gelmesine sebep olmuştur; burada açık-

ça görüldüğü gibi, Yunanistan’da altıncı yılı dolan krize atıf yapıyorum.  

Diktatörlük sonrası politik görünüme hakim olan siyasal güçler bu gidişatı önleyememiş-

tir. Aslında, bu güçler bizatihi bu korkunç gidişatı şiddetlendirmiştir.  

Son olarak, bununla beraber demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonra kurulan de-

mokratik rejimin kalitesi bugüne kadar, nostaljik faşizm, Nazilik ve askerî diktatörlüğe 

verilecek en iyi cevap olmuştur.   

Aşırı sağcı Golden Dawn faşist partisinin son yıllarda Yunanistan’daki yükselişi, enerjik 

ve yeniden doğmuş bir demokrasi imajını lekelemiş olabilir ancak demokrasinin yeniden 

tesis edilmesinden bu yana geçen 42 yıldaki radikal siyasi değişim fırsatlarını da sağlayan 

bu demokrasi olmuştur.  

Demokratik sistemin en iyi savunusu, bütün vatandaşlara daha fazla özgürlük ve haklar 

verilmesine dayanmaktadır. Bunun en önemli ders olduğuna inanıyorum.

Teşekkür ederim.



1.GÜN - 4.OTURUM -  YUNANİSTAN

465



COUP D’ETAT JUDGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY INTERNATIONAL

466

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COUP D`ETAT JUDGEMENTS
IN THE WORLD AND TURKEY

To begin with, I would like to thank the organizers of this international symposium for 

their kind invitation.

At the same time, I would like to congratulate you for this initiative. In my country, as far 

as I know, even after 42 years since the restoration of democracy there has never been a 

similar event with participants from countries that experienced military coups or endured 

military juntas.

My contribution to this symposium is not in the capacity of a legal expert or historian, 

but as an individual who lived through that era as a young and politicized college student 

who immediately joined the anti-junta struggle; and who is proud of his decision, suffering 

interrogations and torture after his arrest – a fate experienced by many other people who 

dared challenge the dictatorship then ruling Greece.

I will, therefore, refer to the conditions in the immediate post-dictatorship period, which 

I experienced as an active citizen. I will focus on certain lessons that may be utilized by 

other societies. 

I personally witnessed this regime while in the resistance movement, in the underground, 

and while being incarcerated as a political prisoner, but also as a conscript, given that after 

my release from jail I was obliged to serve out my military service.

Broadly, the events surrounding the seven-year junta in Greece are more-or-less known: A 

military dictatorship was imposed on April 21, 1967, whereas democracy was restored on 

July 24, 1974 after the junta collapsed.

The “beginning of the end” for the colonels’ regime, as it was known in Greece, began with 

a students’ uprising at the Athens polytechnic on Nov. 17, 1973. The regime’s fate was 

sealed with Turkey’s intervention in Cyprus on July 20, 1974.   

Nicholas VOULELIS
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A closely watched trial of the junta’s protagonists came in 1975, in which only 20 officers 

landed in the dock, a year after the restoration of democracy. As you will note, only the 

chief protagonists of the regime were tried, given that their offence was described as a 

“momentary crime” and not a continuous offence.  

It is noteworthy that the first government of Constantine Karamanlis, after the restoration 

of democracy, issued an amnesty to political prisoners that did not exclude the coup insti-

gators. As a result, lawsuits by ordinary citizens were required to bring the junta leaders to 

trial. Moreover, trials of defendants accused of serving as the regime’s torturers took place 

from August to December 1975, with a trial on the incidents surrounding the Polytechnic 

uprising taking place from October to December 1975.

The limits and restrictions in prosecuting and punishing the junta leaders had already 

emerged during the first few months of the restoration of democracy, something that was 

also visible in the process of lustration, as the term is better known today or “catharsis”, 

to use the Greek term, meaning the removal of individuals from important positions in the 

state apparatus that cooperated closely with the colonels’ regime. We also used the neolo-

gism of “dejuntification” at the time. Unfortunately, this process was limited to only a few 

of the dictatorship’s collaborators.

People that served as ministers, prefects, military commanders, heads of public organiza-

tions and institutions were never summoned to explain their role or actions.

Therefore, the prosecution of only a handful of individuals, namely, the junta protagonists, 

left thousands of others beyond the scope of justice – individuals who committed numer-

ous offences and crimes, economic and otherwise. This lack of judicial review, in fact, al-

lowed certain junta apologists, decades later, for example the nowadays fascists, to refer 

to “sound management” of the country’s finances by the dictators.

The manner in which the junta officers and the para-state apparatus were treated in those 

first months after the restoration of democracy can be traced to the fact that the consolida-

tion of the new democratic state required months and years.   
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There was no revolution in 1974, nor was there a radical change in the regime. Essentially, 

political developments were an indirect recognition of the huge failure and defeat of the 

military regime and its compromise to allow for the smooth transfer of power to the former 

political elite -- and the most reliable representative of this political class was Constantine 

Karamanlis.

As a result, the complete removal of junta collaborators and sympathizers from the state 

services, in tandem with the democratization of the public sector was, in essence, impos-

sible at the time.

We may not have realized this so clearly then. Karamanlis at first tried to defuse the armed 

forces’ ability to intervene in the country’s political life. This required delicate handling 

but also an increased determination. Luckily, internal balances had been altered within 

the military structures following the coup d’etat on Cyprus and the junta’s inability to deal 

with the results of the Turkish intervention in Cyprus.

The politician that was a “key” in Karamanlis’ efforts to reform the armed forces was Evan-

gelos Averoff, who served as defence minister until October 1981.

The policy dictated by Karamanlis and implemented by Averoff was simple: cashiering offi-

cers that actively participated in the April 1967 coup, on the one hand, but retention – and 

thus legitimization – of the officers that climbed the ranks during the seven-year dictator-

ship and subsequently backed the transition of power to the politicians, which in this case 

was the Karamanlis government. This class of officers were instrumental in finally oppos-

ing the most brutal expression of the dictatorship, which in its final year, was ruled from 

the shadows by Brig. Gen. Demetrios Ioannidis, who had ousted the original coup leader 

and subsequent dictator Papadopoulos in 1973 shortly after the Polytechnic uprising. Con-

versely, high-ranking officers that took part in the anti-junta resistance were not re-instat-

ed, although Karamanlis later placed several of those officers in political positions.

This strategy had the effect of calming fears by the majority of military officers, who were 

assured that they would not be cashiered and that their promotions would not be bypassed 

by reinstated anti-junta officers.
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This did not mean, of course, that a complete or sincere political transformation was 

achieved throughout the officers’ corps. What happened is that the vast majority of 

armed forces personnel adapted to the new political situation, although there were a few 

half-hearted attempts over the subsequent decade to try and organize a movement or even 

a full-scale coup, with the best-known example being the so-called “Pyjama Coup” in Feb-

ruary 1975.

The overall figure is telling: Of the 10,000 officers serving in the army in 1974, only 203 

were cashiered or jailed for their role in the dictatorship.

Furthermore, Karamanlis quickly granted clemency for the trio of junta protagonists sen-

tenced to death, reducing the sentences to life in prison without parole. His rushed deci-

sion generated heightened reactions and protests. Even people who agreed with the repeal 

of the death penalty on principle preferred that the sentence ominously hang over the 

heads of the trio for a little while longer – possibly as pressure to force the convicted ty-

rants into the humbling act of requesting clemency. The result was that in the conscience 

of a significant number of conservative citizens the colonels’ regime was a mere “folly”, 

while the coup leaders were “imprudent” officers, as Karamanlis called them.  

It is clear that the political classes that returned to power after the military never real-

ly dared to completely eradicate the conspiratorial mechanisms of Greece’s “deep state”. 

These classes mostly wanted to expand their own unobstructed political dominance.

It is characteristic that in the first months after the restoration of democracy the possibili-

ty of another coup was viewed as a serious risk by the government.

Government cadres, including ministers in the Karamanlis government, took precautions 

and sometimes slept elsewhere and not in their homes. 

I personally served as a conscript on the Greek-Turkish border at the time, where many of 

the overtly pro-junta officers were transferred by the Karamanlis government in the sum-

mer of 1974. This was done to preclude the possibility of tanks again taking to the streets 

of Athens, and to reduce the possibility of conspirators` gatherings and machinations. This 

posting on the border of many officers ended when most of the military was persuaded that 

lustration and penalties would affect only the chief instigators of the dictatorship.
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One tragic-comedic story from that era was described years later by the former Greek 

armed forces general staff chief, Admiral Christos Limberis, in his memoirs.

Limberis served as a young navy officer at the time. In Greece the navy was considered at 

that time as more pro-democracy, and as a barrier against the army.

During those difficult months of late 1974 and 1975 the navy’s leadership faced a difficult 

task in putting together enough security contingents to guard warships in case another 

coup attempt was made.

Limberis remembered that “we opened the files that listed the political beliefs of the ser-

vicemen and we pinpointed the ones identified as dangerous for the dictatorship. There 

were quite a few. And these were the ones we selected: communists, leftists, democrats 

and anti-dictatorship conservatives as members of security contingents … and that’s how 

we felt at ease”.

A few years later in October 1981 when Andreas Papandreou easily wins the general elec-

tion and forms a government, Karamanlis, who was the parliament-elected president of the 

republic, cited his concerns or even the veiled threats by the armed forces’ leadership, in 

the face of a prospective socialist government, to ask to be briefed and consulted on Papan-

dreou’s choice for defence minister and foreign affairs minister.

For sure, since the early 1980s it seems the goal of permanently returning the military back 

to the barracks has succeeded, despite the fact that many questions remained unanswered 

in the minds of many ordinary citizens about the incomplete “dejuntification” of Greece’s 

military. 

Karamanlis’ decision was also evident in the verdicts of the three major trials linked to the 

junta era. One of the most telling aspects of the post-junta period was the fact that police 

officers prosecuted in torture cases were either acquitted or sentenced to a few months 

of jail time, while at the same time military officers convicted in junta-related trials were 

handed down stiff prison terms.

In other words, police torturing anti-junta activists whom they considered as the “internal 

enemy” were viewed as showing “excessive zeal” in the course of exercising their duties.    



1st DAY - 4th SESSION GREECE

471

As far as the military officers were concerned, the view that predominated in the post-jun-

ta government was that the former should not have involved themselves in anything ex-

cept their strictly military duties.

It’s characteristic of the political situation that existed at that time that two assassina-

tions, carried out in 1976 and 1979 by two terrorist groups – “November 17” and “June ‘78”, 

respectively – did not target military officers but two security police officers convicted of 

torture. In fact, the two killings were greeted by a significant portion of public opinion with 

satisfaction, as a “just punishment” against those who had eluded justice.

The assassinations were even described by almost all of the newspapers of the time as 

“executions” and not murders, something that remained etched in the public opinion for 

years to come. 

It is noteworthy to mention here that police and security services in Greece, up until the 

early 1980s, were still sticking to old practices and habits, such as shadowing “security 

risks”, keeping files on prospective suspects etc.    

Of course, there is still a major historical, and to a lesser extent judicial, vacuum stemming 

from the restoration of democracy: the so-called “Cyprus file”, a term which refers to the 

publication of all state archives and documents surrounding the incidents on Cyprus in 

1974.

In practice the judicial investigation into this chapter of the dictatorship was never ended, 

rather it was suspended in March 1975. Since then, and from time to time, many politicians 

have requested or promised to open this “file”, something that never occurred.

Officially, the investigation focused on the Greek junta’s coup d’etat against Cyprus Presi-

dent Makarios and the subsequent events. However, this “file” or “dossier” – a voluminous 

case file to be more precise – was ordered shut in order to avoid “disrupting the country’s 

international relations”.

In reality it appears that this disinterest in investigating the case stemmed from Karaman-

lis’ effort to avoid the distribution of responsibility for Cyprus – a development that would 

have potentially increased the circle of guilty parties and possibly implicated more officers; 
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military personnel who during the most crucial hours in July 1974 broke ranks with the 

shadow dictator Ioannidis and sought an exit from the crisis by inviting Karamanlis back 

to the country to assume Greece’s reins.  

Maybe at some point the details will be revealed, so that it can be proven that more factors 

were involved, and not just those emanating from Greece.

Looking back today at that era I would say that the seven-year dictatorship in Greece has 

not been fully assessed. I am not referring to the oppression and repression by the military, 

but to the catastrophic consequences that the dictatorship had on politics, culture, popular 

sentiment and even on the country’s public opinion.

The period that began with the collapse of the junta is clearly a victory for democracy, a 

transition to a democratic government, despite compromises and with the pathologies and 

distortions of the past still intact.   

What is clear, however, is that an era of democratic governance had begun, which we had 

really never experienced in the past. This is, in my view, the most important achievement 

of this period. The biggest gain from the post dictatorial period.

Yet the collapse of the junta did not witness a break with the past or even any radical 

change; instead there was a quick restoration of the previous state of politics, albeit with 

the necessary adjustments.

There were also very few anti-junta veterans that entered politics in the wake of the dic-

tatorship’s collapse.

I have often wondered how the political situation would have evolved if the initial sentenc-

es against the junta leaders had been carried out and if a complete lustration process had 

been implemented.

Throughout history we’ve seen that very few “associates” and collaborators of tyrants are 

truly punished, but I must admit that the people who had been tortured or imprisoned by 

the Greek junta had no desire to seek revenge after the restoration of democracy.  

In the beginning we were probably infuriated and demanding justice, but the spirit of de-
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mocracy and freedom eventually fascinated us more. Therefore, most people, organiza-

tions or political parties did not insist on an in-depth political catharsis. There was now 

relief, and an enthusiasm for new, freer life, as well as an expectation for change. This may 

have been the reason that we were not obsessed with the recent and grim past.

There is also another fundamental issue involving the Greek experience, one for which I 

am not sure if similar conditions exist in other countries that experienced the ordeal of a 

military dictatorship. What I am referring to is the resistance movement against the junta.

In Greece’s case the resistance movement against the junta is remembered only on anni-

versaries, yet its substantive historical and educational dimensions have been forgotten. 

The resistance movement was glossed over or simply remembered in political addresses 

and when fielding candidates on parties’ ballots, whereas it should have been a fixture in 

the day-to-day life of a democratic state.

The governments that emerged after the restoration of democracy wanted the anti-junta 

struggle to mostly remain a “museum exhibit” and not as a part of a collective memory and 

experiences -- essentially a lesson for all citizens, particularly the young. 

I would like to conclude with the issue of the downgrading of the anti-dictatorship struggle 

from another angle, namely, the fact that the struggle for the restoration of democracy 

and the establishment of a state based on the rule of law, equality and solidarity in the 

end failed to prevent the restoration of a clientist state, corruption, intertwined interests 

and – later – the return of a populist grab for votes based on political slogans and promises. 

These were the conditions that led an entire nation, within a mere generation, to the brink 

of disaster; I am obviously referring to a crisis that is now in sixth year in Greece. 

The political forces that dominated the political landscape after the dictatorship could not 

prevent this course. In fact, these forces actually exacerbated this disastrous course.

Finally, the quality of the democratic regime that was established after the restoration of 

democracy until today is nevertheless the best answer to those who are nostalgic of fas-

cism, Nazism and military dictatorships.  
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The rise in Greece over the past few years of the ultra-right Golden Dawn fascist party may 

have blemished the image of a vibrant and reborn democracy, but it was this democracy 

that offered the chance of radical political changes over the past 42 years since the resto-

ration of democracy.

The best defence of the democratic system lies in more and entrusted freedoms, in more 

and etrusted rights for all citizens. I believe that this is the most important lesson.

Thank you.
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İnsanoğlu, iyiyi ve kötüyü tercih etme kabiliyeti ile yaratılmıştır. İnsanlık tarihi de bu iki 

tercihin kıyasıya mücadelesi ile geçmiştir. “Adalet, iyilik ve doğru işler yapma” ile “hakkı 

olmayanı alma, başkasının vücut bütünlüğüne veya özel mülküne tecavüz” arasındaki re-

kabet insanlığın başlangıcına kadar gitmektedir. İyiliğin ve adaletin kötülük ve zulümle 

mücadelesi hem bireysel hem de toplumsal alanda devam etmektedir. Bir arada yaşama 

arzusu ve gerekliliği, insanın içindeki bir duyguyu -diğerini idare etme duygusunu- besle-

mektedir. Lakin kendi istediği gibi…

Toplumların yaşamı da insanların bu yönetme dürtüsü, diğer insanların bu yönetime karşı 

çıkması veya bu yönetim şeklini belirleme mücadelesi şeklinde geçmiştir. İnsanlığın arkaik 

dönemlerinden bugüne yönetim şekilleri değişse de meşruiyet arayışı hep var olmuştur.  Ni-

hayetinde insanlık tecrübesi, bir toplumun iradesinin dışında bir yönetimin meşru bir yöne-

tim olamayacağı noktasına gelmiştir. Milli iradenin kayıtsız şartsız hâkimiyetini esas alan 

demokratik yönetim modeli, dünya tarihinin en gelişmiş yönetim modeli halini almıştır. 

Anayasal olarak tanınsa da tanınmasa da meşruiyetin milli iradeye dayanması adaletin, 

sosyolojinin bir gereğidir. Milli iradeye dayanan meşru yönetimler, tarih boyunca haksız 

ve hukuksuz müdahalelerin hedefinde olmuştur. Milletten yetki almayan gayrimeşru yapı-

ların devleti, toplumu ve hukuk düzenini kendi istedikleri gibi tasarlayarak, milletin ema-

netini kendi menfaatlerine kullanma dürtüsü tarih boyunca hep vardı. 

Türkiye’de çok partili siyasi hayatla güç kazanan milli irade 1950 sonrası dönemde ekono-

mik kalkınmada, üretimde, insan hak ve özgürlüklerinde gelişme sağladı. Toplumun her 

kesiminde yükselen standartlar, ciddi anlamda memnuniyetle karşılanmıştır. Böylesi bir 

huzur ve barış sürecinde, tam demokrasiye kavuşuldu derken 27 Mayıs 1960’ta Cumhu-

riyet döneminin ilk darbe ihaneti gerçekleşti. Halkın kahir ekseriyetinin oyu ile iktidara 

gelen bir partiye yönelik yapılan algı çalışmalarıyla puslu bir hava oluşturularak darbeye 

zemin hazırlanmış, radyo başındaki gözü yaşlı insanların ahı ile darbe gerçekleştirilerek 

dönemin Başbakanı Adnan Menderes idam edilmiştir.

27 Mayıs darbesini 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat postmodern 

darbesi, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi darbe teşebbüsü, 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsü, 

son olarak da 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü izlemiştir. Milli iradeyi hedef alan 

bütün bu darbeler; adaleti, özgürlüğü, demokrasiyi, huzuru, barışı, ekonomik kalkınma 

ve refahı ortadan kaldıran alçak girişimler olarak siyaset ve hukuk tarihimize geçmiştir.  
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Tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan bu darbe ve girişimleri birçok ocağın sönmesi-

ne, kardeş kanının dökülmesine, kamu kaynaklarının sömürülmesine ve her alanda geriye 

gidişe sebep olarak insani, hukuki, siyasi, ahlaki ve mali açıdan tedavisi olmayan yaralar 

bırakmıştır. Bu acı tecrübelerin hepsi milletimize şu gerçeği gösterdi: Darbe yıkımdır, yok 

oluştur. 

Millet, kendi oyuyla iktidara gelen bir hükûmetin yine kendi oyuyla değişebileceği, değiş-

mesi gerektiği noktasında ısrarcı davranmıştır. Darbelere karşı siyasi, sosyal ve hukuki 

mücadele şarttır. Milli irade düşmanlarına karşı mücadeleyi siyasi alanda siyaset kurumu-

nun, sosyal alanda milletin, hukuki alanda da yargı kurumunun gerçekleştirmesi gerek-

mektedir. 

27 Nisan e-muhtırasına “Eyvallah” denmemiş, Genelkurmay Başkanlığına anayasal sınırla-

rı hatırlatılmış, Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerinden dolayı 

“Baş-bakan’a karşı sorumlu olduğu” açıkça vurgulanmıştır. Kapatma davasına boyun eğil-

meyerek bunun hukuki olmadığı, açıkça meşru hükûmete karşı darbe girişimi olduğu ilan 

edilmiştir.

Gezi darbesine karşı meydanlar çapulculara bırakılmamıştır. “Demokrasi ve hukuk çerçe-

vesinde fikirlerini herkes ifade eder, son olarak sandık karar verir.” diyerek Gezi kalkışma-

sının Menderes’e yapılan 27 Mayıs’tan farksız olduğu ilan edilmiştir.

17-25 Aralık’taki “hukuk maskeli” FETÖ yargı darbesi karşısında da esneklik gösterilme-

miş, tarihin en iyi planlanmış yargı darbesi bu dik duruş sayesinde püskürtülmüştür. 

15 Temmuz ihaneti karşısında, millet darbeye boyun eğmeyerek iradesine sahip çıkmıştır. 

Aziz milletimizin asil duruşu dünya milletlerine ilham kaynağı olmuştur. Cumhurbaşka-

nımızın daveti ile havalimanı ve meydanlara koşan “cumhur” FETÖ darbe ve işgal kalkış-

masını püskürtmüştür. Bu, büyük milletin verdiği destansı bir karardır. Milyonlarca insan 

tankların, uçak-ların, silahların karşısına dikilmiş ve iradesini canı pahasına namusu gibi 

korumuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün bu süreçlerdeki dik duruşu, ya-

pılan reformlarla vesayet kurumlarının tasfiye edilmesi milletten tam not almıştır. 
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Tam da bu noktada artık “yargı göreve” başlamalıdır. Yargı, bir taraftan darbelerin hesabı-

nı sorarak “yargıya güven”i tesis etmeli ve demokratik hukuk devletinin inşasına destek 

olmalıdır.

1980 darbesini yapan paşalar ile 28 Şubat darbecilerinin yargılamalarının çok etkin bir 

şekilde yapıldığını söylemek güçtür. Derin ve paralel kumpaslar sebebiyle darbelerle mü-

cadelede bugüne kadar başarı elde edilemedi. Hatta günümüze kadar yargı, darbecilerin 

sığınacağı güvenli liman olarak kaldı.

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yargılamaların etkin yapılabileceğini ümit et-

mekteyiz. Öyle bir yargılama yapılmalı ki hem adalet tesis edilsin hem de bir daha kimse 

bu ülkede darbe yapmayı aklından dahi geçirmesin. 

Demokrasinin önemli bir değer olduğu gerçeği artık toplum tarafından kanıksanmış du-

rumdadır. Milletin bir yanlışın üzerinde ittifak etmeyeceği gerçeği artık bilinmelidir. De-

mokrasiyi içselleştirmiş, kendi gibi düşünmeyen insanların değerlerine, inançlarına saygı-

lı bir toplum bizim için ütopya değildir. Öyle ki bu yolda ilerlemeye azimle devam edeceğiz.

Bu bağlamda dünya darbe yargılamalarını, kendi darbe yargılama tecrübelerimizle karşı-

laştırdığımız bu çalışma, darbelerin hesabının sorulmasında yargı dünyasına yol gösterici 

olacaktır.
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Öncelikle Türkiye’deki son askerî müdahalenin yıl dönümünde bu müdahaleyi gerçekleşti-

ren, bunda payı olan iş birlikçi olarak sürecin içerisinde yer alan herkesi lanetle anıyorum.

Öncelikle 28 Şubat müdahalesinde ve daha önceki askerî müdahalelerde zarar gören, zul-

me uğrayan, acı çeken, ızdırap çeken herkesi de saygıyla ve minnetle selamlıyorum.

28 Şubat, Türkiye’de başarılı olan son askerî müdahale. Başarılı olan derken başlangıç he-

defleri bakımından başarılı oldu ama nihayetinde bin yıl süreceği iddia edilen o darbenin 

etkilerini kısa sürede kaybettiğini elbette görüyoruz. Aslında Bekir Berat Bey “Demokrasi-

lerde bir kere darbe olur.” diyerek başka bir açıdan onu izah etti; ben de öyle düşünüyorum. 

Türkiye’de esasen gerçekleşen darbe 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu darbeden sonra Türki-

ye’de 12 Mart’ta, 12 Eylül’de veya 28 Şubat’ta ayrı ayrı darbeler olmadı. 27 Mayıs 1960’la be-

raber Türkiye’de bir darbe dönemi başlamıştır. İfade ettiğim tarihler, bu darbe döneminin 

yoğunluğunun arttığı dönemlerdir. Aradaki dönemler ise Türkiye’nin normalleştiği, darbe 

döneminin kapandığı süreçler değil düşük yoğunluklu süreçlerdir. Hukukuyla, kurduğu 

sistemle beraber 27 Mayıs 1960’tan bu yana (belki 2010’a kadar) tam olarak bütün etkile-

riyle ortadan kalkmış değil. Ama Türkiye bütünüyle bir darbe süreci içerisindedir. Bunlar, 

darbenin yolunun açtığı tarihler; öyle ki Türkiye’de arada düşük yoğunluklu darbe dönemi, 

darbe hukuku ve darbe anayasalarıyla bugüne kadar geldi. 

Bugün Yeni Anayasa’yı tartışırken aslında bir dönemi tamamıyla kapatmayı hedefleyen 

bir süreci tartışıyoruz. Yeni Anayasa sadece bir hukuk metni olarak telakki edilmemelidir. 

Türkiye’de hukukun, devletin, siyasetin yeniden inşası sürecidir. Bütün bu tartışmaları bu-

gün yapabiliyoruz. Bakın 2008 yılında, Ak Parti’nin daha ilk aylarında bir kapatma davası 

açıldı. Bu kapatma davasının gerekçesine baktığımızda görünüşte bazı sebepler ortaya ko-

yuldu. Bana göre kapatma davasının gerçek sebebi, Ak Parti’nin Yeni Anayasa için Türki-

ye’de ilk defa gerçek bir şekilde adım atmasıdır. Hatırlarsanız 22 Temmuz 2007’de yapılan 

seçimlerden sonra Ak Parti yeni bir anayasa hazırlama çalışması içerisine girdi. Akademis-

yenler tarafından hazırlanan bir yeni anayasa metni kurullarda da görüşüldü. 2007 yılının 

Aralık ayının sonlarına doğru bu yeni anayasa metni parti tarafından kabul edilir hale geldi 

ve kamuoyuyla paylaşılacaktı. Anayasa değişikliği değil Yeni Anayasa, Türkiye’de ilk defa 

ciddiyetle ve sahici bir şekilde gündeme getiriliyordu. Bazı akademisyenler ve sivil toplum 

kuruluşları daha önce “Anayasa değişiklikleriyle bu Anayasa’yı yaşatamayız, yeni anayasa 

yapalım.” demişlerdi. Ama bunu yapabilme güçleri, kabiliyetleri yoktu. Ak Parti, 22 Tem-

muz 2007 seçimlerinden sonra Meclis’te 330’un üzerinde milletvekiline sahip olduğu için 
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sayısal olarak yeni anayasayı yapabilecek bir güce sahipti. Ama o gün bunu yapabilecek 

güçte bir siyasi partinin yeni anayasa tezini gündeme getirmesine az önce bahsettiğim o 

27 Mayıs’ta başlayan darbe sürecinin statükosu kapatma davasıyla mukavelede bulundu. 

Kapatma davasının gerçek sebebi yeni anayasa tezidir. Ama aradan 8 yıl geçti, hepimiz 

yeni anayasayı konuşabilir bir noktadayız; içerikle ilgili tartışmaları ayrıca yapabiliriz.

Aslında darbelerin her ülke açısından uluslararası bir darbe olduğu kanaatindeyim. Türki-

ye açısından da sadece bir iç mesele değildir. Bu bakımdan belki böyle bir sempozyumda 

farklı ülke tecrübelerini de dikkate alarak darbelerin uluslararası boyutu üzerinde birkaç 

şey söylemek isterim. 

20 yüzyıl sadece baş döndürücü teknolojik yeniliklerin değil, en acımasız paylaşım alanla-

rının ve insanlığa karşı işlenmiş zalimce suçların yaşandığı bir zaman dilimi olarak tarih-

teki yerini alacaktır. 20. yüzyılda dünya, Şili’nin büyük şairi Herodot’un ‘’Acılardan daha 

büyük bir yer yoktur. Bir tek evren var o da kayan bir evren’’ mısrasında tasvir ettiği gibi-

dir. Zannedildiğinin aksine 20. yüzyılı bu denli kanlı ve acımasız kılan yalnızca 2. Dünya 

Savaşı ve diğer askerî çatışmalar değildir. En acımasız ve zalimce uygulamalar ile görü-

nüşte barış halinde yaşamış insan toplulukları sürekli suretle huzursuz edilmiş, çalışmalar 

körüklenmiş ve yerleşik dengeler bitmek bilmeyen bir israfla alt üst edilmiştir. 20. yüzyıl 

için “istikrarlı istikrarsızlık çağı” demek hiç de yanlış olmayacaktır. Pek çok düşünür mo-

dern dönemlerin insan topluluklarına huzur, sükûnet ve barış getireceğine dair bilimsel 

beklentilere sahipti. Milletler, kendi özgür kararları doğrultusunda ülkelerinin geleceği-

ni belirleyecek, gelişmiş dünyanın hak eden üyeleri olacaklardı. Bu istekler gelişmiş ileri 

sanayi ülkelerinin hükmettikleri büyük zenginliklerle, kudretli ordularla kıyaslandığında 

fazlasıyla mütevazı ve yine oldukça karşılanabilir taleplerdi. Fakat öyle olmadı. Demok-

rasiyi ve uygarlığı yayma görevini kendisine misyon edinen hegemon güçler, geleneksel 

sömürü politikalarını teknik endüstriyel devrimin sağladığı savaş makinesiyle daha da 

güçlendirerek kudretlerini arttırdılar. 

İnsanoğlu umuda ve yeniliğe eğilimlidir. Ardından büyük yıkımlar ve on milyonlarca ölüm 

bırakarak sona eren 2. Dünya Savaşından sonra da böyle bir durum doğurdu. Altı yıl de-

vam eden bu savaş sonrasında kurulacak yeni dünya düzeninin barış eksenli ve demokrasi 

ayağının olacağı yönünde ortaya konulan söylem umudu arttırıyordu. Fakat işler hiç de 

öyle gelişmedi. Kurulan yeni düzenin hür dünya olarak adlandırılan Batı kanadı, ekonomik 

bakımdan geri kalmış siyasi istikrarını koruma çabasındaki yeni üyelerine şeklen demok-
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rasiyi bahşetme ve onları koruma bahanesiyle etki altına almaya çalışsa da demokrasi yo-

lunda ortaya çıkacak -tırnak içinde sapmaları- hoş bulabileceğini göstermekte gecikmedi. 

2. Dünya Savaşından sonra yaşanan bütün darbelerin temelinde demokrasi yolunda ortaya 

çıkan ve hegemon güçlerin sapma olarak gördüğü halk iradesine yönelik baskılama çabası 

vardır. Bu toplantıda dün ele alınan darbelerin çoğu da baskılama çabasının örnekleri-

dir. 2. Dünya Savaşından sonra inşa edilen yeni düzenin Batı kanadı liderlerin öngörüle-

bilir olması, hükûmetlerin hür dünyayla birlikte hareket etmesi konularında gayet hassas 

davranmıştır. Demokratik yollarla iktidara gelen hükûmetlerin icraatları eğer hegemon 

güçlerin çıkarlarına tersse bunlar sapma olarak görülmüş ve sorumluların aleyhinde der-

hal harekete geçilmiştir. Örneğin İran’ın meşru Başbakanı Muhammed Musaddık, İngiliz 

devlet petrol şirketini devletleştirdiği için derhal komünist ilan edilerek iş başından uzak-

laştırılmış, ölümüne kadar göz hapsinde tutulmuştur. Musaddık’ın tek kusuru İran petro-

lünden elde edilen gelirin sadece %15’ini İran’a verip geri kalanını ülkesine götüren İngiliz 

şirketini devletleştirmekti.  Üstelik bunu, İngiliz şirketinin yaklaşık 50 yıl boyunca İran 

petrollerinden elde ettiği kâra bakmazsızın şirketin bütün tesisleri için tazminat ödeyerek 

yapacaktı. Fakat bu kabul görmemiş ve İran’ın meşru Başbakanı Musaddık, Amerika ve İn-

giltere istihbarat servislerince tezgâhlanan ve ülkenin bazı kesimlerinde uygulatılan Ajax 

operasyonuyla devrilmiştir.

Bu darbedeki Amerikan istihbaratının rolü, Musaddık’ın devrilmesinden 56 yıl sonra ve 

Arap Baharı geniş kitleleri harekete geçirdiği bir dönemde Başkan Obama tarafından itiraf 

edildi. Fakat bu itiraf, İran veya darbeler üzerinde çalışanlar dışında artık kimse için bir 

anlam ifade etmiyordu. Durum, Şili’nin meşru Devlet Başkanı Allende için de aynı. Şili’nin 

zengin madenlerinden elde edilen kazanç yoksullukla mücadele eden Şili halkına hiç uğ-

ramadı. Doğrudan uluslararası şirketlerin kasasına akıyordu. Halkının oylarıyla ve onların 

refahı için hareket eden Allende’in, sonunun getirilmesi için bu duruma karşı çıkması ye-

terli oldu. Allende’in 4 Aralık 1972 tarihinde Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma, Latin 

Amerika’nın yoksul ülkelerinden Şili’nin nasıl büyük bir kuşatma altında olduğunun deli-

lidir. Fakat herkes Allende gibi düşünmüyor, onun görüşleri Amerika yönetiminde rahat-

sızlık ve öfke uyandırıyordu. Allende, darbe için harekete geçmiş askerlerce kuşatılan baş-

kanlık sarayında son radyo konuşmasını yaptı. Veda konuşmasında ‘’İstifa etmeyeceğim! 

Tüm ülkem adına direneceğim! Yabancı sermayeyle, emperyalizmle ittifak yapan muhale-

fet, ordunun geleneklerin çiğnenmesine neden olacak ortamı yarattı. Yaşasın Şili! Yaşasın 

halkım! Kendimi feda etmemin boşa gitmeyeceğinden eminim. En azından bir ahlak dersi, 
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suça ortaklığa ve vatana ihanete karşı haykırış olacaktır.’’ dedikten az sonra darbeci as-

kerlerce öldürüldü. 

Darbeler İran ve Şili’yle kalmadı; Guatemala’nın başına gelen İran ve Şili’de yaşanandan 

hiç farklı değildi. Arjantin, Nikaragua, Endonezya, Vietnam gibi pek çok ülkede, görünüşte 

komünizm tehlikesini önlemeye dönük fakat esas itibarıyla söz konusu ülkede kaynakları 

denetim altında tutmayı amaçlayan dış destekli darbeler gerçekleşti. Vahim olansa darbe-

lerin arkasındaki uluslararası güçler ve büyük devletler, bu darbeleri söz konusu ülkelerin 

demokrasi kültüründen ve hatta gelişmişlikten uzak olmasıyla açıkladı. 

1945’ten sonra dünyada yaşanan darbelerin sebepleri, gerçekleşme biçimleri ve sonuçları 

bakımından büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Darbelerin gerçekleştiği ülkelerin 

siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bırakan bir uygulama da sistematik işkenceler-

dir. Toplumsal hafızada korkunç etkiler bırakarak, kitleleri terörize etmenin aracı olarak 

kullanılan bu sistematik işkence politikası, ne yazık ki darbeleri tezgâhlayan merkezlerin 

geliştirdiği yöntemlerdir. Tek tek bireyleri hedef alsa da aslında toplumu sindirmeyi amaç-

layan işkence politikalarının Batı laboratuvarlarında geliştirilmiş olması da üzerinde uzun 

uzun durulması gereken bir husustur. 

Daha ayrıntılı olarak ele alınabilecek darbeler tarihinde önemli bir fasıl da Türkiye için 

açılmalıdır. 5 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan, geçtiğimiz yasama dö-

neminde yeni anayasa hazırlıkları için oluşturulan uzlaşma komisyonunda bulunan ve ha-

len Anayasa Komisyonu Başkanlığını yürüten bir parlamenter ve siyasete girene kadar 

üniversitede görev yapmış bir hukuk profesörü olarak söylemek zorundayım ki Türkiye, 

demokrasi süreci ağır işkencelerden geçirilmiş, baskılara maruz kalmış bir ülkedir. 150 yılı 

aşkın seçim geçmişi olan köklü bir siyaset kültürüne sahip ülke olarak Türkiye’nin demok-

rasi anlamında maruz kaldığı bu uygulamalar, doğrudan halkına yönelmiş suikastler ola-

rak görülmelidir. Türkiye modern bir devlet olarak kendini inşa ettiği son 200 yıl zarfında 

ikisi Osmanlı Devleti, dördü Cumhuriyet döneminde olmak üzere 6 askerî darbe yaşamış-

tır. Hepsi de dışarıdan desteklenen ve kurgulanan bu askerî darbelerin her biri, siyasetin 

istikrarsızlaştırılması ve toplumsal dinamiklerin zayıflatılması sonucunu doğurmak sure-

tiyle ülkede derin yaralar meydana getirmiştir. Fakat çerçevesini çizdiğim modern darbe 

şablonunu ilk gördüğümüz darbe, 27 Mayıs 1960 darbesidir ve 2002’de Ak Parti’nin ikti-

dara gelişine kadar Türkiye’nin siyaset rejiminde hakim olan bir etkiye sahip oluşmuştur. 
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Darbeleri sadece gerçekleştikleri ülkelerin iç gelişmeleri olarak görmek darbeyle rejimleri 

şekillendiren dünya sistemini kavramamızı engeller. Oysa Türkiye de dahil bütün coğraf-

yalarda ortaya çıkan ve toplumların zihinlerinde travmatik etkiler, derin yaralar meyda-

na getiren bütün darbeler, yanıltıcı hale getirilmiş sömürü düzeninin devamını sağlamak 

amacını taşımaktadır. Darbelerle mücadele bağlamında bu darbe severlerin ifşa edilmesi 

Batı dışı ülkelerin özgürleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Bundan tam 19 yıl önce gerekleşen bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla Türkiye, askerin 

öncülük ettiği sivil görünümlü bir darbe sürecine girdi. 28 Şubat 1997 tarihinde sembol-

leşen bu darbe sürecinin etkin isimlerinden birisi de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel’dir. Garip olan Süleyman Demirel’in daha önce iki askerî darbenin mağduru ol-

masıydı. Yakın zamanda vefat eden Süleyman Demirel zeki bir politikacıydı. İki darbeye 

maruz kalması sebebiyle darbe mekaniğini çözmüştü. 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşti-

ğinde Başbakanlık görevini yürüten Demirel, darbeden 4 yıl sonra ve siyasi yasaklıyken 

bir gazeteciye şöyle demektedir: “Batı, az az borçlanıp az az ödeyen bir ülke ister.’’ Yazık 

ki bu çıkarımı yaptıktan ve bu sözleri sarf etmesinden 13 yıl sonra gerçekleşen 28 Şubat 

darbesinde başarılı bir sınav verememiştir. 

Darbelerin yargılanması, uzak dünyayı ve siyaseti kavrayacak zihni derinlikten yoksun bir 

kısım asker ve sivil bürokratın hâkim karşısına çıkartılması değildir; olmamalıdır. Darbele-

ri yargılamak milletlerin iradelerini yok sayan, onların refahına ve geleceğine el koyan da-

yatmacı odakları ve onların temsil ettiği uluslararası siyaset sistemini mahkûm etmektir. 

Bunu yapmanın en önemli faydalarından birisi de halkı uyanık tutmak olacaktır. Hepimiz 

yaşadık, gördük; darbeler, kamuoyunda hazırlanarak ekonomik krizler ve şiddet sarmalıy-

la bunalan insanları darbeye umut bağlayacak hale getirerek kitlesel güce kavuşturulmak-

tadır. İran’da, Şili’de, Guatemala’da, Arjantin’de ve Türkiye’de yaşanan darbelerin maliyeti 

ve tabiatı artık apaçık ortadadır. Fakat bu darbeler gerçekleşirken geniş kitlelerden destek 

de görmüştür. 12 Eylül askerî darbesini gerçekleştiren cuntanın kudretli generali, “Darbe 

yapmak için şartların olgunlaşmasını bekledik.” derken aslında halkın darbeye rıza gös-

termesini beklediklerini itiraf etmekteydi. Bu bağlamda darbelerin yargılanması yalnızca 

suçluların ceza alması bakımından değil kitlelerin kolayca manipülasyonuna engel olacak 

bilince de katkı sağlayacağı için hayati önem taşımaktadır. 

Dünyada artık darbeler çağının kapandığının zannı yeni ve üzerinde titizlikle çalışılmış 

müdahalelere karşı bizi zayıf kılacak bir klişedir. Artık darbe ihaleleri, apoletleri yıldız-
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larla dolu generallere verilmemekte. Hapishaneler ve işkence kullanılmamaktadır. Bugün 

artık elektronik kültür ve sosyal medya çağındayız; artık kamuoyu başka türlü manipüle 

edilmekte, kitleler yeni yöntemlerle terbiye edilmektedir. Bundan 19 yıl önce gerçekleşen 

28 Şubat darbesiyle düşürülen dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın özel 

bir sohbetimizde bana söylediği gibi yeryüzü bugün emperyalizmin bir hapishanesi ha-

line gelmiştir ve her şerefli insana düşen bu hapishanede isyan çıkartmaktır. Darbeleri 

yargılamak insanlığın adaletten yana olan kesimleri için bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine 

getirmenin sağlayacağı en büyük fayda ise sömürünün ve çatışmanın kana bulandığı dün-

yada adaleti inşa etmenin önünü açacak imkânları elde etmektir. Adalet ise hak edene hak 

ettiğini vermektir. Geçtiğimiz yüzyıl adaletin değil zulmün egemen olduğu bir dönemdi. Bu 

dönem ile yüzleşmek için yapılan bu toplantı önemlidir, değerlidir. Çünkü adaletsiz fer-

din ve toplulukların iradesinin hiçe sayıldığı bir dünyanın neye benzediğini acılar çekerek 

öğrendik; şimdi sıra adalet temelinde yükselen demokrasinin bir aldatma gerekçesi değil 

özgürleşme iradesine aracılık eden bir yöntem olarak algılandığı barışçı bir düzeni hep 

beraber kurmakta.

Hepinizi saygıyla sevgiyle tekrar selamlıyorum. 
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YARGI VE 27 MAYIS 1960 DARBESİ

27 Mayıs 1960 darbesi, Yassıada’da kurduğu darbe mahkemesinde Demokrat Parti iktidarı-

nı mahkûm ederek kendini meşrulaştırmayı hedeflemiş ve “meşru” ilan etmişti. Buna mu-

kabil 27 Mayıs darbesi -aradan yarım yüzyılı aşkın bir zamanın geçmiş olmasına rağmen- 

yargılanamamıştır. Yargılanabilseler, orduda isyan ve meşru iktidarı devirme suçundan 

yargılanmaları gerekirdi. 

27 Mayıs; darbelerin ilkidir ve darbe geleneğinin kapısını açmıştır. “Darbeler yapılabilir 

ve bu işi başarabilirsiniz.” mesajını vermiştir. 27 Mayıs’la hesaplaşılabilseydi belki darbe 

yapmayı planlayanlar bundan ders alırdı. 

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun1 çalışmalarından da 27 Mayıs konusunda 

bir netice çıkmamıştır. 

27 Mayıs sadece toplum vicdanında mahkûm edilmiştir. 

27 Mayıs’ı takip eden yıllar içinde darbeye karşı bir işlem yapılamamış olmasının 

sebebi:

1. Darbeyi yapanların silahlı olması, 

2. Orduyu da darbe eylemine dâhil etmiş olmaları, 

3. İlerleyen süreç içinde kamu kurumlarını ele geçirmiş olmaları; devlet teşkilatını zihni-

yet bakımından güdümlü hale getirmiş olmaları, 

4. Darbeyi yargılayacak bir siyasi iradenin mevcut olmayışı, siyasi iradenin sindirilmiş 

olması, darbenin nasıl yargılanacağının bilinmemesi, 27 Mayıs darbesini yargılamakla bir 

siyasi kazanç elde edilmeyeceği düşüncesidir.

Zihniyet bakımından ablukaya alınan kurumlardan biri de adalet kurumu ve hukuktur. Bu 

konuda söylenecek çok söz vardır. 

1 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 2 Mayıs 2012 tarihinde çalışmaya başlamış, 28 Kasım 2012 tarihinde 
de hazırladığı raporu TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na sunmuştur.
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27 Mayıs’tan hemen sonra darbeciler yargı içinde bir tasfiye hareketine girişmiş ve 7 ay 

içinde Yargıtay’ın toplam 241 üyesinden 66 üyesini resen emekliye sevketmiş, Danıştay’ın 

54 üyesinden 28’ini -yarısından fazlasını- emekli etmişti. Kürsüde toplam 3 bin 123 hâkim 

ve savcı varken bunların 520’si rızası dışında, cebren emekliye sevk edilmişti.2 Böylece 

adalet kurumuna yeni bir şekil ve bir gözdağı verilmişti. 

Benzer bir tasfiye orduda yapılmıştı. Ordudan bir çırpıda 235 general ve 4 bin 700  

subay-astsubay emekli edildi. Emekliye sevkedilen ordu mensuplarının emeklilik tazmina-

tını “yardım” adı altında ABD ödemişti. 

Bir benzer tasfiye de üniversiteye yapılmıştı. 147 profesör ve doçent bir kalemde emekli 

edilmişti. İş biraz aceleye geldiği için yanlışlıkla kendi adamlarından birkaçını da bu liste-

ye yazmışlar ve emekli etmişlerdi. 

Darbenin kurduğu Yassıada mahkemesinde görev yapacak hâkimler,3 savcılar,4 so-

ruşturma kurulu üyeleri5 de özel olarak seçilmiş kimselerdi. Bu kadro; Milli Birlik  

 

2 Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in açıklaması. 30.04.2010, http://www.hurhaber.com/ergin-den-yassiada-li-yanit/
haber-260524
3 Yassıada mahkemesinin hâkimlerinin yarısı askerî kanattan geliyordu. Hâkimler kadrosu şu kimselerden oluşturulmuştu: Baş-
kan: Salim Başol. Asil üyeler: Ferruh Adalı; Hasan Gürsel; Cahit Özden; Nahit Saçlıoğlu; Rıza Tunç; Hıfzı Tüz; Abdullah Üner; 
Selman Yörük. Yedek üyeler: Mehmet Çokgüler; Kemal Gökçen; Vasfi Göksu; Nahit Hatipoğlu; Adil Sanal; Ali Doğan Toran.
4 Yassıada mahkemesinin savcıları şu kimselerden oluşturulmuştu: Başsavcı: Altay Ömer Egesel. Başsavcı yardımcıları: 
Fahrettin Öztürk; Faruk Siret Değermen; Salim Ertem; Orhan Erdoğan; Süleyman Taşar; Niyazi Kırdar; Necdet Darıcıoğlu; 
Servet Tüzün; Turgut Lüleci; Avni Yurtsever; Ahmet Bayrak.
5 Yassıada mahkemesinin soruşturmasını yapan kurulu, Milli Birlik Komitesi seçmiş ve tayin etmişti. Soruşturma Kurulu listesi 
1 Temmuz 1960 tarihli 10540 sayılı Resmî Gazetede Milli Birlik Komitesi Kararı olarak yayımlanmıştı. Kurulda yer alan isimler 
şöyleydi: Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı: Kurelman Celalettin (Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi Başkanı); Yüksek Soruştur-
ma Kurulu Üyeleri: Akkaya Orhan (Yargıç Yüzbaşı); Ar Fahri (Savcı); Bayrak Ahmet (Maliye Hesap Uzmanı); Belen Semih 
(Yargıç Üsteğmen); Benli Naci (Yargıtay üyesi); Beşe Hakkı Kamil (Vakıflar Eski Genel Müdürü); Değermen F. Siret (İstanbul 
5 inci asliye Hukuk Yargıcı); Demiraslan Haydar (Yargıç Yarbay); Egesel Altay (İzmir Cumhuriyet Savcısı); Hiçşaşmaz Maz-
har (Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi); Kalayoğlu Sırrı (Yargıtay üyesi); Karaoğlu Mustafa (Ankara Yargıcı); Kayla 
Ziya (Maliye Teftiş Heyetinden); Kırdar Niyazi (Emet Cumhuriyet Savcısı); Kıyak Fahrettin (Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı); 
Kiziroğlu Kazım (Yargıtay üyesi); Kümbetlioğlu Hikmet (Danıştay üyesi); Lüleci Turgut (Yargıç Yüzbaşı); Ok Orhan (Yargıç 
Binbaşı); Özdöl Turgut Cemal (Yargıç Yüzbaşı); Öztan Fazlı (Yargıtay üyesi); Öztürk Fahrettin (Yargıtay Raportörü); Perk 
Mustafa Hayrettin (Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesi Başkanı); Senil İbrahim (Danıştay 2 nci Daire Başkanı); Şenel Cebbar (Cum-
huriyet Başsavcı Yardımcısı); Taşer Süleyman (Yargıç Binbaşı); Tönük Vecihi (Danıştay üyesi); Tüzün Fehmi (Yargıtay üyesi); 
Yurtsever Avni (İstanbul Vilayeti Hukuk Müşaviri); Yücefer Adil (Hesap Uzmanları Kurulundan). Yüksek Soruşturma Kuruluna 
100 civarında isim önerilmiş ancak bu isimlerin bir kısmı Milli Birlik Komitesince veto edilmiş, bir kısmı ise bu işe girmek iste-
mediklerini bildirmişlerdi. Yüksek Soruşturma Kuruluna, DP döneminde inşa edilen ancak henüz açılışı yapılmayan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasının büyük toplantı salonu tahsis edilmişti. Kurulun güvenliğini sağlamak, daha doğrusu, meclis 
binasına girip çıkmaları önlemek veya kontrol etmek amacıyla meclise bir paraşütçü birliği konuşlandırılmıştı. Bu tedbirleri 
Cemal Madanoğlu koordine ediyordu.
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Komitesinin6 güdümünde hareket edecek bir kadroydu. Başhâkim oturumlardan birinde 

ağzından kaçırmış ve tutuklulara hitaben “Sizi buraya tıkan kudret böyle istiyor.” deyi-

vermişti. Sonraki yıllarda sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etse de bu sözler Yassıada 

mahkemesinin özeti olmuştu.7 Yassıada mahkemesi süresince Cumhurbaşkanlığına tahsis 

edilmiş olan Savarona gemisi bu hâkim ve savcıları Marmara Denizinde gezintilere çıkar-

mıştı. Bu kadro; Yassıada yargılamalarını darbecilerin arzu ettiği bir biçimde neticelendir-

miş, yargılanan 400’ü aşkın Demokrat Parti milletvekili ve yöneticiye idam, müebbet ve 

hapis gibi cezalar dağıtmıştı. 

6 Yassıada darbe mahkemesini, kendisine Milli Birlik Komitesi adını veren 27 Mayıs darbesinin 38 kişiden oluşan cuntası 
kurmuştur. Yüzü aşkın idam talebinin yer aldığı iddianamenin hazırlandığı sırada Milli Birlik Komitesi üyeleri şu şahıslardan 
oluşuyordu: Orgeneral Cemal Gürsel; Orgeneral Fahri Özdilek; Korgeneral Cemal Madanoğlu; Tuğgeneral İrfan Baştuğ; Tuğ-
general Mehmet Özgüneş; Tuğgeneral Mucip Ataklı; Tuğgeneral Sıtkı Ulay; Kurmay Albay Alparslan Türkeş; Kurmay Albay 
Ekrem Acuner; Kurmay Albay Fikret Kuytak; Kurmay Albay Muzaffer Yurdakuler; Kurmay Albay Osman Köksal; Kurmay 
Albay Sami Küçük; Hava Kurmay Albay Haydar Tunçkanat; Kurmay Yarbay Ahmet Yıldız; Kurmay Yarbay Kadri Kaplan; 
Kurmay Yarbay Mustafa Kaplan; Kurmay Yarbay Orhan Kabibay; Kurmay Yarbay Refet Aksoyoğlu; Kurmay Yarbay Sezai 
Okan; Kurmay Yarbay Suphi Karaman; Kurmay Binbaşı Dündar Taşer; Kurmay Binbaşı Orhan Erkanlı; Kurmay Binbaşı Suphi 
Gürsoytrak; Kurmay Binbaşı Şefik Soyuyüce; Kurmay Binbaşı Şükran Özkaya; Kurmay Binbaşı Vehbi Ersü; Deniz Kurmay 
Binbaşı Münir Köseoğlu; Deniz Kurmay Binbaşı Selahattin Özgür; Hava Kurmay Binbaşı Emanullah Çelebi; Tank Binbaşı Mu-
zaffer Karan; Piyade Binbaşı Fazıl Akkoyunlu; Kurmay Yüzbaşı İrfan Solmazer; Kurmay Yüzbaşı Kamil Karavelioğlu; Kurmay 
Yüzbaşı Muzaffer Özdağ; Kurmay Yüzbaşı Numan Esin; Deniz Kıdemli Yüzbaşı Rıfat Baykal; Jandarma Yüzbaşı Ahmet Er. 
Yassıada darbe mahkemesi sonuçlandığında ve 15 Eylül 1961 tarihinde kararlar açıklandığında, bu kararları onaylayacak 
Milli Birlik Komitesinin üye sayısı 13’e inmişti. İrfan Baştuğ trafik kazasında ölmüş, 14’ler grubu Milli Birlik Komitesinden tas-
viye edilmiş ama yine imtiyazlı bir konumla ve yüksek bir maaşla yurt dışında çeşitli ülkelere hükûmet müşaviri olarak tayin 
edilmişlerdi. 
Yüksek Adalet Divanının 15 kişilik idam listesi Milli Birlik Komitesinin önüne geldiğinde 13 cuntacının idamların lehinde, 9 cun-
tacının da aleyhte oy verdiği söylenir. Şu isimlerin idamların yapılması yönünde oy verdiği kaydedilmiştir: Mucip Ataklı, Fikret 
Kuytak, Muzaffer Yurdakuler, Ekrem Acuner, Sezai Okan, Vehbi Ersü, Kadri Kaplan, Haydar Tunçkanat, Ahmet Yıldız, Refet 
Aksoylu, Mehmet Özgüneş, Emrullah Çelebi, M. Şükran Özkaya. Bu isimlerden Haydar Tunçkanat ve Ahmet Yıldız; İnönü’ye 
çok yakın isimlerdi, 27 Mayıs sonrasında da bu yakın ilişki sürmüştü. Haydar Tunçkanat, sorgulamalara da katılmıştı, Ada 
kumandanına yakınlığı ile biliniyordu. 
Şu isimlerin de idamların yapılmaması yönünde oy verdiği kaydedilmiştir: Cemal Gürsel, Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay, Sami Kü-
çük, Osman Köksal, Suphi Karaman, Suphi Gürsoytrak, Kamil Karavelioğlu, Selahattin Özgür. 
7 Yassıada Mahkemesinin zabıtları ve toplu savunma metni Emine Gürsoy Naskali tarafından yayımlanmıştır: Yassıada 
Zabıtları X, 1-2, Topkapı Olayları Davası, haz. Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2012; Yassıada Zabıtları IX, İstimlak 
Davası, haz. Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2012; Yassıada Zabıtları VIII, Kayseri Olayları Davası, haz. Emine 
Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2012; Yassıada Zabıtları VII, Demokrat İzmir Gazetesi Davası, haz. Emine Gürsoy Naskali, 
Kitabevi, İstanbul 2012; Yassıada Zabıtları VI, Vatan Cephesi Davası, haz. Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2012; 
Yassıada Zabıtları V, Anayasa Davası, 4 cilt, haz. Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2011; Yassıada Zabıtları IV, Bebek 
Davası, haz. Emine Gürsoy-Naskali, Kitabevi, İstanbul 2008; Yassıada Zabıtları III/1-4, İstanbul Ankara Olayları Davası, haz. 
Emine Gürsoy-Naskali, Kitabevi, İstanbul 2008; Yassıada Zabıtları II, 6-7 Eylül Olayları Davası, haz. Emine Gürsoy-Naskali, 
Kitabevi, İstanbul 2007; Yassıada Zabıtları I, Örtülü Ödenek, haz. Emine Gürsoy-Naskali, Kitabevi, İstanbul 2006; Emine 
Gürsoy Naskali, Yassıada Duruşmaları Anayasa Davası Toplu Savunması, Kitabevi, İstanbul 2013.
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Yassıada’nın Soruşturma Kurulu üyeleri, hâkimleri ve savcıları sonraki yıllarda adalet 

sisteminin hep en üst mertebelerine atandılar. Adalet Bakanı oldular, Anayasa Mahke-

mesi’ne, Yargıtay’a, Askeri Yargıtay’a, Danıştay’a başkan ve üye oldular.8 Haliyle adalet 

mekanizmasına kişisel geçmişleriyle damga vurdular. Kendilerinden sonra yerlerine gele-

cek kişileri de kendilerine benzer insanlardan seçtiler. Hatta çocukları onların yerini aldı. 

Adalet bürokrasisi darbeye hizmet etmiş insanlarca şekillendi.

Adalet bürokrasisi sadece Yassıada mahkemesinde değil, tüm Türkiye çapında darbeye 

hizmet etmişti. Türkiye’nin her yerinde savcılar Demokrat Partililerin “suçlarını” ortaya 

çıkarmakla görevlendirilmişti. Türkiye çapında tahkikat yapılmıştı.

1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra, 1962 yılında İnönü hükûmeti Tedbirler Kanunu9  

adıyla anılan bir kanun çıkardı. Bu kanun 1969’a kadar yürürlükte kaldı. Özet olarak bu ka-

nun 27 Mayıs’ın ve Yassıada mahkemesinin tenkit edilmesini, Demokrat Partililerin meth 

edilmesini yasaklıyor, kanuna karşı gelenlerin bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıy-

la cezalandırılacağını bildiriyordu. Celal Bayar Yassıada mahkemesinin “şeni10 mahkeme” 

olduğunu söylediği için hakkında Ağır Cezada dava açılmıştı.11 

Tedbirler Kanunu dolayısıyla Ankara Birinci Ağır Cezaya intikal eden bir davada avukat Ted-

birler Kanunu’nun Anayasa’ya aykırı olduğunu12 ileri sürmüştü; bu iddia Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından Anayasa Mahkemesine sevk edilmişti. Anayasa Mahkemesi de bu iddiayı reddetmiş-

ti. Anayasa Mahkemesinde iddiayı reddeden kadro içinde Yassıada kadrosunu da görmekteyiz. 

8  “Sizi buraya tıkan kudret böyle istiyor.” diyen Başhâkim Salim Başol, 1961 Anayasasıyla kurulan Anayasa Mahkemesi’ne 
üye yapıldı. Başsavcı Altay Egesel Yargıtay’a üye yapıldı, sonra da Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi. Necdet 
Darıcıoğlu Askeri Yargıtay başsavcı yardımcılığına, Askerî Yargıtay başsavcı başyardımcılığına, Askerî Yargıtay üyeliğine, 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine ve nihayet Anayasa Mahkemesi Başkanlığına getirildi. İbrahim Hilmi Senil Danıştay Başkanlı-
ğına, Anayasa Mahkemesi üyeliğine ve nihayet Anayasa Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Yüksek Soruşturma Kurulu üye-
lerinden Necdet Menteş, Yargıtay Başkanlığına getirildi, Ulusu hükûmetinde de Adalet Bakanı yapıldı. Ferruh Adalı, Yargıtay 
1. Başkanlığına, Abdullah Üner, önce Yargıtay 2. Başkanlığına, sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Nihat Saçlıoğlu, 
Askerî Yargıtay’da üyelik, daire başkanlığı, 2. başkanlık ve başsavcılık yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hasan 
Gürsel, hâkim tuğgeneral olarak Askerî Yargıtay daire başkanlığı yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Servet Tü-
zün, Askerî Yargıtay üyeliği ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Hikmet Kümbetlioğlu, Danıştay 8. Daire Başkanlığına, 
Fahrettin Kıyak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Fazlı Öztan, Yargıtay 2. Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 
Vecihi Tönük, Danıştay 6. Daire Başkanlığına, Fahrettin Öztürk, Danıştay 1. mürettep daire başkanlığına, 
Mustafa Hayrettin Perk, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığına, Ziya Kayla, Maliye Müsteşarlığına, Merkez Bankası Genel 
Müdürlüğüne, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine, Türkiye Vakıflar Bankası İdare Meclisi Başkanlığına, Merkez 
Bankası banka meclisi üyeliğine, Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine, İş Bankası denetçiliğine, Hakkı İsmail Beşe, 
Kurucu Meclis üyeliğine, Mustafa Karaoğlu, Danıştay üyeliğine, Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine getirildiler. 
9 Kanunun resmî adı “Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun”dur. Metin için bkz. Ek 1.
10 Şeni “kötü, alçak, utanç verici”.
11 Celal Bayar, Kayseri Cezaevi Günlüğü, haz. Yücel A. Demirel, Yapı Kredi Yayıncılık, İstanbul, 1999.
12 Bkz. Ek. 2.
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Hal böyle iken Türkiye’de darbenin yargılanmasını düşünmek bile akla gelecek bir iş de-

ğildi. Üstelik, 1963 yılında yine İnönü hükûmetinin çıkardığı bir kanunla 27 Mayıs resmî 

bayram olmuştu. 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı adındaki bu “bayram” 1982’ye 

kadar, yani 20 yıla yakın bir süreyle kutlanmıştı. Kutlamalar sırasında devlet erkanı Ana-

yasa Mahkemesi başkanının makam odası önünde sıraya dizilerek başkana tebriklerini 

sunmaktaydı. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ise büyükelçilerimizin bir davet vermesi 

ve yabancı ülkelere darbenin meziyetlerini anlatmaları talimatı verilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1959 yılında kurulmuştu ama bireysel başvuru 

hakkı ancak 1987 yılında yürürlüğe girmişti. Şayet o yıllarda AİHM’e müracaat gibi bir im-

kan olsaydı, benim yakınlarım bu yola başvurmazlardı çünkü yakınlarımın anlayışına göre 

böyle bir müracaat Türkiye’yi yurt dışında teşhir etmek, karalamak ve itibarını zedelemek 

ile eş değerde görülürdü. 

Benim yakınlarımın - darbenin hedef aldığı ve darbe mahkemesinin mahkum ettiği insan-

ların- gündemindeki konu, darbecilerin yargılanması değildi. Darbenin yargılanması gibi 

bir konu o yıllarda Türkiye’nin düşünemeyeceği kadar imkansız bir konuydu. Darbeyi yar-

gılayacak bir siyasi irade mevcut değildi. Siyasi irade temkinliydi veya sindirilmişti. Dar-

benin nasıl yargılanacağı bilinmiyordu. Hangi mahkemede yargılanacaktı? Hangi iddia ile 

yargılanacaktı? Kim bu işi yapacaktı? Siyasiler 27 Mayıs darbesini yargılamakla bir kazanç 

elde edilmeyeceğini düşünüyordu. 

Darbe mahkemesinin mahkûm ettiği insanların gündemindeki konu, darbenin onlara iza-

fe ettiği suçu kanun nezdinde - hukuki yollarla - ilga etmekti. Yassıada kararlarının yok 

hükmünde sayılması ve ilga edilmesiydi. Ancak dönemin şartları dolayısıyla bu istek akim 

kalmıştı. Günümüze kadar da telafi edilemedi. İkinci hedef, siyasi hakların - vatandaşlık 

haklarının - iadesiydi. Celal Bayar her iki hususta çok gayret sarfetmiş, arkadaşlarını bu 

dava etrafında toplamış ve zorlu bir mücadele vermişti.13

Hükûmet ordudan çekindiği için, “siyasi hakların iadesi” kanunu meclisten bir türlü çıkmı-

yordu. Basın, siyasi hakların iadesi meselesini “af kanunu” diye isimlendirmişti, sanki bir 

suç varmış ve affedilsin mi affedilmesin mi tartışması yapılıyormuş gibi. “Af” kelimesi De-

mokrat Partililerce kabul edilebilir bir tanımlama değildi çünkü suçun mevcudiyeti kabul 

13 Turhan Dilligil, Bayar - İnönü Yakınlaşması, 1969
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edilmiyordu. Siyasi girişimler, siyasi şah matlar sonunda siyasi hakları iade eden kanun 

meclisten çıkmıştı. 

Demokrat Partililerin darbe ile hesaplaşmaları “siyasi hakların iadesi”ni elde etme şeklin-

de, mevcut kanuni imkanlar ve meşru siyaset yolu çerçevesinde cereyan etmişti. 

 

Ek 114 

Resmî Gazete’de yayımlanan Tedbirler Kanunu’nun baş kısmı:

Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında Kanun (Resmî Gazete 

ile yayımı: 7.3.1962 - Sayı: 11053) 

Kabul tarihi 5.3. 1962 

No. 38

MADDE 1. 

A) Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşrûluğunu kaybettiği Türkiye Cumhuri-

yeti Anayasası ile de tesbit edilen Demokrat Parti iktidarına karşı direnme hakkını kullanarak, 

normal demokratik rejimi bütün teminatıyla kurmak amacıyla, Türk Milletinin gerçekleştirdiği 

27 Mayıs 1960 devrimini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve sûretler-

le yersiz, haksız veya gayrimeşru gösterenler veya üstü kapalı da olsa mâtufiyeti belli olacak 

şekilde böyle göstermeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeliyebilecek şekilde: 

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş ve 

kesinleşmiş olan karar ve hükümleri söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta 

ve sûretlerle kötüleyenler veya üstü kapalı da olsa mâtufiyeti belli olacak şekilde kötülemeye 

çalışanlar veya mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini yahut şahıs-

larını övenler veya neticelenmiş hazırlık, ilk, son tahkîkat veya infaz safhalarıyla ilgili resim, 

hatırat, röportaj yayanlar veya beyanat verenler; 

14 Erişim tarihi: 19 Şubat 2016 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc045/kanuntbm-
mc045/kanuntbmmc04500038.pdf
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C) Mahkûmiyetlerinin infazı süresince, (B) bendinde sözü geçen mahkûmlara atfen, siyasi 

veya 27 Mayıs 1960 devrimini zedeleyici mahiyette veya uydurma beyanatı basına verenler 

veya basın yoluyla yayanlar veya alenen nakledenler; 

D) 27 Mayıs 1960 devrimini yersiz, haksız veya gayrimeşru gösterecek sûrette, feshedilmiş 

Demokrat Parti’nin iktidarını övenler veya müdafaa edenler; 

E) Mensup oldukları partinin, feshedilmiş Demokrat Parti’nin devamı olduğunu ileri sürenler 

veya herhangi bir parti lehine bu tarzda faaliyet gösteren veya propaganda yapanlar; 

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 2. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ile tesbit edilmiş temel vasfı olan insan hak ve hürriyetlerine 

dayanan çok partili demokratik nizamı söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair 

vasıta ve sûretlerle zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf olarak kötüleyenler veya bu 

nizamın Türkiye’de yürütülemeyeceği yolunda propaganda yapanlar hakkında, fiilleri daha 

ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, birinci maddede yazılı cezalar uygulanır. 

MADDE 3. 

Birinci maddenin (A), (B) ve (D) bentleriyle ikinci maddede yazılı suçların tekevvünü için Türk 

Ceza Kanununun 153’üncü maddesindeki aleniyet şarttır. 

MADDE 4.

Kanunların himayesinde evvelce faaliyet göstermiş veya faaliyet göstermekte bulunan herhan-

gi bir siyasi partiye mensup olanları veya oy vermiş bulunanları tezyifkâr sıfatlarla topyekûn 

kötüleyerek, vatandaşlar arasında husumet ve intikam hisleri doğuracak veya tahrik edecek 

mahiyette söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle faaliyette 

bulunanlar veya propaganda yapanlar üç aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 5.

Bu kanunda yazılı fiiller basın yoluyla işlendiği takdirde, suç konusunu ihtiva eden mevkuteler 

ve sair basılmış eserler sulh hâkimi kararıyla toplattırılabilir. 
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MADDE 6.

Bu kanunda yazdığı fiillerle ilgili olarak iftira suçunu işleyenler hakkında, Türk Ceza Kanu-

nu’nun 285’inci maddesinde yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 7.

Bu kanuna giren suçlarda hazırlık tahkikatı bizzat Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları ta-

rafından yapılır. 

Askerî yargının görevli olduğu hallerde hazırlık tahkikatı bir askerî hâkim tarafından yapılır. 

MADDE 8.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9.

Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

6 Mart 1962 
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Ek 215 

Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve Huzuru bozan bazı fiiller hakkındaki 5/3/1962 günlü ve 

38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendinin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş, Anayasa 

Mahkemesi bu görüşü reddetmişti. Anayasa Mahkemesinin kararı ve muhalefet şerhi şöyledir:

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 9.7.1963/11449

Esas No.: 1963/16

Karar No.: 1963/83

Karar tarihi: 8/4/1963

İtirazda bulunan: Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi

İtirazın konusu: Anayasa Nizamını, Millî güvenlik ve Huzuru bozan bazı fiiller hakkındaki 

5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendinin Anayasa’ya aykırılığı ileri 

sürülmüştür.

Olay: Yeni Demokrat Parti Genel Başkanı Fuat Köprülü’nün 21/4/1962 gününde parti genel 

merkezinde yaptığı basın toplantısında, toplantıya katılan gazete muhabirlerine yazılı bir be-

yanı okunduktan sonra bir gazete muhabirinin sorusuna karşı verdiği cevapta “Siyasi kana-

atten dolayı kimseye ceza verilemeyeceğine göre, af ancak bir haksızlığın tamiri olacaktır.” 

demek suretiyle Anayasa Nizamını Millî güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı Fiiller hakkındaki 

5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendine aykırı hareket ettiği iddia-

sıyla aleyhine kamu davası açılmış,

Ankara Sorgu Hâkimliğince de sanık Fuat Köprülü hakkında 38 sayılı kanunun l inci madde-

sinin (B) bendi uygulanmak ve duruşması Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmak 

üzere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 196 ncı maddesi gereğince son tahkikatın açılma-

sına 21/9/1962 gününde karar verilmiştir.

15 Erişim tarihi: 20 Şubat 2016 http://blog.kararara.com/anayasa-nizamini-milli-guvenlik-ve-huzuru-bozan-bazi-fiiller-hakkin-
daki-531962-gunlu-ve-38-sayili-kanunun-l-inci-maddesinin-b-bendinin-anayasaya-aykiriligi-ileri-surulmustur/
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Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 1/11/1962 gününde yapılan duruşmada sanık müda-

fileri tarafından müvekkilleri hakkınca uygulanması istenilen 38 sayılı kanunun l inci madde-

sinin (B) bendinin, Anayasa’nın 8, 11 ve 20 nci maddelerine aykırı olduğu söz ve yazı ile ileri 

sürülerek işin Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesi istenilmiş ve mahkemece de Cumhu-

riyet Savcısının kanunun Anayasa’ya aykırı bulunmadığı yolundaki düşüncesine ve Başkanın 

muhalif oyuna karşı verilen kararda sanık müdafilerinin iddiaları özetlendikten sonra aynen:

“Her ne kadar başlangıç hükmünde Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşru-

luğunu kaybetmiş bir iktidara karşı Türk Ulusunun bir direnişi olarak tarif edilen 27 Mayıs 

ihtilâlinin maksat ve ifadesi olan 334 sayılı Anayasamız insan hak ve hürriyetlerini, millî daya-

nışmayı, fert ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün 

kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurarken bu temel hak 

ve hürriyetleri de en geniş ölçüde tanımış ve itiraz dilekçesi ve aykırılık iddialarında söz ko-

nusu edilen 11 inci maddenin ikinci fıkrasında kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, 

sosyal adalet ve millî güvenlik sebepleriyle de olsa bir hak ve hürriyetin özüne dokunulamaya-

cağı ve 20 nci maddesinde de herkesin hürriyetine sahip olduğu düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı ve resim ile veya başka yollarla tek başına açıklayabileceği ve yayabileceği bir yandan 

kabul edilmiş olmakla beraber, öbür yandan da yurttaşlara tanınan her hak gibi bu temel hür-

riyet hakkı da hiçbir zaman sonsuz olmayıp başka hak ve hürriyetlerle sınırlandırılmış ve hiç-

bir kimse veya zümrenin kendisine bu temel haklardan serbestçe düşünmek ve kanaat sahibi 

olmak ve düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklayıp yayabilmek 

hürriyetini Anayasa ile tanımış olan en başta 27 Mayıs ihtilâlini zedelemeye her bakımdan 

imkân bulunamayacağı tabii görülmüş ve istisnaları bulunan her kaide gibi 11 inci maddenin 

ikinci fıkrasında gösterilen sebeplerle de olsa özüne dokunulamayacağı bildirilen bu temel hak 

ve hürriyetlerin birinci fıkrasında Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla 

sınırlandırılabileceği hükmü konmuş ve bir temel hak ve hürriyetin özüne dokunmaksızın yal-

nız kanunla sınırlandırılabilmesi de mümkün görülmüş ise de;

Söz konusu edilen bu 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendinin Anayasa’nın sözüne ve 

ruhuna uygunluk derecesinin, demokrasimizin en baş dayanağı olan Anayasa Mahkemesince 

de kontrolü ile bu kanunun en küçük ne bir itiraz ve ne de herhangi bir aykırılık iddialarına 

yer vermeyecek kesinlikte bir uygulama üstünlüğüne ve sonuç olarak da yayımlandığı günden 

beri her çeşit basının maksada göre anlayış çerçevesindeki yaptıkları ayrı ve şaşırtıcı yayınlar 

karşısında güvensizliğe düşürülmüş olan umumi efkârın yatıştırılması ve sanıkların müdafaa 

haklarının da umumi ceza prensipleri içinde lâyık olduğu bir üstünlük değerine ulaştırılabilme-
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si için 44 sayılı kanunun 27 nci maddesinin ikinci bendi gereğince sanık müdafiinin ileri sür-

düğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varılarak” gerekli evrak örneklerinin çıkarılıp 

mahkememize gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildiği belirtilmiştir.

İnceleme: Ankara C. Savcılığının 28/11/1962 gün ve a/40837 sayılı yazısı ile mahkememize 

gönderilen dosyanın Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi gereğince 24/12/1962 

gününde yapılan ilk incelemesinde sanık müdafiinin Anayasa’ya aykırılık iddiasını kapsayan 

dilekçesi örneğinin gönderilmemiş olduğu anlaşılarak bu eksiğin tamamlanması için dosya-

nın mahkemeye geri çevrilmesi hakkında verilen karar üzerine, dosya eksikleri tamamlanarak 

Ankara C. Savcılığının 16/1/1963 günlü ve 5/1564 sayılı yazısı ile gönderildiğinden esasın ince-

lenmesi hakkında verilen 28/1/1963 günlü karar uyarınca düzenlenen rapor, sanık müdafiinin 

Anayasa’ya aykırılık iddiasını kapsayan dilekçesi örneği, mahkeme kararı ile Bakanın muha-

lefet şerhi, ilgili yazı Örnekleri, 5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendi, 

bu kanunun gerekçesi, kanun teklifini inceleyen Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Karma 

Komisyonları ile Meclis ve Senato görüşme tutanakları, Anayasa’nın ilgili maddeleri ve bunla-

ra ilişkin Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu raporu ve görüşme tutanakları okunduktan 

sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Önce, 334 sayılı Anayasa’nın 151 inci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul-

leri hakkındaki 22/4/1962 günlü ve 44 sayılı kanunun 27 nci maddelerinde mahkemelerin itiraz 

yolu ile Anayasa Mahkemesine gönderecekleri aykırılık itirazları, bakmakta oldukları bir dava 

dolayısıyla uygulanacak bir kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı görmeleri veya taraflardan bi-

rinin ileri süreceği aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varmaları ile mümkün olup, itira-

zın mahkememizce tetkikine başlanmasından önce yürürlüğe girmiş olan Bazı Suç ve Cezaların 

Affı hakkındaki 23/2/1963 günlü ve 218 sayılı Kanunun l inci maddesinin (A) bendi gereğince 

olayda söz konusu olan suç hakkında kovuşturma yapılmasına artık imkân kalmamış oldu-

ğundan itirazda bulunan mahkemece olayda 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendi 

uygulanamayacağına göre itirazın tetkikine cevaz olup olmadığı incelendi:

Anayasa’ın 147 nci maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Yasama Meclisleri 

İçtüzüklerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek amacı ile kurulmuş bir mahkeme olup bu 

denetlemeyi yine Anayasa’nın 148 ve 149 uncu maddeleri gereğince iptal dâvası veya itiraz 

yolu ile gelen işler üzerinde yapmakla görevli bulunmaktadır. Mahkemelerde ileri sürülecek 

aykırılık itirazlarını Anayasa Mahkemesine intikal ettirmek yetkisi, fertlere tanınmış olmayıp, 

ancak bu iddiaların ciddi olduğu kanısına varan mahkemelere tanınmıştır. Yine Anayasa’nın 
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152 nci maddesi, bu iki yoldan kendisine intikal eden aykırılık iddiaları üzerine Anayasa Mah-

kemesince verilecek kararlar arasında kapsam ve sonuç bakımından bir ayırma yapmış de-

ğildir; sadece mahkemelerden gönderilen aykırılık iddiaları üzerine verilen iptal kararlarının 

yalnız tarafları bağlayıcı olmasına karar verilebilmesi de istisnaen kabul edilmiştir, istisnaların 

mevridine maksur olup esas kaideyi ihlâl edememesi ise bir hukuk kuralıdır. Anayasa Mah-

kemesinin görevi, Anayasa Hukuku bakımından, yasama organını denetlemek olduğuna ve 

152 nci madde gereğince Anayasa Mahkemesi kararları devletin yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı nitelikte bulunduğuna ve fert 

veya mahkeme iradesinin Anayasa Mahkemesi kararlarına etkisi bulunmamasına göre, itira-

zın Anayasa Mahkemesine intikal ettirilebilmesi için Anayasa’nın 151 ve 44 sayılı kanunun 27 

nci maddelerinin öngördüğü “Bir davaya uygulanacak bir kanun hükmünün mevcudiyeti” şartı 

ancak iptidaen aranacak bir şart olup intihaen bu şartın devamını aramaya yer olmamak lâ-

zım gelir. Bu itibarla Anayasa Mahkemesine intikal ettirildiği tarihte davaya 38 sayılı kanunun 

uygulanması mümkün bulunduğuna göre sonradan yürürlüğe girmiş olan 218 sayılı kanunun, 

davayı ortadan kaldırmış olması, Anayasa Mahkemesince usul ve kanun hükümlerine uygun 

olarak el konulmuş olan itirazın incelenmesini engelleyici bir tesiri haiz olamayacağı üyelerden 

Rifat Göksu, Lûtfi Akadlı, İbrahim Senil, Ahmet Akar, Muhittin Gürün ve Ekrem Tüzemen’in 

muhalefetleriyle ve oy çokluğu ile kararlaştırıldıktan sonra esasın incelenmesine geçildi.

Sanık müdafi ilerinin Anayasa’ya aykırılık iddiası, dosyada mevcut dilekçeleri örneğinde özetle 

şu gerekçelere dayandırılmıştır. “Demokratik memleketlerde Anayasa nizamını mer’i Ceza Ka-

nunları korur, hatta Anayasa Nizamını korumak için dahi olsa ayrıca hususi kanunlar çıkarı-

lamaz. Bu nizamı, Anayasa hükümlerine aykırı tasarruflarda bulunmamak suretiyle, korumak 

mümkündür. Anayasa sarih ve vecizdir. 27 Mayıs ihtilâli demokratik hukuk devletini bütün 

hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için yapılmıştır. 38 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (B) 

bendinin Anayasa’ya uygunluğu esasen meşkûktür. Bir kaza merciince verilmiş ve kesinleşmiş 

kararlar hakkında vatandaşın düşünce ve kanaat beslemesi ve bu düşünce ve kanaatini söz, 

yazı, resim ile tek başına veya toplu olarak açıklaması 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) 

bendi ile yasak edilmiştir, veya daha doğrusu lehteki düşünce ve kanaatını açıklaması serbest, 

fakat aleyhteki düşünce ve kanaatini açıklaması suçtur. Halbuki düşünce ve kanaat hürriye-

tine sahip olmak demek, bir mevzuda lehte ve aleyhte düşünce ve kanaat hürriyetine sahip 

olmak demektir ve keza bir mevzuda lehte ve aleyhte düşünce ve kanaatini açıklayabilmek 

hak ve hürriyetine sahip olmak demektir. Düşünce ve kanaat hak ve hürriyetinin özü budur. 

Bu özün dokunulamaz. Bahis mevzuu olan derdest davalar değil, kesinleşmiş hükümlerdir. Bi-

naenaleyh teşrii organ tarafından 11 inci maddede yazılı sebep ve zaruretlerle de olsa ezcümle 
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kamu düzeni ve millî güvenlik gibi Anayasa’nın 8, 11 ve 20 nci maddelerine mevzu âmir hüküm-

lere aykırı kanun çıkarılamaz.” Aykırılık iddiasına mesnet tutulan 334 sayılı Türkiye Cumhuri-

yeti Anayasa’nın 8 inci maddesi Anayasaya aykırı kanunlar çıkarılamayacağını, Anayasanın 

devletin bütün organlarını bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu, 11 inci maddesi, temel 

hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında uyulacak esasları ve sınırlamada bir hak ve hürriyetin 

özüne dokunulamayacağını belirtmekte olup itirazla doğrudan doğruya ilgili bulunan 20 nci 

maddesi ise aynen şöyledir:

“Madde 20 - Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir.

Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.”

Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesince Anayasa’ya aykırılığı iddiasının ciddi olduğu kanısına 

varılan 5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) bendi ile bu bendi de ilgilen-

diren 3 üncü maddesi de aynen şöyledir:

“B) 27 Mayıs 1960 devrimini zedeliyebilecek şekilde:

Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet Divanınca veya sair kaza mercilerince verilmiş ve 

kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta 

ve suretlerle kötüleyenler veya üstü kapalı da olsa matufiyeti belli olacak şekilde kötülemeye 

çalışanlar veya mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini, yahut şahıs-

larını övenler veya neticelenmiş hazırlık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalarıyla ilgili resim, 

hatırat, röportaj yapanlar veya beyanat verenler.”

“Madde 3 - Birinci maddenin A, B, ve D bentleri ile ikinci maddede yazılı suçların tekevvünü 

için Türk Ceza Kanununun 153 üncü maddesindeki aleniyet şarttır.”

Gerekçe: Düşünce ve kanaat hürriyeti insanların en tabii haklarındandır. Herkes istediği gibi 

düşünmekte, istediği fikre inanmakta serbesttir. Kişinin iç alemi kanunun her çeşit müdaha-

lesinin dışındadır. Ancak kişinin iç aleminde kaldığı sürece mutlak ve sınırsız olan düşünce ve 

kanaat hürriyeti, toplum hayatını ilgilendirdiği andan itibaren hukukun ve kanunun sahasına 

girer ve toplumsal yaşayışın gerektirdiği bazı kayıtlamalara bağlanabilir, insanların toplum 

halinde yaşayabilmeleri ancak toplum hayatının bazı esaslara ve kurallara bağlanması - dü-
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zenlenmesi - ile mümkündür. Bu zaruret insanın iç hayatı bakımından mutlak ve sınırsız olan 

düşünce ve kanaat hürriyetinin söz, yazı, resim ve saire gibi çeşitli vasıtalarla açığa vurulurken 

toplumsal yaşayışın sürekliliği (devam ve bekası) sağlanmak için belli esaslara ve kurallara 

bağlanmak suretiyle kayıtlanmasını zorunlu kılar. Zira, toplum hayatına zarar veren düşünce 

ve kanaatlerin açığa vurulması toplumu huzursuzluğa sevk ederek toplumsal yaşayışın ve dev-

letin güvenliğini sarsar. Bu bakımdan diğer hak ve hürriyetler gibi düşünce ve kanaat hürriyeti 

de her türlü sorumsuz davranışlara cevaz veren mutlak ve sınırsız bir hürriyet olarak telâkki 

ve kabul edilemez. Bu hürriyeti toplumsal yaşayışın ve demokratik nizamın icaplarıyla bağdaş-

tırmak ve toplumsal yaşayışa düşünce ve kanaat hürriyetini denge halinde tutmak gereklidir.

Bu itibarla Anayasamızın, metni aynen yukarıya çıkarılan, 20 nci madde hükmünü düşünce 

ve kanaatlerin mutlak ve sınırsız bir şekilde ve hiçbir sorumluluk duygusuyla bağlı olmaksızın 

her düşünceyi açıklamaya cevaz veren bir hak gibi telâkki etmemek icap eder. Aksine olarak 

onu Anayasada yer almış diğer hükümler ve ilkeler ile birlikte ve Anayasa’nın bütünü içinde 

bir parça olarak ele almak ve değerlendirmek gerekir. Nitekim maddenin Temsilciler Mecli-

sinde görüşülmesi sırasında bu maddenin düşünce ve kanaat hürriyetine bir sınır çizmediği, 

bu şekli ile fertleri meselâ kominizmi, nasyonal sosyalizme veya irticaya kayan düşünceleri 

veyahut ahlâksızlığı teşvik eden fikirleri de açıklamak ve yaymak hususunda serbest bırakmış 

gibi bir intiba yarattığı ileri sürülerek bu bakımdan kayıtlanması istenilmesine karşı, Anayasa 

Komisyonu sözcüsünün yaptığı açıklamada “Maddeyi yalnız başına ele alarak yani diğer hü-

kümlerden tecrit ederek manalandırmanın caiz bulunmadığını, hukukta doğru olan tefsirin gai 

tefsir yani hükümlerin gayeye göre tefsir edilmesi olduğunu, tefsir konusu olan hüküm hangi 

kanunda ve Anayasa’da ise o kanun veya Anayasa’nın tümü ve ruhu göz önünde tutularak yo-

rumlama yapılacağını, Anayasamızın esas itibarıyla hürriyetleri imha edici faaliyetleri yasak 

eden ve realist bir hürriyet anlayışını kendisine temel olarak almış olan bir Anayasa olduğunu, 

bu bakımdan herkese tanınan düşünce hürriyetinin Anayasa ile tesbit olunan Devlet nizamı-

na ve demokratik nizama uygun kanaatleri belirtmek için sağlandığını ve bu sebeple lâik ve 

demokratik nizamı yıkmak, devletin ve milletin bütünlüğünü parçalamak isteyen düşüncelerin 

açıklanmasının düşünce hürriyetine dahil sayılamayacağını ve bilâkis suç teşkil edeceğini” 

bildirmiş olması düşünce ve kanaat hürriyetinin de Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin 

niteliklerini açıklayan ikinci kısmının (Genel hükümleri) unvanlı birinci bolümde yer almış olan 

11 inci maddesi uyarınca “Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabile-

ceğini” kolayca anlatmaya kâfidir.
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Sınırsız hürriyetin anarşiden başka bir şey olmadığı göz önüne alınınca 20 nci maddeye, düşün-

ce ve kanaat hürriyeti hakkında hiçbir kayıtlama kıstası konulmamış olmasını, bu hürriyeti, 

Anayasa’nın dayandığı temel ilkelere uygun olmak ve Anayasa’nın 11 inci maddesinde gösteri-

len esaslar dahilinde kalmak şartıyla; her istikamette sınırlayabilmek hususunda Anayasa va-

zının kanun koyucuya takdir hakkı tanınmış olduğu şekilde yorumlamak tabii bulunmaktadır.

Öte yandan düşünce ve kanaat hürriyetini tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan basın 

hürriyeti de düşünce ve kanaat hürriyeti gibi mutlak ve sınırsız bir hürriyet değildir. Anayasa-

mız, 22. maddesiyle basın hürriyetinin millî güvenliği ve genel ahlâkı korumak, kişilerin şeref, 

haysiyet ve haklarına tecavüzü suç işlemeye kışkırtmayı önlemek maksadıyla sınırlanabile-

ceğini kabul ettiği gibi gerekli hallerde gazete ve dergilerin toplatılmasına da cevaz vermiştir.

Geniş halk kitlelerinin düşünce ve kanaatleri üzerinde etki yapan basının hür olması, toplumun 

huzur ve selâmetini ve devletin güvenliğini ihlâl edecek mahiyetteki beyanların ve yazıların 

cezasız bırakılması demek değil, sadece basının önceden kayıtlama ve kısıntıya tabi tutulma-

ması demektir.

İçtimai görevini yerine getirebilmesi için basının hür olması kadar sorumluluk şuuru ile hare-

ket etmesi de şarttır. Sorumluluk şuurundan yoksun bir basın, her sorumsuz kuvvet gibi er geç 

soysuzlaşır ve toplum hayatını sarsan ve millî güvenliği tehlikeye koyan bir kuvvet halini alır. 

Düşünce ve basın hürriyetleri ne kadar mukaddes olursa olsun böyle bir durum karşısında top-

lum düzenini ve millî güvenliği korumakla görevli olan kanun koyucu gerekli tedbirleri almak 

zorunluğundadır.

İtiraza konu olan 5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanun, 27 Mayıs Devriminin bir sonucu ve felse-

fesi olan 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kurulmuş demokratik ve sosyal hukuk 

devleti nizamını korumak ve yerleştirmek ve âmmenin huzur, güvenlik ve selâmetini sağlamak 

maksadıyla çıkarılmıştır.

Anayasanın metnine dâhil bulunan ve onun dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlan-

gıç kısmında 27 Mayıs devrimi “Anayasa ve hukuk dışı tutum davranışlarıyla meşruluğunu 

kaybetmiş bir iktidara karşı Türk Milletinin direnme hakkını kullanması” olarak vasıflandırıl-

mış ve Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeler “insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış-

mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 

almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini “bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kur-

mak” şeklinde ifade edilmiştir.
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Demokratik hukuk devleti ilkesi hukuka bağlı, istikrarlı ve gerçekçi bir hürriyet rejimini ifade eder; 

bu rejim, hiç bir suretle anarşi anlamına alınmaz. Bu esasta hareket edilince ve yukarda yapılan 

açıklamalar da nazara alınınca, düşünce ve kanaat hürriyetinin kapsamı içine Anayasanın dayan-

dığı insan hakları, millî dayanışma, sosyal adalet, fert ve toplumun huzur ve refahı gibi temel ilkele-

ri yıkmaya ve yok etmeye varacak düşünce ve kanaatlerin açıklanması ve yayılması serbestisinin 

de dâhil bulunduğunu kabule imkân tasavvur olunamaz. Nasıl ki milletlerarası bir hukuk vesikası 

olan ve düşünce ve kanaat hürriyetini de kapsayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, bu 

beyannamenin hiçbir hükmünün, içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet, zümre veya fert 

tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete girişmeye veya fiilen bunu işlemeye herhangi bir hak 

verdiği şekilde yorumlanamayacağı belirtilmek suretiyle bu esas açıkça ilân edilmiştir.

Anayasa’nın 11 ve 20 nci maddelerine aykırılığı ileri sürülen 38 sayılı kanunun l inci maddesinin (B) 

bendi ile yasaklanmış olan fiiller, 27 Mayıs devrimini zedeleyecek şekilde bu devrimin neticesi ola-

rak Yüksek Adalet Divanınca ve diğer yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş olan karar ve hü-

kümlerin sözle, yazı resim veya diğer yayın vasıtalarıyla kötülenmesi, adı geçen divan tarafından 

mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerinin veya şahıslarının övülmesidir. 

Ve l inci maddenin (B) bendi sadece bu bakımdan düşünce ve kanaat hürriyetini sınırlamaktadır.

Yüksek Adalet Divanı veya diğer yargı mercilerinin verdiği kararların kötülenmesi ve mahkûm 

edilmiş olanların mahkûmiyeti intaç eden fiillerinin veya şahıslarının övülmesi sonucu iti-

barıyla 27 Mayıs devriminin meşruluğunu ve haklılığını inkâra yol açan ve halk efkârına bu  

devrimi - Türk Milletinin meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnmesini - yersiz ve gay-

rimeşru gibi göstermeye müncer olan ve bu yoldan vatandaşları birbiri aleyhine tahrik ederek 

onlar arasında kin ve düşmanlık duyguları yaratan bir davranış teşkil etmektedir.

Böyle bir davranışa cevaz verilmesi, vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık duyguları yaratıl-

masına ve millî huzurun devamlı şekilde ihlâline yol açar; bu ise Anayasa’nın dayandığı temel 

ilkeleri tahrip etmek sonucunu doğurur; bu itibarla böyle bir davranışı mezkûr ilkelerle bağdaş-

tırmak mümkün değildir. Zira Anayasa’nın dayandığı millî dayanışma, fert ve toplum huzuru 

gibi ilkeler, ancak siyasi kanaatleri ne olursa olsun aynı toplumun fertleri olan vatandaşlar 

arasında karşılıklı anlayış ve saygı duygularının ve toplum şuurunun kuvvetlenmesiyle doğar 

ve yerleşir. Bu duyguları yok etmeyi ve vatandaşlar arasında ikilik yaratmayı hedef tutan her 

hareketin Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olduğuna şüphe edilemez. Bu bakımlardan 

düşünce, kanaat ve basın hürriyetlerinin bu istikamette sınırlandırılmasında kamu yararı bu-

lunduğu ve bu sınırlamanın Anayasa’nın 11. ve 20 nci maddelerine aykırı olmadığı açıktır.
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Demokratik memleketlerde Anayasa nizamının Ceza Kanunu ile korunacağı ve bu nizamı ko-

rumak için olsa dahi ayrıca özel kanunlar çıkarılamayacağı yollu düşünce hiçbir ilmi mesnede 

dayanmadığı cihetle yerinde görülmemiştir. Anayasa nizamını koruyan ve bu maksatla bazı 

hürriyetleri sınırlayan hükümler, umumi ceza kanununa konulabileceği gibi özel kanunla da 

düzenlenebilir. Bu, bir hukuk kuralı değil, bir sistem meselesidir. Anayasa nizamının Anaya-

sa’ya aykırı tasarruflarda bulunmamakla korunacağı bir gerçek ise de bu gerçeğin kemaliyle 

tahakkuk edebilmesi Anayasa’ya aykırı tasarrufların kanun koyucudan sâdır olması kadar, 

vatandaşlardan sâdır olmasını da önlemekle yani hürriyetlerin kötüye kullanamamalarını sağ-

lıyacak bazı kayıtlamalara tabi tutulması ile mümkün olabileceği de aşikârdır. Elverir ki bu 

kayıtlamalar, hürriyetlerin özüne dokunmasın ve o özü tahrip etmesin.

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun raporundan ve Anayasa tasarısının Meclis’teki 

görüşmelerinden de anlaşılacağı veçhile bir hak ve hürriyetin gayesine uygun şekilde kullanıl-

masını son derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren kayıtlara tabi tutulması 

halindedir ki o hak ve hürriyetin özüne dokunulmuş olması söz konusu edilebilir.

Bahsi geçen kanunun l inci maddesinin (B) bendi ile yapılan kayıtlamayı bu mahiyette telâkki et-

mek mümkün değildir. Önce bu kayıtlama, itiraz dilekçesinde belirtildiği gibi vatandaşın 27 Ma-

yıs devrimi hakkında herhangi bir kanaat beslemesini men edici mahiyet taşımamaktadır. Esa-

sen kanaat besleme, kişinin iç âlemini ilgilendirdiği cihetle bir kayıtlamaya da tabi tutulamaz.

Bu kanaatin söz, yazı, resim ve saire gibi vasıtalarla açığa vurulmasıdır ki 38 sayılı kanunun 

l inci maddesinin (B) bendi ile bazı kayıtlamalara tabi kılınmıştır. Kanunun 3 üncü madde-

si hükmüne göre kayıtlamalara aykırı davranışların suç niteliği alması için bu davranışların, 

Türk Ceza Kanununun 153 üncü maddesinde belirtilen şekilde:

1- Basın yolu ile veya herhangi bir propaganda vasıtasıyla,

2- Umumi veya umuma açık olan mahalde ve birden ziyade kimseler huzurunda,

3- Toplanılan yer veya toplantıya katılanların adedi veya toplantının konusu ve gayesi itiba-

rıyla özel mahiyeti haiz olmayan bir toplantıda islenmiş olması,

Şarttır. Bu bakımdan 38 sayılı kanunla yapılan kayıtlama düşünce, kanaat ve basın hürriyet-

lerinin özüne dokunacak bir nitelik taşımamakta, sadece toplum hayatını zarardan korumayı 

ve güvenliği sağlamayı hedef tutmaktadır.
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Kaldı ki sözü geçen (B) bendindeki yasaklama ile basın sansüre tabi tutulmamış, gazete ve 

dergi çıkarılması Önceden izin alma ve malî teminat gösterme şartına bağlanmamış, haber, 

düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici ve zorlaştırıcı iktisadi, malî ve 

teknik kayıtlar konulmamıştır. Şu halde bahsi geçen bent ile düşünce ve kanaat hürriyetinin 

gayesine uygun şekilde kullanılmasını zorlaştıran veya imkânsızlaştıran bir sınırlama yapıl-

mamıştır. Bu itibarla bent hükmü ile düşünce ve kanaat hürriyetinin özüne dokunulmamış ve 

bu öz tahrip edilmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle Anayasa Nizamını, Milli Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı 

Fiiller hakkındaki 5/3/1962 günlü ve 38 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (B) bendi Anayasa’ya 

aykırı olmadığından itirazın reddine, üyelerden Ekrem Korkut’un muhalefetiyle ve oy çokluğu 

ile 8/4/1963 gününde karar verildi.

Başkan: Sünuhi Arsan, Başkanvekili: Tevfik Gerçeker, Üye: Osman Yeten, Üye: Rifat Göksu, 

Üye: İ. Hakkı Ülkmen, Üye: Lütfi Akadlı, Üye: Şemsettin Akçoğlu, Üye: İbrahim Senil, Üye: 

Salim Başol, Üye: Hakkı Ketenoğlu, Üye: Ekrem Tüzemen, Üye: Ahmet Akar, Üye: Muhittin 

Gürün, Üye: Hakkı Ketenoğlu, Üye: Ekrem Tüzemen

MUHALEFET ŞERHİ

38 sayılı kanunun birinci maddesinin B bendiyle sevk edilen hükümlerle düşünce ve basın hür-

riyetlerinin kayıtlandığı bir gerçektir. Böyle olunca bu kayıtlamaların Anayasa’nın ruhuna ve 

lâfzına uygun olması ve her hâlükârda bunların özüne dokunmamış bulunması lâzımdır. Aksi 

takdirde tedvin sebepleri ne kadar haklı ve kuvvetli ve hattâ zarurî olursa olsun kanunun ay-

kırılık hükmünden kurtulması mümkün olamayacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20 nci maddesi düşünce hürriyetinin sınır-

lamasına müsait hiç bir hüküm ihtiva etmemektedir. Diğer hürriyetlerde derece derece sınırla-

ma sebeplerini açıklamayı itiyat ve ihtiyar edinmiş olan kanun koyucusu bu sahada mutlak bir 

ifade kullanarak “herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini yazı, 

resim ile veya başka yollarla tek basma veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir” esasını 

koymuştur.
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Metin bu hali ve dış görünüşü İle düşünce hürriyetinin hiçbir sebeple sınırlanamayacağı kanı-

sını vermektedir. Bu sebepledir ki maddenin hakikatte sınırsız bir düşünce hürriyetini sağla-

yıp sağlamadığı hususu Temsilciler Meclisinde münakaşa konusu olmuş ve tereddütlere vesile 

teşkil etmiştir. Filhakika herhangi bir kimsenin meselâ nasyonal sosyalizme kaçan, komüniz-

me temayül eden, irticai veya ümmetçiliği benimseyen fikirlerin tek basma veya toplu olarak 

açıklanıp açıklanmayacağı üzerinde durulmuş, bu arada düşünce hürriyetinin “Cumhuriyet 

prensiplerine ve demokrasi esaslarına aykırı” olarak kullanılamayacağının metinde belirtilme-

si istenmiş ve ayrıca kanunların da üstünde yer alan ve her milletin hususiyetlerine ve gelenek-

lerine göre ayrı bir değer taşıyan ahlâk ilkelerine aykırı düşüncelerin bu hürriyetten faydalanıp 

faydalanamayacağı meselesi ortaya atılmıştır.

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu sözcüsü maddeyi savunur ve suallere cevap verirken 

kısaca şu esas fikirlere dayanmıştır: “Hukukta doğru olan gaitefsirdir. Kanunların maksada 

göre yorumlanması esastır. Anayasa demokratik bir anayasadır. İnsan hak ve hürriyetlerine 

dayanan bir anayasadır. Demokrasilerde bir tarafta “hürriyetler hudutsuzdur. Hürriyet hürri-

yettir.” diyen bir görüş ve tatbikat olduğu gibi diğer taraftan basın hürriyetini, söz hürriyetini 

ve parti kurma hürriyetini sınırlamayı bilhassa hürriyet nizamının muhafazası için caiz ve 

zaruri gören realist bir görüş vardır, Anayasa’mız bu yolu tutmuştur. Sadece 19 uncu maddede 

değil 55 inci maddede de açıkça kominizmin men edildiğini ifade ettik. 55 inci maddedeki bir 

hükmü sevkeden bir Anayasa, hürriyeti imha edici faaliyetleri men eden realist bir anayasadır. 

Binaenaleyh o Anayasa’daki hürriyetle ilgili hükümlere, bu ışık altında mâna vermek lâzımdır. 

Fikir hürriyeti lâik ve demokratik nizamı yıkmak isteyen bir fikrin ifade edilmesi demek değil-

dir. Bu asla fikir hürriyetine dahil sayılmaz ve pek tabiidir ki suç teşkil edecektir.”

Komisyon sözcüsünün bu görüşünde ifrata gitmiş olup olmadığı münakaşa dışı bırakılırsa gerek 

irat edilen suallerden ve gerek verilen cevaplardan “Anayasa’nın temelini teşkil eden demokratik 

cumhuriyet olma ilkelerine ve bu ilkelere dayanan düzeni yıkmak İsteyen” düşünce hürriyetinin 

bu sebeple ve bu zaruret nisbetinde kayıtlanabileceği neticesini çıkarmak mümkündür.

Filhakika bir hürriyet, ancak Anayasa nizamı içinde manalı ve kıymetlidir. Anayasa’sız bir 

cemiyet düzeni ve o düzen içinde bir hürriyetin varlığı düşünülemez. Bu sebeplerledir ki Anaya-

sa düzeninin ve dayandığı temellerin korunması Anayasa’ya aykırı olmaktan çıkar ve bilâkis 

Anayasa’nın kanun koyucuya yüklediği bir vecibe mahiyetini alır.



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

512

Bir düşünce mevcut toplumsal düzende hukuk dışı yollardan bir değişiklik yapılması amacını 

takip ettiği takdirde, o düşüncenin ve yayınlanmasının önlenmesini tabii ve zaruri görmek ve 

bunu Anayasa’nın korunması gayesiyle meşru telâkki etmek lâzımdır.

Hiçbir devlet ve hukuk düzeni kendi gayri meşruluğunu kabul ve yıkmayı amaç bilen faaliyet-

leri tecviz edemez. Her devlet düzeninin kendisini hukuk dışı yollarla ortadan kaldırma gay-

retlerine karşı meşru müdafaa hakkı vardır. Binaenaleyh düşünce hürriyeti ancak Anayasa 

nizamının korunması gayesiyle sınırlanabilir ve böyle bir kayıtlama Anayasa’nın ruhuna da 

uygun düşer. Bu sebeple ve zaruret dışında her hangi bir mülâhaza ile bu hürriyete müdahale 

edilmesinde ise Anayasa’nın ruhuna ve lâfzına aykırılık vardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 22 nci maddesi basın ve haber alma hürriyetinin “Millî gü-

venliği veya genel ahlâkı koruma, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz, suç işlemeğe 

kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 

için” kanunla sınırlanabileceğini kabul etmiştir. Anayasa koyucusu hürriyetlerin mahiyetine 

göre hangi sebeplerle kayıtlama yapılacağının açıklamayı tercih etmiş olduğundan 22 nci 

maddede yazılı sebepler dışında yapılacak bir sınırlamanın Anayasa’ya aykırı olacağı tabii-

dir. Böyle olunca 38 sayılı kanunun birinci maddesinin B bendindeki hükümlerin Anayasa’ya 

uygunluğu, ancak yukarda belirtilen sebep ve zaruretlerle yapılmış olduğunun isbatına bağlı 

kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 27 Mayıs devrimini “Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davra-

nışları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı Türk Miletinin kullandığı direnme hakkı” 

olarak tarif ve tescil ettiği gibi bundan ayrı olarak Anayasa’nın “İnsan hak ve hürriyetlerini, 

millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve 

teminat altına almayı mümkün kılacak ve demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal 

temelleriyle kurmak amacını güttüğü” açıklamıştır. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sa’sının getirdiği esaslar ve koyduğu hükümler 27 Mayıs devrimini meşrulaştıran toplumsal 

ihtiyaçlara, toplumun gerçek bir demokratik düzen içinde yaşama dileğine cevap teşkil etmek-

tedir. Bir başka deyişle Anayasa devrimin ulaşmak istediği gayenin vasıtası ve neticesidir. Ve 

bu sebeple de 27 Mayıs Devrimi mer’i ve müesses Anayasa nizamının mesnedini ve temelini 

teşkil etmekte devrim ile rejim “birbirine bağlı bulunmaktadır. Böyle olunca Anayasa nizamı 

red edilmeden veya bu nizamın bozulması çabası güdülmeden devrimi Anayasa’nın varlığın-

dan ayrı olarak düşünüp kıymetlendirmeğe imkân yoktur. Bunun içindir ki 27 Mayıs devriminin 

meşruiyeti kabul edilmediği takdirde Anayasa düzeni temelsiz ve mesnetsiz kalacaktır. Devrim 
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ve Anayasa birbirini tamamlayan ve ayrılmayan bir bütün olduğuna göre devrimin yersizliği, 

haksızlığı ve meşruiyetsizliği iddiası, müesses nizamın gayrı meşru olduğu neticesine ulaşır. Bu 

takdirde ise gayrimeşru nizamın ve iktidarın her vasıtadan faydalanılarak devrilmesi fikrinde 

ve çabasında meşruiyet bulunur.

27 Mayıs devriminin meşruiyetinin tanınması ve korunması bn sebeplerle müesses Anayasa 

nizamının meşruiyeti ve varlığı ile alâkalı olduğu içindir ki bu maksadı teminen sevk edilen 

birinci maddenin A bendindeki düşünce hürriyetini sınırlayan hükümler, Anayasa’nın ruhuna 

uygun görülmüştür.

Devrimin meşruiyetini inkâra müntehi fikirlerin basın yolu ile yayımlanması, kanun dışı zorla-

maları kolaylaştırarak millî güvenliği tehlikeye düşüreceği ve aynı zamanda suç olan bu kabil 

fiilleri teşvik edici bir hüviyet göstermiş olacağı cihetle, aynı bentteki basın hürriyetini sınırla-

yan hükümler Anayasa’nın 22 nci maddesine uygundur.

Kaldı ki 27 Mayıs haksızlığı, yersizliği ve gayri meşruluğu gibi müesses nizamı temelinden yık-

ma sonucunu verebilecek olan düşünce ve basın hürriyetlerinin bu zaruretlerle kayıtlanmasına 

mukabil devrimi müteakip devlet idaresini ele alan iktidar birinci maddenin A bendi ile demok-

ratik anlayışa aykırı bir şekilde himaye de edilmemiştir.

Fertler ve basın Anayasa’nın makbul gördüğü hudutlar içinde iktidar her cephesi ile tenkit ve 

murakabe hakkına sahiptir. Ekalliyet, kendisini idare edenlere karşı düşüncesini her vasıtadan 

faydalanarak açıklayabilecektir. Devletin bütün organları en geniş anlamıyla umumî efkârın 

kontrolü altındadır. Böyle olunca birinci maddenin A bendi ile düşünce ve basın hürriyetinin 

özüne dokunulduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Halbuki aynı gerekçeleri B bendi hakkında ileri sürmek güçtür, Çünkü: her şeyden evvel Tür-

kiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ruhunda ve metninde mündemiç 27 Mayıs’ın meşruiyeti se-

bepleriyle bu bendin önlemek istediği olaylar arasında bir yakınlık yoktur. Zira bahis konusu 

yasakların ihlâli halinde 27 Mayıs meşruiyetini kaybetmeyecek, müesses nizam bundan zarar 

görmeyecek ve bütün bu fiil ve hareketler yeni bir nizamın tesisi gücünden ve çabasından da-

ima mahrum kalacaktır.
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27 Mayısın meşruiyetini Anayasa’nın kabul ve teyit ettiği sebep ve gayeler dışında kalan hare-

ket ve tutumlara bağlı görmek ve göstermek aslında mevcut ve Türk Milletinin ekseriyet reyi 

ile tasdik edilmiş meşruiyetin kâfi görülmediği mânasına yorumlanabilir ve bu takdirdedir ki 

meşruiyet, zedelenme tehlikesine mâruz bırakılmış olur. Halbuki bahis konusu B bendi yasak-

lanan fiiller ile 27 Mayıs’ın meşruiyeti arasında bir irtibat kurmakta ve bu suretle meşruiyetin 

zedelenebileceği ihtimalini kabul etmektedir.

Devrimin meşruiyeti, eski iktidar sorumlularının mahkûmiyetine bağlanmamıştır. Nitekim be-

raat kararı verilmiş olsaydı dahi gayri meşru olmıyacaktı. Devrimin meşruiyetini kabul ve teyid 

eden ekseriyet reyi, Yüksek Adalet Divanı kararlarından önce tecelli etmiş ve Anayasa bu meş-

ruiyeti bir başka desteğe lüzum kalmadan tesbit eylemiştir.

Bu noktada Anayasa metnine dâhil başlangıç kısmında sabık iktidar sorumluları için “tutum 

ve davranış” tabirlerinin kullanılmış olmasına dikkati çekmek ve bu tabirlerde suçluluk hali 

dışında kalan durumların da dâhil bulunduğuna işaret etmekte fayda vardır.

Yüksek Adalet Divanı kararları haricinde kalan diğer yasaklar için de aynı görüşü savunmak 

mümkündür. Bu olayların hiçbiri meşru ve müesses Anayasa nizamının hukuk dışı yollarla 

değiştirilmesi mânasına ve gücüne sahip değildir.

Dikkat nazarından kaçmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı 27 Mayıs Devrimini ya-

pan sosyal güçlerin temsilcileri olarak idareyi ele alan, yasama ve yürütme yetkisini kullanan 

Millî Birlik Komitesinin, devrimin başarı göstermesi ve yaşaması ile alâkalı tasarruflarını dahi 

devrimin meşruiyetine bağlamış değildir. Bu tasarrufların Anayasa’nın kabul ettiği usullere 

uyularak değiştirilmesi yahut tenkit ve münakaşa konusu yapılması mümkündür. Böyle olun-

ca, Anayasa’da belirtilen sebepler dışında bir meşruiyet mülâhazasına yer verilmesinde ve 

onun zedeleneceği düşüncesinde Anayasa’nın ruhuna aykırılık vardır.

Belirtilen sebeplerle B bendinde yasaklanan fiiller, Anayasa düzenini tahrip edici ve lâik de-

mokratik cumhuriyet olma ilkelerini yıkıcı bir mahiyet taşımadıkları için düşünce hürriyetinin 

kısıtlanması Anayasa’nın. 20 nci maddesinin lâfzına da aykırıdır.
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Diğer taraftan B bendinde bahis konusu edilen yasakların Anayasa’nın kabul ettiği basın hür-

riyetini kayıtlayıcı sebeplerle bir ilgisi yoktur. Bunların yayımlanması ile 22 nci maddede açık-

lanan kayıtlanma zaruretlerinin tahakkuk edeceğini ileri sürmek mümkün değildir. Millî gü-

venlik terimi askerî mülâhazalarla ve millî müdafaa zaruretleriyle devletin iç ve dış güvenliğini 

ifade eder ve kamu yararı ile kamu düzeninden ayrı bir mânaya sahiptir. Bu bakımdan, basın 

hürriyetinin kayıtlanmasını, kamu yararı ve düzeni açısından varit görmek doğru olamaya-

caktır. 22 nci maddede yazılı kısıtlama sebeplerine uymayan kayıtlamalar bakımından B bendi 

Anayasa’ya aykırıdır.

Kaldı ki zedeleme tabiri yazılı değildir. Meclis konuşmalarından anlaşıldığı üzere kaza mercile-

rinin kararları ilmi bir tenkide tabi tutulabilecek, sabık iktidar sorumlularının şahısları hakkın-

da olduğu kadar faaliyetleri için de muayyen ölçüler içinde yazışma ve konuşma yapılabilecek-

tir. Ve fakat bütün bunlar 27 Mayısı zedelediği zaman suç olacaktır. Devrimin meşru olmadığı 

kanaatini veren ve hiç değilse bu hususta şüphe uyandıran konuşma ve yazışmalar esasen A 

bendi gereğince cezayı müstelzimdir. Böyle olunca bu hal dışında zedelemenin kabulüne mü-

sait şartların, kanunilik vasfına uygun şekilde açıklanmış olması lâzımdır. Umumi tabirler ile 

Anayasa’nın kabul ettiği kanunilik prensibi yerine getirilmiş olamaz. Kanunilik, yalnız suç olan 

fiilin kanunda açıklanmasını değil aynı zamanda bütün şartların ve unsurların da belirtilme-

sini zaruri kılmaktadır. Zedeleme tabirinin tatbiki ise, mevcut netin bakımından, hâkimin tak-

dirine bırakılmıştır. Taktir, hâkimden sâdır olsa dahi daima tehlikelidir ve hakkın özünü tahrip 

etme imkânına sahiptir. Bu bakımdan kullanılan terimi kanunilik vasfı ile telife imkân yoktur.

Arz edilen sebeplerle 38 sayılı kanunun birinci maddesinin B bendi Türkiye Cumhuriyeti Ana-

yasa’sının 20, 22 ve 33 üncü maddelerinin lâfzına aykırıdır.

Üye: Ekrem Korkut
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MUHALEFET ŞERHİ

Kanunların Anayasa’ya aykırı olduğu hakkındaki dâvalar ve iddialar, Anayasa Mahkemesine 

doğrudan doğruya iptal dâvası şeklinde veya mahkemelerden itiraz yoluyla intikal eder. İptal 

dâvasının kimler tarafından açılabileceği 334 sayılı Anayasa’nın 149 uncu ve itiraz yoluyla 

iddiaların mahkemelerden nasıl intikal edeceği de 151 inci maddesinde yazılıdır. Mevzuumuzla 

ilgili Anayasa’nın 151 inci maddesi ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

hakkındaki 44 sayılı kanunun 27 nci maddesi, bir dâvaya bakmakta olan mahkemenin uygu-

layacağı bir kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 

aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması halinde, Anayasa Mahkemesinin bu konuda 

vereceği karara kadar dâvayı geri bırakacağından bahsetmektedir.

Şu halde mücerret ve genel bir mahiyet arzeden ve doğrudan doğruya açılan İptal dâvası ile 

müşahhas bir dâva üzerine belli kayıt ve şartlara tabi olarak mahkemelerce Anayasa Mahke-

mesine itiraz yolu ile intikal edinilen Anayasa’ya aykırılık iddiası birbirinden ayrıdır.

İtiraz yolu ile ve bir bekletici mesele olarak (Meselei müstehire) mahkemelerden gelen Anaya-

sa’ya aykırılık iddiasının ancak, bir dâva üzerine ileri sürülebilmesi karşısında Anayasa Mah-

kemesince esas bakımından bir karar ittihazı, mahkemedeki dâvanın devam etmekte olmasına 

ve mahkemece itiraz edilen kanun hükmünün uygulanmasının mümkün bulunmasına bağlıdır.

Anayasa’nın 152 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden 

gelen Anayasa’ya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafla-

rı bağlayıcı olacağına da karar verebilir şeklinde sevkedilen hüküm, ekseriyet kararındaki bu 

hususla ilgili gerekçenin hilâfına olarak Anayasa Mahkemesince itirazın incelenmesi için mah-

kemedeki dâvanın devam etmekte olmasının meşrut bulunduğu yolunda yukarıda açıklanan 

düşüncemizi teyit eder. Zira, Anayasa Mahkemesi itiraz yolu ile gelen iddialar üzerine umumi 

ve mücerret mahiyette bir iptal kararı verebileceği gibi bahsi geçen 152 nci maddenin 4 üncü 

fıkrasına istinaden hâdiseyi olarak ve yalnız tarafları bağlayıcı bir kararda ittihaz edebilece-

ğine göre mahkemedeki dâva ortadan kalkmış olduğu takdirde Anayasa Mahkemesince böyle 

bir hükme varılması mümkün olamaz. Bundan dolayıdır ki, önceden aranması gereken şartın 

karar sırasında da mevcut olup olmadığının mahkememizce aranması zaruridir. Aksi takdirde 

Anayasa Mahkemesi, istisnai bile olsa 152 nci maddenin, 4 üncü fıkrasını ihmal etmek veya 

bu hükmü uygulayamayacak gibi bir duruma düşer ki, buna Anayasa’nın ne sözü ne de ruhu 

müsaade etmez. Hâdisemizde sanığa isnat edilen suçun 218 sayılı Af Kanununun kapsamına 
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girdiğinden bahisle hakkındaki âmme dâvasının mahkemece ortadan kaldırılmış bulunduğu 

anlaşıldığından ortada halledilecek bekletici bir mesele kalmadığı gibi bir kanun hükmünün 

uygulanması da bahis konusu değildir.

Mahkemece ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık iddiasının işin esasına girmeden bu sebeplerden 

mahkememizce incelenmesine mahal olmadığına karar verilmesi gerektiği cihetle ekseriyet 

kararının işin esasının incelenmesi ile ilgili kısmına muhalifiz.

Üye: Rifat Göksu, Üye: Lütfi Akadlı, Üye: İbrahim Senil, Üye: Muhittin Gürün Üye: Ahmet 

Akar, Üye: Ekrem Tüzemen
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1 Araştırmacı



2.GÜN - 1.OTURUM -  TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

519

27 MAYIS’TAN 12 MART’A ASKERÎ MÜDAHALELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihi bir bakıma askerî müdahalelerin tarihidir. Cumhuriyet 

tarihi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri, kimi zaman 27 Mayıs 1960’ta ve 12 Eylül 1980’de 

yaptığı gibi parlamentonun kapısına kilit vurarak iktidarı ele geçirmiş, kimi zaman da 28 

Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007’de olduğu gibi siyaset kurumu üzerindeki vasiliğini kullanarak 

siyasete müdahale etmiştir.

27 Mayıs 1960 askerî darbesi, ordunun siyaset üzerindeki vesayetinin niteliği bakımından 

önemli bir milattır. Emir-komuta zinciri dışında gerçekleşen ve genç subayların yaptığı bu 

darbe ile askerî vesayet düzeni yeni bir aşamaya geçmiştir. Darbeden sonra yapılan  anaya-

sa ile birtakım kurumlar oluşturulmuş ve bu şekilde askerî vesayet kurumsallaştırılmıştır. 

Genel oya getirilen bu kurumlarla siyasal özgürlük ortamı kısıtlanmıştır.

27 Mayıs’ın bu etkisi 1960’lı yılların politik atmosferini belirler. Ordu içinde 27 Mayıs’ı örnek 

alan cuntalar oluşur ve bir bütün olarak siyaset kurumu gözden düşürülmeye çalışılır. Bun-

lardan en önemlileri, 1962 ve 1963 yıllarında Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in 

liderliğini yaptığı darbe girişimleridir. Bu dönemde oluşan cuntalarda yer alan askerler, 27 

Mayıs’ın amaçlarını yerine getirmediğini iddia ediyor ve 27 Mayıs’ı tamamlamak, nihayete 

erdirmek için hareket ettiklerini söylüyorlardı.

1961 yılının sonunda kurulan Yön dergisi başta olmak üzere dönemin sol fikriyatının önemli 

bir kısmı, 1960’lı yılların cuntacılarının teorik altyapısını oluşturuyordu.

Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi sol kesimin önde gelen yazarları, 27 Mayıs’ın yarım kalan 

bir “devrim” olduğunu, iktidarı erken bir zamanda siyasetçilere teslim ettiğini düşünüyorlar, 

serbest seçimlere dayanan demokrasiyi “cici demokrasi” diye aşağılıyorlardı.

Yine aynı dönemde Türkiye Komünist Partisi’nin eski üyelerinden olan Mihri Belli de Doğan 

Avcıoğlu’nun düşüncelerine yakın bir şekilde “Milli Demokratik Devrim” tezini ortaya atmış-

tı. Bu teze göre, Türkiye’de esas çelişki burjuva proleterya mücadelesi değil emperyalizm/

antimperyalizm mücadelesi olmalıydı. Bu yüzden de mücadelede öncü güç proleterya değil, 

asker-sivil aydın zümre olmalıydı. Bu zümrenin en önemli unsuru da kuşkusuz askerdi. Buna 

göre, çok partili siyasal hayata son verilecek ve asker öncülüğünde kapitalist olmayan yolla 

hızlı bir şekilde kalkınma gerçekleşecekti.
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1971 yılına doğru gelirken bu tür düşünceler ordu içinde hem alt kademelerde hem de 

komuta kademesi düzeyinde ciddi bir taraftar kitlesi edinmişti. Bu dönemde, oluşan cun-

taların üç ayağı mevcuttu. Bunlardan ilki, ordu üst komutasında Kara Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Faruk Gürler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur’un liderliği-

ni yaptığı ordu içindeki yapılanmadır. İkincisi, 27 Mayıs 1960 darbesini yapan Milli Birlik 

Komitesi’ni oluşturan 38 kişilik ekipte yer alıp daha sonra çeşitli sebeplerle tasfiye edilip 

elçilik görevi için yurt dışına gönderilen Numan Esin, Orhan Kabibay ve İrfan Solmazer’in 

liderliğini yaptığı asker kökenli sivillerin oluşturduğu yapıdır. Üçüncüsü ise yine bir Milli 

Birlik Komitesi üyesi olan Cemal Madanoğlu’nun liderliğini yaptığı, çoğunluğunu yazar 

ve akademisyenlerin oluşturduğu, içinde Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, İlhami Soysal gibi 

isimlerin olduğu bir yapıdır.

Baas tipi sol bir darbe yapmayı amaçlayan bu grubun iş bölümüne göre Gürler ve Batur 

ordu içindeki örgütlenmeyi sağlayacak; Esin, Kabibay ve Solmazer ordu ile siviller arasın-

daki bağlantıyı kuracak ve nihayet Madanoğlu ve ekibi de darbenin sivil kadro ayağını 

kuracaktı.

Söz konusu iş bölümü çerçevesinde yapılan faaliyetler neticesinde de 9 Mart 1971’de askerî 

darbe yoluyla siyasi iktidar ele geçirilecek, parlamento kapatılacak, Devrim Partisi kurula-

cak ve Devrim Mahkemesi yoluyla eski dönemin yargılamaları yapılacaktı.

Bu darbe girişimi ordu üst yönetiminde çatışmalara sebep olmuş ve nihayetinde 9 Mart 

1971 darbesi gerçekleşmemiş ancak bundan üç gün sonra güdümlü parlamentoculuğa se-

bep olan 12 Mart 1971 muhtırası verilmiştir.

Muhtıra ile Meclis kapatılmamış fakat Adalet Partisi iktidar koltuğundan indirilerek asker-

lerin güdümünde bir hükûmet kurulmuştur. Ordu içinde askerî hiyerarşi dışında başlayan 

cunta yapılanması, ordu komuta kademesi tarafından yapılan müdahaleyle emir-komuta 

zincirine bağlı bir hâle dönüştürülmüştür. Bu şekilde askerî hiyerarşi dışında örgütlenerek 

oluşturulmuş darbeci anlayış, hiyerarşiye bağlı kalınan bir şekle evrilmiştir. 
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1 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı
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ASKERÎ DARBELER VE NORMALLEŞME

“Geçmiş geleceğe ışık tutmuyorsa, akıl karanlıklar içinde yürümeye başlamış 
demektir.”

Alexis de Tocqueville

Giriş

Zorla veya demokratik yollardan yararlanarak meşru hükûmeti istifa ettirme veya rejimi 

değiştirecek biçimde yönetimi devirme olarak bilinen darbe, esasında devlet adına, devle-

tin gücüyle, elinde silah olanlar tarafından iktidarın gasp edilmesidir. Milletin güvenliği ve 

ülkenin selameti için kendilerine emanet edilen silahları, belli dönemlerde millete doğrul-

tan ilkel, modern ve post-modern darbelerin tamamı gayrihukuki ve gayrimeşrudur. 

Türkiye’nin, Cumhuriyet öncesinden devraldığı kötü miraslardan biri olan darbe geleneği, 

soğuk savaş döneminde kendisine uygun bir iklim bulmuş ve on yılda bir klasikleşen mü-

dahalelerle varlığını sürdürmüştür. Soğuk savaş döneminde Türkiye ve geri kalmış onlarca 

ülkede yaşanan darbelerin, insanlığa bir katkısının olmadığı; aksine şiddet, baskı, gözyaşı, 

ölüm ve hayal kırıklığından başka bir şey getirmediği tecrübe edilmiştir. Tüm bunlara rağ-

men Türkiye’de hâlâ darbeci bir damar, toplumsal tabanıyla birlikte varlığını sürdürmek-

tedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesini değiştirerek darbelere en-

gel olunamayacağı bilinmelidir. 50 yılı aşkın bir sürede inşa edilen vesayet rejiminin bir 

anda ortadan kaldırılması da zor görünmektedir. Bu itibarla ekosistem temelli ve yapısal 

reformlarla toplumsal barışın ve huzurun tesisi sabırla inşa edilmelidir.

Türkiye’nin darbecileri, kendilerini ve darbelerini Cumhuriyetin kurucu iradesi ve kurucu 

ideolojisi ile temellendirerek, devlete sahipliklerini muhayyel bir “vatan ve millet sevgisiy-

le” gerekçelendirmişlerdir. Darbeciler her zaman vatanı, vatandaşlardan daha çok sevdik-

lerini söylemeyi ihmal etmemişlerdir. 
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Askerî Darbe Kültürü

Türkiye için askerî müdahalelerin tarihi kökü 30 Mayıs 1876’da gerçekleşen ve “moder-

nleşen” Osmanlı ordusunun ilk darbesi olarak nitelendirilen vakaya uzanır. Darbeyi icra 

edenlerin başında bugünkü adıyla Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa vardır. 1876 Ma-

yıs sonunda Serasker (Genelkurmay Başkanı) Hüseyin Avni Paşa, Bahriye Nazırı Ahmed 

Paşa, Askerî Mektepler Nazırı Süleyman Paşa’dan oluşan darbeci asker grubu, Dolmabahçe 

Sarayı’nı kuşattır ve Sultan Abdülaziz hal edilir, yani tahttan indirilir.1 

Sultan Abdülaziz, hal olayından birkaç gün sonra öldürülür fakat bu olaya intihar süsü 

verilir. Türkiye’nin bundan sonra karşılaşacağı tüm askerî darbelerde olduğu gibi 1876 

darbesinde de bir “dış etki, dış güç” mevzubahistir. Abdülhamit döneminde, cuntadaki rolü 

yüzünden yargılanmak üzere tevkif edileceğini haber alan Mithat Paşa, İngiliz Konsolos-

luğuna sığınır. Çünkü İngiliz büyükelçisi Sir Henry Elliot bu işin organizatörleri arasın-

dadır.2 Önce V. Murat, ardından II. Abdülhamit tahta çıkar. II. Abdülhamit liberal darbeci 

gruba Anayasayı ilan edeceği teminatını verir. 19’uncu yüzyıl başından itibaren Osmanlı 

devletinin reform asrı diyebileceğimiz dönem, yerini artık inkılâp asrına devretmiş ve Tür-

kiye’nin siyasal hayatında, fikir hareketlerinde yapısal bir değişim başlamıştır. Meşrutiyet 

hareketi padişahın değil, aslında Babıâli’nin (Osmanlı hükûmeti) mutlakiyetçiliğine karşı, 

gene Babıâli’nin bir kadrosu tarafından başarılmıştır. Meşrutiyete geçiş bir büyük ihtilalle 

değil, gene yönetici grubun içindeki bir başka grubun başkaldırmasıyla/darbesiyle gerçek-

leştirilmiştir. Bu ilginç görünüme, günümüz tarihçilerinin bir kesiminin yorumu: Bu bir 

darbedir ve sapkınlıktır ve de imparatorluğu mahva götüren bir harekettir.3

Sultan Abdülaziz’in hallinin modern Türkiye Cumhuriyeti’ne bakan yüzü önemlidir. Es-

kiden iktidar değişikliklerinde yeniçerilerin oynadığı rol, artık Nizam-ı Cedid döneminin 

‘modern ordusu’ tarafından devralınmış bulunuyordu. Ama bundan sonraki ayaklanma-

ların asli unsuru olan ‘modern ordu’ için kimse mürteci, yobaz, gerici, vb. kavramları kul-

lanmayacaktır. Artık 20’nci yüzyılın sonuna kadar modern ordu (zinde kuvvetler) gerekti-

ğinde “durumdan vazife çıkaracak” ilericilik adına iktidara ya doğrudan el koyacak ya da 

kuliste kalarak sahneyi düzenlemeyi yeğleyecektir. Herhalde şöyle düşünüyor olmalıydı-

1 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 260.
2 Faruk Yılmaz, Süleyman Paşa ve Sir Henry Elliot; Emperyalizmin Hükümet Darbesi Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi, Berikan 
Yayınevi, Ankara, 2007, s. 25.
3 İlber Ortaylı (2005); s. 261, 262, 268.
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lar: Modern çağda yapılan darbeler ilericidir. Birileri çıkıp da ilerici darbe olamayacağını, 

darbelerin doğası gereği her zaman gerici ve gericiliğin hizmetinde olduğunu, ilerici darbe 

kavramının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu söylemediğine (söyleyemediğine) göre, ge-

reği de yapılmayınca, yüzyılların geleneği sürüp gidecektir.4

12 Eylül 1980’den, devlet yönetiminin sivil iktidarlara bırakıldığı Aralık 1983’e kadar 669 

yasa çıkaran askerî rejim, adeta devleti militarist düzelmede yeniden restore etmiştir. 

Cumhuriyet tarihinin en yoğun yasa yapma sürecinin izlediği bu dönemde devletin merke-

ze alındığı, hiyerarşik ve mutlak denetimi mümkün kılan yasal ve kurumsal bir yapı oluş-

turuldu. Sivil düşüncenin hiçbir şekilde dâhil edilmediği, büyük ölçüde askerin belirleyici 

olduğu bu restorasyon sürecinin sonucunda ise muhafazakâr, denetim ağırlıklı, otoriter ve 

hiyerarşik bir devlet yapılanması ortaya çıktı. 

12 Eylül rejimi yapılanmasının temsilini bulduğu, diğer bir ifadeyle militarist söylemin et-

kin bir şekilde üzerine sindiği en önemli yasal düzenleme 1982 Anayasası’dır. Siyasi hiç-

bir temsilcinin içinde yer almadığı ve tümüyle bürokratlardan oluşan “Danışma Meclisi” 

tarafından hazırlanan 1982 Anayasası; devlet dışındaki tüm kurumlar ve kişilere mesafeli 

bakan, devletin bu kurumların ve kişilerin denetimine öncelik veren, bu denetimi mümkün 

kılan merkezi kurumları öngören, devlet dışındaki kurum ve kişiler arasındaki yatay bağı/

bağlantıları kesen, kişi ve kurumları hiyerarşik bir şekilde devlete bağlayan ve özgürlükle-

rin istisnalarla sınırlandırıldığı bir anayasa oldu. Kısacası 1982 Anayasası militarist söyle-

min temel özelliklerini içinde barındıran yasal bir metin olarak görülebilir.5

1960, 1971, 1980 darbeleri, hatta 1990’lardaki 28 Şubat postmodern darbesi ya da 27 Nisan 

postmodern muhtırası gibi askerî yönetim ve müdahaleler aynı zamanda Türkiye’de de-

mokrasi adına büyük fırsatlardır. Yunanistan’da, İspanya’da, Portekiz’de, Arjantin’de sivil 

siyasetçiler, 1970’li ve 1980’li yıllarında askerî dönemlerin noktalanmasıyla birlikte hem 

darbecilerden hesap sordular, hem darbecileri cezalandırdılar, hem de darbeleri tarihe gö-

men demokrasi reformlarını yaptılar. Yunanistan’da 1960 darbesini yapan ve yedi yıl sü-

reyle ülkeyi demir elle yöneten askerî cuntanın tüm üyeleri yargılandılar, hapse atıldılar. 

Bir kısmı hapiste öldü. Sonuncu general, 2009 yazında yaş haddi ve sağlık nedeniyle ha-

pisten çıkmadan önce, parlamento tarafından kamuoyu önünde yazılı olarak özür dilemek 

4 Fikret Başkaya, Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Ütopya Yayınları, Ankara, 
1999, s. 226, 227.
5 Ali Balcı, Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi, Kadim Yayınları, Ankara, 2011, s. 118, 121-123. 
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zorunda bırakıldı. Bizde ise hep tersi yaşandı. 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın lideri 

cumhurbaşkanı seçildi. Cunta üyeleri, ömür boyu senatör yapıldılar. 12 Mart’ı yapanlara 

dokunulmadı. Hatta biri6 az daha yine cumhurbaşkanı seçiliyordu. 1970’li yıllarda patlayan 

“Lockheed Yolsuzluk Skandalı”nın asker kanadındaki hesabı bir tek Türkiye’de sorulmadı. 

12 Eylül’ü yapanlara da dokunulmadı. Cuntanın lideri cumhurbaşkanı seçildi. Hatta daha 

ilginci, Süleyman Demirel daha sonraki yıllarda cumhurbaşkanı olunca, 1980’de kendisini 

deviren 12 Eylül darbesinin liderini Çankaya Köşkü’nde ağırlayabilmiştir.7

Türkiye’de Darbecilerin Başarısının Sırrı

Türkiye darbelerinin dünyadaki emsallerinden ayrılan yanı; askerî müdahalelerin bütün 

yıpratıcılığına rağmen, Türk ordusunun, kendisini aranılır kılabilmiş olması ve imtiyazlı 

konumunu kabul ettirme konusunda önemli mesafeler alabilmiş olmasıdır. Askerî müda-

hale dönemlerinin kısa süreli olması, tam da askerlerin öngördüğü gibi, ordunun prestij 

kaybını sınırlayabilmiştir. Bu olgu, hem insan hakları ihalelerinin vahim olarak algılanma-

sını zorlaştırmış, hem de TSK’nın ekonomik, siyasal veya askeri başarısızlıkların müsebbi-

bi olarak görülmesi ihtimalini azaltmıştır. Oysa Arjantin ve Şili gibi ülkelerde uzun süreli 

askerî yönetimler, orduların yıpranmasını kaçınılmaz kılmış böylece askerî müdahalelere 

karşı geniş bir toplumsal ittifakın temelleri atılmıştır.8 

Devleti ele geçiren askerlerin, yönetimi sivillere devrettikten sonra kendi düzenlerini 

korumak, etkinliklerini devam ettirebilmek ve yaptıklarının hesabının sorulmaması için 

oluşturdukları tüm düzenlemeler “çıkış garantileri” (exit guarantees) olarak adlandırılır. 

Bunlar beş ayrı başlık altında toplanmaktadır:9 

Vesayet Yetkisi: Demokratik olmayan yollarla yaratılan bu yetki, ulus devletin müphem 

bir biçimde tanımlanan asli ve sürekli çıkarlarını koruma iddiasıyla, hükûmet kararları 

üzerinde geniş bir denetimin uygulanmasıdır. 

6 Orgeneral Faruk Gürler. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15’inci Genelkurmay Başkanı. 12 Mart Muhtırasında Kara Kuvvetleri 
Komutanı sıfatıyla imzası vardır.
7 Hasan Cemal, Türkiye’nin Asker Sorunu Ey Asker, Siyasete Karışma! Doğan Kitap, İstanbul, 2005, s. 20, 21.
8 Tanel Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayın-
ları, İstanbul, 2009, s. 353, 358, 396.
9 Serap Yazıcı, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1997.
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Mahfuz Alanlar: Hükûmete ve seçilmiş makamlara ait olması gereken önemli sayılabilecek 

türden yetkilerin bu makamların elinden alınarak seçilmemiş makamlara tahsis edilmesidir. 

Seçim Sürecinin Yeniden Yönlendirilmesi: Seçim kanunlarının, otoriter yönetimin ikti-

dar sahipleri tarafından kendi tercihleri doğrultusunda hazırlanmasıdır. 1980-1983 yılları 

arasında yönetimde olan Milli Güvenlik Konseyi Rejimi, genel seçime katılacak siyasi par-

tiler ile bu seçimlerde yarışmasını uygun bulduğu siyasi partilerin aday listeleri üzerinde 

veto yetkisini kullanmıştır. 

Askerî Rejimin Eylem ve İşlemlerinin İptal Edilemezliği: 1961 Anayasası’nın geçici 

4’üncü maddesi ve 1982 Anayasası’nın geçici 15’inci maddesi ile “askerî yönetim tasar-

ruflarının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı” 

hükme bağlanmıştır. 

Af ve Bağışıklık Yasaları: 1961 Anayasası’nın geçici 4’üncü maddesi ve 1982 Anaya-

sası’nın geçici 15’inci maddesi, askerî yönetim üyelerini, hükûmet üyelerini ve bunların 

emirleri altında çalışan tüm görevlileri cezai ve adli soruşturmaya karşı korumaktadır. Bu 

kişiler aleyhine hiçbir mahkemeye cezai, mali ve adli sorumluluk yaratacak biçimde baş-

vurulamaz. 

Darbelerin mütemmim cüzü olan kavram, devlet sırrıdır. Türkiye’de devlet sırrı, batılı 

muadillerinin aksine, tam olarak millî güvenlik devleti anlayışı üzerine oturan ve kapa-

lı tutulması gerekenlerin adıdır. Bir ülkede milli güvenlik denilen kavram eğer militarist 

bir biçimde belirleniyorsa, herkesin bilmesi gereken kavramlar milli güvenlik ekseni içe-

risinde devlet sırrına dönüştürülüverir. Bu, devletin sözde millî güvenlik anlayışı içinde 

atacağı bütün hukuk dışı adımları meşrulaştırmaya ve onları çözümsüz bırakmaya yara-

yan bir araç olarak çalışır. Devlet sırrı; derin devlet, özel harp, kontrgerilla gibi korkunun, 

ölümün, suikastların kol gezdiği çevrelerde dolaşmaktadır. Modern devlette, devlet sırrı 

denilen olguya parlamento ya da parlamentonun denetiminde olan bir komisyon karar 

verir. Türkiye’ye bakıldığında, devlet sırrına kimin karar vereceğine ilişkin herhangi bir 

yasa yoktur; devlet sırrı kavramının asker sırrı kavramıyla özdeşleştiği görülür.10 Devlet 

sırrı; darbecileri, hukuk dışına çıkan kamu kurumlarını ve kamu görevlilerini koruyan bir 

kalkan olmaktan kurtarılmalıdır.

10 Osman Can, Darbe Yargısının Sonu, Karargâh Yargısından Halkın Yargısına, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 43.
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2002 yılının son çeyreğinde koalisyonlar döneminin sona ermesi, tek partili ve demokrasi-

ye inanan istikrarlı bir hükûmetin ülkeyi yönetmeye başlaması, ayrıca Avrupa Birliği aday-

lığının gerektirdiği reformların hızla yasalaşmasıyla, militarist söylem ve bunun araçları 

için zor zamanlar başlamıştır.

Demokrasinin Esasları

İki asır önce Thomas Jefferson şöyle demektedir: “Toplumun en üst gücünün emanet edil-

mesi için halkın kendisinden daha güvenilir bir şey bilmiyorum. Eğer yurttaşların kendi 

denetimlerini, sağlıklı bir akılla yapacak ölçüde aydınlanmamış olduklarını düşünüyorsak, 

bunun çaresi denetimi onların elinden geri almak değil, onları bilgi sahibi kılmaktır.” Ame-

rikan toplumu Jefferson’un önerisine uydu demokrasisini kökleştirdi. 

Demokrasiler, devletin varlık sebebini “halka hizmet” olarak açıklar. Bir diğer deyişle, in-

sanlar demokratik devletin tebaası değil, yurttaşlarıdır. Devlet, yurttaşlarının haklarını ko-

rurken, bunun karşılığında, yurttaşlar da devlete sadakat gösterirler. Otoriter bir sistem-

de ise devlet, toplumdan ayrı bir varlık olarak, kendi halkından, devletin eylemlerine rıza 

göstermelerini garantiye almak gibi herhangi bir karşı yükümlülük getirmeden, sadakat 

ve hizmet talep eder. 

Bütün demokrasiler, yurttaşların özgürce, çoğunluğun yönetimi ilkesine uygun olarak siya-

sal kararları aldıkları sistemlerdir. Hiç kimse, örneğin nüfusun yüzde 51’inin, geriye kalan 

yüzde 49’u çoğunluk adına baskı altında tutmasını hakça ya da adil diye nitelemez. Azınlıkla-

rın hakları, çoğunluğun iyi niyetine bağlı değildir ve çoğunluk oyuyla ortadan kaldırılamaz. 

Bu itibarla demokrasinin temel dayanakları şu başlıklar altında sıralanabilir: Halk egemen-

liği; hükûmetin yönetilenlerin rızasına dayanması; çoğunluğun yönetimi; azınlık hakları; te-

mel insan haklarının güvence altında olması; özgür ve adil seçimler; kanun önünde eşitlik; 

davaların hukuki usullere göre görülmesi; hükûmetin anayasa ile sınırlandırılması; toplum-

sal ekonomik, siyasal çoğulculuk ve uzlaşma değerlerinin benimsenmesi.11

Söz ve ifade özgürlüğü, tüm demokrasilerin can damarıdır. Tartışmak ve oy kullanmak, 

toplanmak ve protesto etmek, ibadet etmek, herkes için adaleti güvence altına almak bun-

ların hepsi söz ve enformasyonun sınırlandırılmamış akışına bağlıdır. Otoriter devletlerin 

11 Türk Demokrasi Vakfı, Demokrasi Nedir? (Çev: Levent Köker), Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1992, s. 9, 11.
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aksine, demokratik yönetimler, yazılı veya sözlü beyanların içeriğini ne denetlerler, ne 

dikte ederler, ne de yargılarlar. Hukuk önünde eşitlik veya daha sık olarak ifade edildiği 

biçimiyle hukukun korumasından eşit yararlanma hakkı, herhangi bir adil ve demokratik 

toplum için temel düstur niteliğindedir. Zengin ya da yoksul, etnik çoğunluk ya da dinsel 

azınlık, devletin siyasal müttefiki ya da muhalifi olsun herkes hukuk önünde eşit korunma 

hakkına sahiptir.12

Demokrasinin Türkiye macerası İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme rastlar. Demokrasi 

ile eş zamanlı yürüyen; batılılaşma, modernleşme ve cumhuriyet kavramları Osmanlı’da 

doğar ve 1923 sonrası Cumhuriyet döneminde kurumsallaşır. Uzun zaman Türkiye’yi batı-

lılaştırma misyonunu bürokratik seçkinler üstlendiler. Bu yüzden demokrasiyi salt batılı-

laşmanın bir alt boyutu olduğu için benimsediler. 

Türkiye’nin çok partili demokrasiye bilerek ve isteyerek geçmediğinin ve bu geçişin pek 

de kolay olmadığının işaretleri vardır. Örneğin 1946-1947 yılları arası Türkiye Cumhuriye-

ti’nin 15’inci Hükûmeti Başbakanı olan Recep Peker’in 1949 yılında, “Bu halk demokrasiyi 

bilmez.” ve “Halk hazır değil.” gerekçeleriyle demokrasiye geçilmemesi yönünde çok ciddi 

mücadelelerinin var olduğu da malumdur. Peker, aynen şu ifadeleri kullanmıştır: “Zigana 

Dağı’nın tepesine portakal ağacı dikemezsiniz!”13

Devletin var oluş sebebi insandır, hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşlarıdır. Vatan-

daşının inanç, etnik aidiyet ve siyasi düşünceleri karşısında tarafsızlığını korumayan bir 

devlet demokratik normlara uymayan devlettir. 

Normalleşme, Şili ve Arjantin Örnekleri

Türkiye’de askerî yönetimlerden sonra gelen siviller; kendilerinden önceki darbe dönem-

lerinde yaşanan yargısız infaz, gözaltında kayıp, işkence ve hak ihlalleri gibi hukuk dışı 

uygulamalarla yüzleşmek, faillerini araştırmak ve yargı önünde hesap vermelerini sağ-

lamak gayesiyle harekete geçmemişlerdir. Bunun temel sebebi: Darbecilerin kendilerine 

anayasalarda sağlamış oldukları çıkış garantileridir. Bu tablonun Türkiye’ye maliyeti ise 

insan haklarına ve demokratik değerlere saygı kültürünün devlette, kamu personelinde ve 

toplumda sağlıklı yerleşmemesidir. Çıkış garantilerinin ve vesayetin sonunun başlangıcı; 

12 Türk Demokrasi Vakfı (1992); s. 17-21, 25, 29.
13 Osman Can (2010); s. 176, 177.
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12 Eylül 2010’da yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumudur. 26 maddelik anaya-

sa değişikliğini içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı ta-

rafından referanduma sunulmuş, referandum sonucunda %57,88 evet ve %42,12 hayır oyu 

çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edilmiştir. Yaşayan son darbecileri adaletin önüne 

çıkarma imkânı ancak bu anayasa değişikliğinin ardından mümkün olabilmiştir.

Darbe dönemlerinin ardından iç savaş ve ağır insan hakları ihlalleri yaşamış 40’tan fazla 

ülkede (Güney Afrika, Arjantin, Şili, Guatemala, Ruanda, Uganda, Uruguay, Peru, El Sal-

vador, vb.) toplumsal barışı sağlamanın ve demokrasiye geçişin bir aracı olarak hakikat 

komisyonlarına benzer yapılar oluşturulmuştur. Bu komisyonlar eliyle mesela; Peru eski 

Devlet Başkanı Fujimori kayıplar, toplu infazlar, keyfi gözaltıların mimarı olduğu gerek-

çesiyle 2009’da 25 yıl hapis cezası aldı; Arjantin’de 8.960 kaybın bilgilerine ulaşıldı; Şili 

Devlet Başkanı Aylwin, özür diledi; El Salvador’da komisyonun belgelediği 22.000 vakaya 

dair 40 sorumlunun ismi açıklandı; Guatemala’da ihlallerin yüzde 93’ünün devlet sorumlu-

luğunda olduğu ortaya çıktı. Darbe sonrası normalleşmede en iyi örneklerden biri Şili’dir.

Şili’de 11 Eylül 1973 tarihinde sosyalist Başkan Salvador Allende’nin devrilip yerine Gene-

ral Pinochet’in iktidara geldiği bir askerî darbe gerçekleşmiştir. 1973’ten 1990 yılına kadar 

geçen süre içinde askerî rejime düşman olmak veya tehdit oluşturdukları gerekçesiyle Şili 

halkının birçoğu ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Binlercesi tutuklanmış, 

idam edilmiş, işkence görmüş, sürgüne gönderilmiş, diğerleri de hapsedilmiş ve ortadan 

“yok olmuş”tur. Tam bir sayı bulunmamasına rağmen, bazı raporlara göre 4.000 dolayında 

Şili vatandaşı idam edilmiş veya işkence sonucunda ölmüştür. Öldürmelerin %80’inin 1973 

ile 1978 yılları arasında faaliyet gösteren devlet kurumları tarafından gerçekleştirildiği 

tahmin edilmektedir. Söz konusu işkenceler sol eksenli siyasi parti ve sendika üyeleri ile 

öğrenciler ve Allende sosyalist hükûmetinin kamu görevlilerini hedef almıştır.

1990 yılında Devlet Başkanı Patricio Alywin Alócar tarafından bir kararname ile askerî 

darbe sonrasında askerî hükûmetin iktidarda olduğu yıllar içinde yaşanan insan hakları 

ihlallerini ele almak üzere Rettig Komisyonu olarak bilinen Hakikat ve Uzlaşma Komisyo-

nu (Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion) kurulmuştur. 8 kişiden meydana gelen 

Komisyonun üyeleri Devlet Başkanı tarafından belirlenmiştir. Komisyonun rolü, “ortadan 

yok olan” kişilerin akıbeti ve nerede olduklarının ortaya çıkarılması için delil toplamak ve 

işkence sonucu gerçekleşen ölümler ile mahkeme kararı olmaksızın yapılan idamların so-

ruşturulmasıydı. Komisyon, Pinochet döneminde meydana gelen 3.000 ortadan kaybolma 
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vakasını belgelendirmiştir. Başkan Aylwin, Şubat 1990’da Komisyonun hazırlamış olduğu 

1.800 sayfalık raporu yayımlamış, devlet adına darbe mağdurları ve ailelerinden resmî ola-

rak özür dilemiş ve ordudan bu vahşetteki rolünü kabul etmesini istemiştir.

Komisyon çalışmalarının takibi, mağdurlara sağlanan tazminatların ödenmesi, denetlen-

mesi amacıyla Ulusal Tazmin ve Uzlaşma Kurumunun oluşturulması gibi raporda yer alan 

birçok tavsiye kararı uygulanmıştır. Şubat 1992’de çözülmemiş olaylar üzerindeki çalış-

malara devam etmek ve yeni davaların ortaya çıkarılması ve çözülmesi için 1990 tarihli 

Komisyonun halefi olarak Tazmin ve Uzlaşma Kurumu (Corporaction de Reparacion y Re-

conciliacion) kurulmuştur. 

Komisyon, mağdurlara ödenecek tazminatı 3 yönlü olarak öngörmüştür: “Gerçeğin açık-

lanması ve gizliliğin sona erdirilmesi”, “mağdurun şeref ve haysiyeti ile yakınlarının çek-

miş olduğu acıların tanınması” ve “mağdurun yakınlarının hayat kalitesinin iyileştirilmesi 

için alınacak tedbirler”. Mağdurun sağ olan eşine, annesine ve 25 yaşın altında olan veya 

her yaştaki özürlü çocuklarına “tazminat aylığı” adı altında aylık bir ödenek verilmesini 

hükme bağlayan bir kanun yürürlüğe girmiştir. Son olarak, kanunla darbe mağdurunun 

çocukları zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmuştur.14

Arjantin’de Mart 1976’da gerçekleşen bir askerî darbe sonrasında askerî cunta yönetimde 

kalırken, aynı zamanda bu duruma karşıt olarak sol görüşlü gerilla hareketleri de artış 

göstermiştir. Askerî dikta ile muhalif “yıkıcı”lar arasında yedi yıl süren silahlı mücadele, 

hükûmetin solcu olduklarından şüphelendiği kişilerin, sistematik olarak ortadan kaybol-

ması, işkence görmeleri ve öldürülmeleriyle sonuçlanmıştır. Devlet Başkanı General Rey-

naldo Benito Bignone rejimi, kayıp kişilerin durumlarının aydınlatılması konusunda yurt 

içi ve yurt dışından gelen baskılar, ekonomik kriz ve Malvinas/Falklands üzerinde Büyük 

Britanya ile yapılan savaşta alınan askerî yenilginin ortak etkisi sebebiyle 1983 yılında 

genel seçimlerin yapılmasına izin vermeye zorlanmıştır.

14 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, Kasım 2012, s. 908, 909. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss376_Cilt2.pdf Erişim Tarihi: 12 Ocak2016. Truth Commision: Chile 90, United States Institute of Peace. 
http://www.usip.org/publications/truth-commission-chile-90; Government Strategies on Victims in Post-Conflict Societies, 
Kelly, Gráinne; Fitzduff, Mari. International Conflict Research-INCORE. http://www.incore.ulst.ac.uk/publications/pdf/Gover-
nment_Strategies.pdf
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Başkan seçilen Raúl Alfonsín göreve geldiği ilk haftada, 16 Aralık 1983’te yayımladığı bir 

kararname ile Kayıp Kişiler Hakkında Ulusal Komisyon (Comisión Nacional sobre la De-

saparición de Personas - CONADEP)’u kurmuş ve kendi mensuplarını soruşturulmaktan 

koruyan askerî affı ilga etmiştir. 1976 ile 1983 yılları arasında gerçekleşen kayıp vakala-

rının araştırılması ve cesetlerin yeri de dâhil olmak üzere bu olaylardaki gerçeklerin açı-

ğa çıkarılması ile görevlendirilen Komisyon, Aralık 1983 - 20 Eylül 1984 arasında faaliyet 

göstermiştir.

Komisyon, raporunu 20 Eylül 1984’te tamamlamış ve “Nunca Más: Informe de la Comision 

Nacional sobre la Desaparicion de Personas” (Bir Daha Asla: Kayıp Kişiler Ulusal Komisyon 

Raporu) adıyla daha kısa bir versiyonla yayımlanmıştır. Bu raporda Komisyon, 1976 - 1983 

arasındaki askerî yönetim döneminde 8.960 ortadan yok olma vakasının gerçekleştiğini, 

bu vakaların yanı sıra sistematik şekilde işkence, gizli tutuklama, bilinmeyen yerlere ce-

setlerin gömülmesi olaylarının meydana geldiğini bildirmiştir. Ortadan yok olan kişilerin 

hepsinin öldürülmüş oldukları ve bu kişiler hakkında sağlanan bilgilerdeki eksikliklerin, 

hayatta kalanlar ile kurulacak bağlantılara engel olmak amacıyla hükûmet tarafından uy-

gulanan bir stratejinin sonucu olduğu belirtilmiştir. 

Komisyona göre ordunun baskıcı eylemleri, ordu içindeki en yüksek makamlar tarafından 

planlanmış ve kumanda edilmiş; de facto başkan General Reynaldo emir komuta zinciri 

içindeki sorumluluğu kanıtlayabilecek olan askerî belgelerin yok edilmesini emretmiştir. 

Komisyon tarafından kayıp kişilerin ailelerine yönelik olarak bir tazmin programının tesis 

edilmesi ve hâlâ kayıp olan kimseler hakkında soruşturma ve kovuşturmalara devam edil-

mesi önerilmiştir. Yargı reformunun gerçekleştirilmesi ve insan hakları konusunda eğitim 

verilmesi de ayrıca tavsiye edilmiştir. Başkan Alfonsín komisyonun tespitlerini resmî ola-

rak kabul etmiş ve komisyonun çalışmaları üzerine iki saatlik bir belgeselin yayımlanması 

için yetki vermiştir. Fakat Ordu, komisyonun raporunu reddetmiştir. 1994’te demokrasinin 

geliştirilmesi ve Kongre tarafından onaylanan uluslararası anlaşmaların anayasal kanun 

statüsüne yükseltilmesi için anayasa reformu gerçekleştirilmiştir. Yeni anayasa devlete, 

insan haklarından tam olarak yararlanılmasını temin eden mutlak önlemler alması yü-

kümlülüğü getirmiştir.
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Komisyonun elde ettiği bilgiler askerî cuntanın yargılanmasında çok önemli rol oynamış ve 

yargılama sonunda beş general hapsedilmiştir. Ancak, 1980’lerin sonunda çıkarılan mev-

zuatla diğer failler hakkındaki kovuşturmalar durdurulmuştur. 1983 yılında askerî rejim 

döneminde yasalaşan af kanunları daha sonra 2003’te sivil hükûmet tarafından feshedil-

miştir. Af kanunlarının feshi, yaklaşık 700 kişiye karşı başlatılan bir yargılama dalgasına 

yol açmış, 2010 itibarıyla davaların 50’den fazlası mahkûmiyet kararı ile sonuçlanmıştır. 

2004’te hukuka aykırı tutuklama mağdurları için 3 milyar ABD doları tazminat verilmiştir. 

Tazminata hak kazanmak için mağdurlar, 1976 ile 1979 yılları arasında yargılama yapıl-

maksızın hapsedildiklerini kanıtlamak zorunda bırakılmışlardır. Ordu, bu süreçte iş birliği 

içine girmemiş ve istenen belgelerin çoğunu vermemiştir.15

Sonuç

Bir daha darbe olmasın, bir daha darbe yaşanmasın diyen herkesin odaklanması gereken 

hususlardan biri, darbecilerden çok darbelerin mayalandığı zemindir. Türkiye’nin demok-

rasi yolunda büyük mesafeler aldığını, bugün büyük bir güvenle söyleyebiliriz. Ama darbe-

leri yeşerten zeminin tedavülden kalktığını söylemek için biraz daha zamana ve kollektif 

irade oluşumuna ihtiyaç vardır. Düşman üreterek birleşme ve bütünleşme anlayışı, tepe-

den inmeci zihniyetlerin çoğu zaman bildiği tek yöntemdir ve Türkiye’de bu yanlış, arkaik 

zihniyetin ne yazık ki henüz bir tabanı vardır. 

Anayasa hukukçuları ideal bir anayasayı tanımlarken 1982 Anayasasının ne olduğunu da 

anlatırlar: “Türk halkını bir yığın, bir sürü düzeyine indiren, halkın onuruna saldıran bir 

anayasadır ve bu anayasa ile iki binli yıllara girilemez, iç barış kurulamaz. ‘Meşruluk, si-

tenin görünmeyen barış meleğidir.’ (Feraro). Halkın gerçek temsilcilerince, halkın önünde 

yüksek sesle tartışılarak ilmek ilmek dokunmuş; özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılık 

temeline dayalı ve üzerinde uzlaşılmış yepyeni bir anayasa yapılmalıdır. Çünkü bir ana-

yasa, özgür bir halkın, özgür iradesiyle benimsenmiş ve belirlenmiş ‘özgür yönetimin çer-

çevesidir.’ (G. Sartori). Özgür iradeyle benimsenmeyen bir anayasa, barışı sağlamak şöyle 

dursun, çatışmanın çekirdeğini içinde taşıyan bir patlayıcı maddedir.”16

15 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, Kasım 2012, s. 905, 906. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss376_Cilt2.pdf Erişim Tarihi: 12 Ocak 2016. Truth Commision: Argentina, United States Institute of Peace, 
http://www.usip.org/publications/truth-commission-argentina
16 Sami Selçuk, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 560.
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Türkiye’de devlet ile millet arasındaki mesafe son yıllarda büyük ölçüde kalktı ve demok-

rasi üzerindeki vesayetin kalkması için tarihi adımlar atıldı. İnsan hak ve özgürlükleri, 

düşünce ve inanç özgürlüğü üzerindeki antidemokratik baskılar büyük ölçüde yok edildi. 

Demokrasi ve hukuk devleti yolunda çok büyük mesafeler alındı. Bu emeğin, yeni ve sivil 

bir anayasa ile bir an evvel taçlandırılması gerekmektedir. 

Her soruna, her meseleye ulusal güvenlik penceresinden bakılması Türkiye’yi çıkmaza 

sürüklemiş durumdadır. İç düşman, iç tehdit sınıflandırmaları, raporlamaları, izlemeleri, 

fişlemeleri ve istatistikleri bahanesiyle “Solcu”, “İrticacı”, “Kürtçü”, “Alevi”, “Misyoner”, 

“Hristiyan Azınlık” adı altında “düşmanlar” yaratılmaktadır. Vatandaşlarına merhamet-

sizce ve soğuk savaş paranoyasıyla ideolojik engizisyon uygulayan bir sistemden adalet 

devleti çıkamayacaktır. 

Türkiye’nin asker sorununun çözülmesinde henüz riskli eşik aşılamamıştır. Mevcut dü-

şünme modellerinin ötesini görememe, görmeyi kabul etmeme veya geçerli modele faz-

lasıyla bağlılık hallerinde değişim gerçekleşemez ve sorunlar çözülemez. Bu durum için 

kullanılan kavram paradigma felcidir. Askerî vesayetin kurumsal ve hukuki temellerine 

yönelik sistemik bir dönüştürme iradesi henüz ortaya çıkabilmiş değildir ve hâlâ tered-

dütler mevcuttur. “Peki, darbe riski hâlâ var mıdır?” sorusuna verilebilecek yanıt: 27 Nisan 

2007 e-muhtırasından sonra hükûmetin yaptığı karşı duruş sayesinde, darbe ihtimalinin 

ortadan kalktığını söylemek mümkün olsa da, imkânsız olduğunu söylemek zordur. 

Yaşanan askerî darbelerle ve bunların yarattığı travmalarla yüzleşmek; hukukun üstün-

lüğüne, demokrasiye ve insan haklarına olan güveni yeniden inşa etmek için yapılması 

gerekenler, sadece mevzuat düzenlemelerinden ve kamu yönetimi reformlarından ibaret 

olmamalıdır. Ülkenin tüm ekosistemini ilgilendiren bir değişim politikasıyla yol alınmalı-

dır. Bu alanda yapılması gerekenleri bugün için beş başlık altında ele almak mümkündür:

1. Tam Demokratik, Çoğulcu ve Sivil Bir Anayasa 

Türkiye’de anayasa ile birlikte temel yasaların neredeyse yüzde sekseni darbelerden ve 

darbecilerden halka mirastır. 12 Eylül rejiminin, dolayısıyla militarist söylemin temel özel-

liklerini içinde barındıran anayasalar döneminin sona erdirilmesi ve milletin temsilcilerin-

ce hazırlanacak bir anayasaya her zamankinden daha çok ve acil ihtiyaç vardır. Halkı bir 

yığın düzeyine indiren mevcut anayasa ile çoğulcu demokratik bir sistem ve iç barış ku-
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rulamaz. Halkın gerçek temsilcileri tarafından; özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılık 

temeline dayalı, yepyeni bir anayasa yapılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm askerî 

darbelerin ve muhtıraların, hukuku ve demokrasiyi ağır şekilde ihlal eden fiiller olduğunu 

ilan etmeli, asli faillerini kınamalı; madden ve manen zarar görmüş tüm kişilerden ve aile-

lerden özür dilemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı sıfatıyla; darbe anayasalarını yürürlükten kal-

dıramadığı ve toplumuna bir bütünlük içinde demokratik anayasa sunamadığı için sorum-

ludur. Darbe kırılmalarını yaşamış ve demokratik sistemlerini sağlamlaştırarak normal-

leşen ülke parlamentolarının, darbe sonrası pratikleri ufuk açıcıdır. İspanya’da “Tarihin 

Anısından Kurtulma Yasası”, mağduriyetleri telafi edici hükümler içermektedir. Arjantin 

Parlamentosu “askerî affın kaldırılması” kararını almış, yargılama sonunda darbeciler 

mahkûm olmuş, darbede zarar görenler için tazminat düzenlemelerine gitmiştir. Portekiz, 

Şili, Yunanistan benzer örneklerle doludur. 

2. Hakikatleri Araştırma Komisyonu

Yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle, Hakikatleri Araştırma Komisyonu veya benzeri bir 

oluşum kurulmalıdır. Bahse konu komisyonun TBMM’nin takdir edeceği süreyle çalışması 

ve daha geniş yetkilerle donatılmasını teminen, devlet sırrı, ticari sır ve bankacılık sırrı 

niteliğindeki bilgilere erişme imkânını verecek hukuki düzenlemeler yapılmalı ve TBMM 

İç Tüzüğü’nde de gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır. 

Temel insan haklarının askıya alındığı darbe, muhtıra ve post modern darbe dönemlerinde 

mağdur olan, işkenceye uğrayan, hüküm giyen vatandaşların ve kamu görevlilerinin du-

rumlarının incelenmesi, gerektiğinde yargılamanın yenilenmesi, haklarının iadesi, ayrıca 

işkence, insan hakkı ihlalleri yapan ve insanlığa karşı suç işleyen kamu görevlileri araştı-

rılmalı ve bunlar kamuoyuna ifşa edilmelidirler.

3. Askerî Yargı

Askerin politik ve sivil alan karşısında özerkliğini sağlayan askerî yargının mevcut duru-

mu, demokratik hukuk devletinin gerçekleşmesine engeldir. Avrupa İnsan Hakları Mahke-

mesinin benimsediği objektif ölçüte göre Türkiye’de askerî yargı komutan etkisine maruz 

olduğundan, bağımsız ve yansız değildir. 
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O halde Silahlı Kuvvetlerin, iç disiplini açısından Almanya’da olduğu gibi disiplin yargı-

lamasına sahip kılınması yeterli olup, askerî mahkemelerin kaldırılarak gerekirse adliye 

içerisinde uzmanlık mahkemesi olarak; “asker mahkemesi” şeklinde düzenlenmesi ve bu 

mahkemede görülecek davaların temyiz incelemesi görevinin de Yargıtay’ın ceza daire-

lerinden birine verilmesi, yargılanacak sivil ve asker kişiler bakımından güvence sağla-

yacaktır. Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kapatılmalı ve yüksek yargı 

temyiz yeri Yargıtay ve Danıştay’dan ibaret olmalıdır. 

4. Askerî Eğitim

Türkiye’de ordu kendisini, ulus devletin oluşum sürecinde oynadığı rolden ötürü, devletin 

önemli unsurlarından biri olarak değil, bizzat ‘devlet’ olarak görme inancına sahiptir. Sıkı 

bir eleme sürecinden sonra askerî okullara giren genç öğrenciler, ilk günlerinden itibaren 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini koruma ve kollamanın asli görevleri olduğu düşüncesiyle 

yoğruldukları gibi; bütün meslek hayatları boyunca bu doğrultuda düşünmeye ve davran-

maya teşvik edilirler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay adaylarına verdiği eğitim teknik 

olmaktan ziyade ideolojiktir. 

Eski bir Millî Birlik Komitesi üyesi durumu şöyle özetler: “Türk subayının yetişme tarzı di-

ğer ordulara hiç benzemez. Diğer ordularda subaylık herhangi bir devlet hizmeti gibi, pro-

fesyonel meslektir. Bizde ise bir mesleğin çok üstünde millî bir vazifedir. Devlet muhafızlı-

ğıdır. Bütün okullarda bu telkinlerle yetişen subaylar, Cumhuriyeti korumak ve kollamak 

görevine bağlılık, bütün ordu hayatları boyunca onlar için değişmez bir inanç haline gelir. 

Şartlar gerektirdiği zaman bu vazifeyi yapmak için ya kendileri harekete geçerler veya 

verilen müdahale emirlerini normal bir vazife yapmanın rahatlığı içinde yerine getirirler.” 

Bu itibarla; ortaöğretim düzeyinde askerî liseler, ön lisans düzeyinde astsubay meslek 

yüksekokulları, lisans düzeyinde harp okulları, lisansüstü düzeyde harp akademileri ve 

enstitülerinin bir bütün olarak müfredatı, eğitim bilimciler tarafından incelenmeli ve sivil 

demokratik toplum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve güncellemeler yapıl-

malıdır.
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MILITARY COUPS AND NORMALIZATION

“As the past has ceased to throw its light upon the future, the mind of man 
wanders in obscurity.”

Alexis de Tocqueville

Introduction

Coup d’etat, also known as forcing the legitimate government to resign, or overthrowing 

the government to change the regime by using force or through democratic instruments, 

actually means usurpation of the power by the armed men, using the governmental force 

and in the name of the state. Neither modern nor post-modern, all the coups are illegiti-

mate and primitive for why the armed forces should use the entrusted armaments for the 

national security and safety of the nation, not against the nation itself.

The coup tradition in Turkey is inherited from the pre-republican era and found a suitable 

climate during the Cold War period and continue to exist with the classic decennial inter-

ventions. It is understood that the coups which took place in Turkey and other underde-

veloped countries during the Cold War era made no good to humankind and they brought 

nothing than violence, oppression, tears, death, and disappointment. Despite all these bad 

experiences, a pro-coup mindset still exists in Turkey with its social base. 

The impossibility of preventing the coups by amending the article 35 of the Turkish Armed 

Forces Internal Service Law should be kept in mind. Instantly abolishing the political tu-

telage regime which has constructed in more than fifty years is also quite difficult. In this 

respect, the social peace and tranquillity should be built patiently by the ecosystem-based 

structural reforms. 

The putschists of Turkey justified their possession of state with an imaginary “love of na-

tion and patriotism” by grounding themselves and their military coup with the founding 

will and ideology of the Republic. They always mentioned that their devotion to the nation 

is much more than the citizens’. 

Nimet BAŞ
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Military Coup Culture

The historical root of the military interventions in Turkey dates to the so-called first coup 

of the “modernizing” Ottoman army, which took place on 30 May 1876. The mastermind of 

the coup was Süleyman Pasha, in today’s terms, the Commander of the Military Academy. 

Serasker (Chief of General Staff) Hüseyin Avni Paşa, Bahriye Nazırı (Commander of the Na-

val Forces) Ahmed Pasha, Commander of the Military School Süleyman Pasha surrounded 

the Dolmabahçe Palace by the end of May 1876, and as a result, the army dethroned Sultan 

Abdulaziz.1

Sultan Abdulaziz killed a few days later, but it was made to look like a suicide. As it is 

same for all the forthcoming military coups in Turkey, an “external influence” and an “ex-

ternal power” was at stake in the coup of 1876. During the Abdulhamit era, Mithat Pasha, 

who got the information that he was going to be detained and put on trial for his role in 

the junta, took refuge in the British Consulate because the British Ambassador Sir Henry 

Elliot was among the coup plotters.2 First Murat V, and then Abdulhamit II ascended the 

throne. Abdulhamit II gave a commitment to the liberal putschist group that he was going 

to declare the Constitution. The reform period of the Ottoman Empire, which started at 

the beginning of the 19th century gave way to the revolution era, and a structural transfor-

mation in the political life and ideological movements had started in Turkey. A group of 

bureaucrats achieved the constitutional monarchy movement (Mesrutiyet) in the Babıâli 

(Ottoman government) against the absolutism of Babıâli. Transition to a constitutional 

monarchy achieved not by a major revolution, but by an uprising/coup of a bureaucratic 

group in the government. According to today’s historians: this interesting movement was 

a coup d’etat, a perversion, and it ruined a great empire.3

The relationship between dethronement of Sultan Abdulaziz and the modern Republic of 

Turkey is important. The role of the Janissary in the government changeover was under-

taken by the “modern army” of the period, Nizam-ı Cedid. But no one used the adjectives of 

reactionary, bigot, or puritanical for this “modern army,” which organized the following up-

risings as the main actor. Until the end of the 20th century, this modern army (robust forces) 

1 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2005, p. 260. 
2 Faruk Yılmaz, Süleyman Paşa ve Sir Henry Elliot; Emperyalizmin Hükümet Darbesi Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi, Berikan 
Yayınevi, Ankara, 2007, p. 25. 
3 İlber Ortaylı (2005), p. 261, 262, 268. 
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would manipulate the situation when necessary, would take power directly, or indirectly 

by staying at the backstage in the name of modernism. Perhaps they thought that the 

coup of the modern times is modernist. The age-long coup tradition would continue unless 

someone says (or could not say) that, there wouldn’t be a modernist coup, all the coups are 

reactionary, and they serve reactionism by nature, and the concept of the modernist coup 

is against the grain.4 

The military regime stayed in power between 12 September 1980 and December 1983, and 

restored the state in military perception by enacting 669 laws. In this most intense legislat-

ing period of the Republican history, a state-centric constitutional and institutional struc-

ture was established, which enables hierarchical and absolute supervision. At the end of 

this non-civil, military decisive restoration period, the army established a conservative, 

supervisory, autocratic and hierarchical state structure. 

The 1982 Constitution is the first legal document which represents the militarist discourse 

of the 12 September regime. The 1982 Constitution is enacted by a non-civil “Advisory 

Council” consisting of bureaucrats, and it bestows upon state privileges over citizens and 

other institutions. It also endows the state with the power of control over institutions and 

citizens, and provides central audit institutions to enable this kind of control. It cuts all 

the horizontal ties between non-government institutions and citizens, hierarchies the re-

lationship between state institutions and citizens, and restricts the freedoms with deroga-

tions. To put it simply, the 1982 Constitution could be defined as a legal document which 

includes all the basic characteristics of the militarist discourse.5

The military regimes and interventions like the 1960, 1971, 1980 coups, 28 February 

post-modern coup, and the 27 April post-modern memorandum are also great opportuni-

ties for democracy in Turkey. After the end of military periods in the 1970s and 80s, the 

civil politicians in Greece, Spain, Portugal and Argentina settled with the putschists, pun-

ished them and made great reforms which buries the coups in the dark pages of history. 

All the members of the military junta in Greece, which plotted the 1960 coup and governed 

the country with iron fist for seven years, put on trial and sent to prison. Some of them died 

in prison. In the summer of 2009, the last coup plotter general forced to beg pardon by the 

4 Fikret Başkaya, Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Ütopya Publishing, Ankara, 
1999, p. 226, 227. 
5 Ali Balcı, Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi, Kadim Yayınları, Ankara, 2011, p. 118, 121-123. 
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parliament in front of the public before getting out of prison due to the age limit and health 

issues. But the story has always been opposite in our country. The leader of the 27 May jun-

ta elected as the president of the republic. The members of the junta appointed as lifetime 

senators. The plotters of the 12 March stayed untouched. Even one of them6almost elected 

as the president. The military wing of the “Lockheed Corruption Scandal” was not settled 

in Turkey in the 1970s. The plotters of the 12 September stayed untouched too. The leader 

of the junta elected as the president. Even more interesting, the later president Süleyman 

Demirel entertained the leader of the 12 September junta, who knocked him over, in the 

Çankaya Köşkü (presidential palace).7

The Secret of the Success of the Coup Plotters in Turkey

The difference between coups in Turkey and the likes in the world is; the success of the 

Turkish army in making itself needed and impose its privileged position despite all the 

negative effects of the military interventions. The short lasting interim military regime 

limits the army’s prestige loss, just it was considered by the military officials. This fact 

made difficult to expose the calamity of the violation of human rights, and also reduced the 

possibility to blame the Turkish Armed Forces as the inducing factor of the military and 

political failures. But in the countries like Argentina and Chile, the longstanding military 

regimes damaged the army’s prestige, and this creates an infrastructure for a broad public 

unification against military interventions.8 

The legal regulations, which are enacted by the putschists to protect themselves from be-

ing accounted, and keep their tutelage over the civil government after leaving the power 

to civil politicians are called as “exit guarantees.” We can group them under five headings.9 

The Power of Tutelage: This power, which is created by undemocratic ways, enables con-

trol over the decisions of government with the claim of protecting the undetermined main 

perpetual interests of the nation state. 

6 General Faruk Gürler. The 15th Chief of General Staff of the Turkish Military. He has signature on the 12 March Memoran-
dum as the Chief of the Land Forces. 

7 Hasan Cemal, Türkiye’nin Asker Sorunu Ey Asker, Siyasete Karışma!, Doğan Kitap, İstanbul, 2005, s. 20, 21. 
8 Tanel Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Pub-
lishing, İstanbul, 2009, p. 353, 358, 396.
9 Serap Yazıcı, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1997. 
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Protected Spaces: Authorization of unelected bodies with some important powers, which 

should belong to the government and elected bodies. 

Controlling the Election Process: Legislation of the election laws by the power holders 

of the authoritarian regime according to their interests. The National Security Council, 

which governed the country between 1980-1983, used its veto power against the political 

parties and their slates, which were going to participate in the elections. 

Irrevocability of the Acts and Proceedings of the Military Regime: The provisional Ar-

ticle 4 of the 1961 Constitution and the Provisional Article 15 of the 1982 Constitution rules 

that “No allegation of unconstitutionality shall be made in respect of decisions or measures 

taken by the military regime.” 

Amnesty and Immunity Laws: The interim Article 4 of the 1961 Constitution and the 

Provisional Article 15 of the 1982 Constitution protects the members of the military regime, 

members of the military government and the officials acted under their hierarchy against 

all criminal or civil investigation. No allegation of criminal, financial or legal responsibility 

shall be made against these officials. 

The integral concept of the military coups is the secret of the state. Unlike in its Western 

counterparts, for Turkey, because of the understanding of the national security state, the 

concept of the secret of the state is used for the things which need to be kept closed to the 

public. If the concept of the national security designated in a militarist manner in a coun-

try, the things that should be open to everybody transformed into the secret of the state 

with the pivot of national security. This national security understanding provides a tool to 

justify all the unlawful operations conducted by the state and leaves them unsettled. The 

secret of the state wanders around the places where the fear, death, and assassin exists 

like the deep state, special warfare, and counter-guerrilla. In a modern state, parliament or 

a commission acting under the supervision of the parliament should decide what should 

be considered as a secret of the state. When we look at Turkey, there is no law regulates 

which body decides what should be the secret of the state and it can be said that the secret 

of the state also means the secret of the army.10

10  Osman Can, Darbe Yargısının Sonu, Karargâh Yargısından Halkın Yargısına, Timaş Publishing, İstanbul, 2010, p. 43. 
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In the last quarter of 2002, the period of the coalitions came to an end and hard times had 

started for the militarist discourse and its elements when a one-party government that 

believes in democracy had started to govern the country, and also the enactment of the 

reforms required by the nomination of the European Union. 

The Principles of Democracy

Two hundred years ago, Thomas Jefferson said: “I know of no safe depository of the ulti-

mate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlight-

ened enough to exercise their control with a wholesome discretion, the remedy is not to 

take it from them but to inform their discretion”. American society followed Jefferson and 

empowered its democracy. 

In democratic regimes, the raison d’être of the state is “public service.” In other words, the 

people are not the subjects but the citizens of the democratic state. The state protects the 

rights of its citizens, and in return, citizens show loyalty to the state. But in an authoritari-

an regime, as an independent entity from the society, the state demands loyalty and service 

from their citizens without any reciprocal obligation such as guaranteeing their consent 

for its acts. 

Democracy is a system in which the citizens freely make political decisions according to 

the principle of majority rule. But in this majority rule, no one can justify the suppression 

of 49% by 51%. Minority rights do not depend on the good will of the majority and could 

not be repealed by the majority vote. In this respect, the principles of  democracy could be 

assumed as popular sovereignty, consent of the governed, majority rule, minority rights, 

protection of the human rights, free and just elections, equality before law, due process of 

law, constitutionality of the government, popular, economic and political pluralism and 

adoption of the reconciliation values.11

Freedom of expression is the heart of the democracies. Right to deliberate and vote, right to 

rally and protest, right to pray, and guaranteeing these rights for everyone is strongly related 

to the unlimited freedom of expression and right to information. Unlike the authoritarian 

regimes, democratic governments do not dictate, investigate or control the content of the 

11 Türk Demokrasi Vakfı, Demokrasi Nedir? (translation: Levent Köker), Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1992, p. 9, 11. 
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written or oral expressions. Equality before the law, or as it is expressed more commonly, 

benefiting equally from the protection of the law, is a basic principle for a just and demo-

cratic society. Everybody, either poor or rich, ethnic majority or religious minority, pro-gov-

ernment or opposition of the government, has the right to equal protection before the law.12

Democracy’s adventure in Turkey started after the World War II. The concepts of westerni-

zation, modernization, and republic which are the simultaneous concepts with democracy, 

were born in Ottoman Empire and institutionalized in the Republican era after 1923. For a 

long time, bureaucratic elites in Turkey assumed the role in the mission of westernization. 

Because of this reason, they adopted the democracy as a sub-concept of pure westernization. 

There are many signs that shows, Turkey did not shift to a multi-party democracy know-

ingly and wilfully and this transition did not happen that simple. For example, in 1949 

Recep Peker, who was the prime minister of the 15th Government of the Republic of Turkey 

between 1946-1947 said that “These people do not know what the democracy is”, and “the 

public is not ready for democracy.” These expressions show that there was a serious chal-

lenge to transition to democracy. Peker once used this expression: “You cannot plant an 

orange tree to the peak of the Zigana Mountain.”13 

The raison d’être of the government is the people, the citizens that the state supposed to 

serve. A government which does not keep its neutrality before the beliefs, ethnicity and 

political identity of the citizens is an undemocratic government. 

Normalization and the Cases of Chile and Argentina

After the military regimes in Turkey, the civil politicians did not investigate extrajudicial 

killings, disappearances under custody, torture and violations of several rights which hap-

pened during the military coups before them. And they also did not face this kind of unlaw-

ful operations and did nothing to investigate the culprits and put them on trial. The main 

reason for this behavior is the constitutional exit guarantees that provided by the putsch-

ists to protect themselves. As a costly result of this, governments, public officials and so-

ciety couldn’t adopt the respect for the human rights and democratic values in Turkey. 

The beginning of the end of the exit guarantees and tutelage regime is the constitutional 

12 Türk Demokrasi Vakfı (1992); p. 17-21, 25, 29. 
13 Osman Can (2010); p. 176, 177. 
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referendum which held on 12 September 2010. After the enactment of the constitutional 

amendment package consisted of 26 articles by the TGNA (The Grand National Assembly of 

Turkey), the package submitted to referendum by the President of the Republic and enact-

ed by public vote with the 57,88% against 42,12. The opportunity of putting the only living 

putschists on trial became available after this constitutional amendment.  

In more than 40 countries (South Africa, Argentina, Chile, Guatemala, Rwanda, Uganda, 

Uruguay, Peru, El Salvador, etc.) where civil war and severe human rights abuses had ex-

perienced after military coups, truth commissions or other similar bodies established to 

ensure social peace and democracy. Through these commissions, for example, the former 

President of Peru, Fujimori sentenced to 25 years in 2009 because he found responsible 

for several disappearances, mass executions, and arbitrary detentions. President of Chile, 

Aylwin has publicly apologized and 8.960 disappearance cases brought to light. In El Salva-

dor, 22.000 cases certified and 40 people found responsible for these cases and publicized. 

In Guatemala, the government found responsible for the 93% of the violations. Chile is the 

best example of the normalization after the coup. 

In Chile, following a military coup, Socialist President Salvador Allende was overthrown 

by General Pinochet on 11 September 1973. During the period between 1973 and 1990, most 

of the Chile population exposed to severe human rights violations because being against 

or being a threat to the military regime. Thousands of people were arrested, executed, 

tortured, banished; others imprisoned and “missed.” Although there isn’t an exact number, 

according to some reports, approximately 4.000 Chile citizens were executed or died be-

cause of torture. It is predicted that 80% of the killings committed by government agencies, 

which were active between 1973 and 1978. Mostly leftist political parties, syndicate mem-

bers, students and members of the socialist Allende government were tortured. 

In 1990, a Truth and Reconciliation Commission (Comision Nacional de Verdad y Reconcilia-

cion), also known as the Rettig Commission, was established by the President Patricio Aylwin 

Alocar by a decree to investigate the human rights violations occurred during the military 

regime after the coup. The commission consisted of 8 members and all members appointed 

by the President. The purpose of the Commission was investigating all the “missing” people 

and collecting evidence about their current place, and investigating all the deaths caused by 

torture and extrajudicial executions. The commission certified 3.000 cases of missing people 

occurred during the Pinochet era. President Aylwin published a report consisted of 1.800 
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pages in February 1990, publicly apologized from the coup victims and their families in the 

name of government, and requested from the army to accept its role in this violence. 

In this report, there were a couple of recommendations such as audition of the Commission 

works and establishing a National Compensation and Reconciliation Commission for this 

purpose. In February 1992, to continue to investigate unresolved issues and bring to light and 

solve untouched cases, The Commission of Compensation and Reconciliation (Corporacion 

de Reparacion y Reconciliacion) was established as a successor to the 1990 Commission.  

The Commission considered three different kinds of compensation for the victims: “Uncov-

ering the truth and declassifying the privacy,” “Acknowledging the honor of the victims 

and the sorrow of their relatives” and “actions to be taken to promote the life quality of the 

relatives of the victims.” A law enacted to give a “compensation salary” to the living spouse, 

mother and children under 25 years old and all the disabled children of the victims. Finally, 

the children of the victims immunized from the compulsory military service by law.14 

In Argentina, after a coup in March 1976, a military junta seized the power and in re-

sponse to the junta, several leftist guerrilla movements increased. The seven years armed 

conflict between the military dictatorship and the opposition “destructors” ended with the 

missing, torturing and killing of the people who were suspected to be leftists. President 

General Reynaldo Benito Bignone forced to call the elections in 1983 owing to the domestic 

and foreign pressures to enlighten the cases of missing people, economic crises and the 

defeat against Great Britain in Malvinas/Falkland War. 

On 16 December 1983, the elected President Raúl Alfonsín established the National Com-

mission for the Missing People (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas – 

CONADEP) in the first week of his Office, and abolished the military immunity of the junta 

members. The commission was tasked with the investigation and uncovering the truths 

over the cases of missing people between 1976 and 1983 and operated between December 

1983 and 20 September 1984. 

14 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, Kasım 2012, p. 908, 909. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss376_Cilt2.pdf Accessed: 12 Ocak2016. Truth Commision: Chile 90, United States Institute of Peace. http://
www.usip.org/publications/truth-commission-chile-90; Government Strategies on Victims in Post-Conflict Societies, Kelly, 
Gráinne; Fitzduff, Mari. International Conflict Research-INCORE. http://www.incore.ulst.ac.uk/publications/pdf/Government_
Strategies.pdf
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The Commission concluded its report on 20 September 1984 and published it in a brief version 

with the title of “Nunca Más: Informe de la Comision Nacional Sobre la Desaparicion de Perso-

na” (Never Again: The Report of the National Commission on the Missing People). In this Report, 

the Commission declared that 8.960 disappearance cases occurred during the military govern-

ment period, and beyond that, several systematic tortures, secret arrests, burying the corpses 

to unknown places also committed. It is also declared in the report that, all the missing people 

killed, and the lack of information about these people was a strategy implemented by the gov-

ernment to prevent their relatives from having any information about them. 

According to the Commission, the oppressive actions of the government were planned and 

commanded by the high level officials of the army; the de facto President General Reynaldo 

ordered to abolish all the military documents which could demonstrate the hierarchical re-

sponsibility of the army officials. The Commission recommended that, a compensation pro-

gram for the relatives of the missing people should be implemented, and the investigations 

should continue for the unclear disappearance cases. It was also declared in the report that 

a judicial reform and a public education program in the human rights were needed. Pres-

ident Alfonsin officially accepted the findings and recommendations of the Commission, 

and authorized to air a two-hour documentary about the studies of the Commission. But 

the Army rejected the Commission Report. In 1994, a constitutional reform was executed to 

promote democracy, and to advance the international treaties approved by the Congress to 

constitutional act statute. The new constitution confers to the state some responsibilities 

to take measures to provide full protection of the human rights.  

The information collected by the Commission was very helpful to put the military junta on 

trial, and at the end of the trials, five generals imprisoned. But the trials about other actors 

were stopped by an Act introduced at the end of the 1980’s. The amnesty laws enacted 

during the military period in 1983 repealed in 2003 by the civil government. The abolition 

of the amnesty laws started a new wave of trials of 700 people. By 2010, more than 50 trials 

concluded with the verdict of conviction. In 2004, 3 billion US dollar compensation paid to 

the victims of the unlawful detention. Victims were pressed up to prove that they impris-

oned without trial between 1976 and 1979 to get compensated. The Army didn’t cooperate 

in this process and didn’t share many documents that requested.15

15 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu, Kasım 2012, p. 905, 906. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss376_Cilt2.pdf Erişim Tarihi: 12 Ocak 2016. Truth Commision: Argentina, United States Institute of Peace, 
http://www.usip.org/publications/truth-commission-argentina
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Conclusion

One of the issues that should be focused on by the anti-coup people is the background of 

the coups rather than the coup plotters. Today, we can surely assert that, Turkey has made 

great progress in the way of democracy. But we need more time and more collective will to 

pronounce that, the background that paves the military coup totally abolished. Unification 

by producing enemies is the only way that is used by authoritarian minds, and unfortu-

nately, this wrong and archaic understanding still have a popular base in Turkey. 

Constitutional lawyers tell us what the 1982 Constitution is when they are defining an ide-

al constitution: “we cannot enter in the new millennium with a constitution that degrades 

Turkish people into a mob, cattle, and hurt their honor. ‘Legitimacy is the invisible angel 

of peace of the city.’ (Feraro). A brand new constitution should be made by the true rep-

resentatives of the people, with public participation, based on liberalism, pluralism, and 

participation, and it should enacted by broad consensus. A constitution is a “frame of free 

government” which is adopted and determined by free will of the free people. (G. Sartori). 

If a constitution is not enacted by free will, far from establishing peace, it is an explosive 

material that carries the core of the conflict.”16

The distance between government and people in Turkey almost removed, and historical 

measures have taken to abolish the tutelage over democracy. The anti-democratic pres-

sures over human rights and freedoms, freedom of thought and conscience lifted.  A great 

progress has been made towards democracy and the rule of law. This progress needs to be 

crowned with a new and civil constitution. 

Tackling every problem with the notion of national security leads Turkey into a dead end. 

With the classification of the people as a domestic enemy and domestic threat, and report-

ing, profiling, watching them, and making statistics about them with the tags of “reaction-

ary,” “pro-Kurd,” “Alevite,” “Missionary,” “Christian minority,” system is always creating 

“enemies.” It is impossible to establish a just government with this system which performs 

an ideological inquisition to its citizens with a cold war paranoia.

16  Sami Selçuk, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Publishing, Ankara, 1999, p. 560. 
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The hazardous threshold in solving the army problem has not yet been overcome in Tur-

key. If dependence to the existing ways of thinking continues, and if there wouldn’t be any 

effort to seek other solving options, the problems could not be solved. The best concept for 

this situation is the paralysis of paradigm. There is no will to make a systematic transfor-

mation on the institutional and legal foundations of military tutelage yet, and there are still 

uncertainties. An exact answer to the “is there still a risk for a military coup?” is: there isn’t 

a coup possibility after the government’s strong position against the e-memorandum of 27 

April 2007. On the other hand, it is quite hard to tell that a coup is impossible yet. 

  Actions to be taken to face the past full of military coups, and the traumas caused by them, 

and to build the trust to the rule of law, democracy, and human rights again are not only 

legislative and administrative reforms. A total transformation policy that could change the 

whole ecosystem of the country needs to be followed. We can address the things to do to 

achieve these goals under five main topics:

1. A Democratic, Pluralist and Civil Constituiton

The constitution and almost eighty percent of the basic laws of Turkey are the heritage 

from coups and coup plotters. Ending the 12 September regime, hence the constitutional 

period that reflects the militarist discourse, and a new constitution that drafted by the 

representatives of the people is an urgent need, and it is needed more than ever. A pluralist 

democratic system could not be established with the current constitution, which degrades 

the people into a mob. A brand new constitution should be made by the true representa-

tives of the people, on the basis of liberalism, pluralism, and participation. The Republic of 

Turkey should declare that, all the coups and military memorandums are the violations of 

law and democracy; it should condemn the actors of the coups; it should apologize from all 

the victims of the coups and their relatives. 

With the role of legislation, Turkish Grand National Assembly is responsible for not repeal-

ing the coup-produced constitutions, and not presenting the nation a whole new democrat-

ic constitution. The experiences of the other parliaments who experienced the coup and 

normalization process are stimulating. In Spain, “The Law on the Recovery of Historical 

Memory” includes relieving provisions. The Parliament of Argentina ordered to “abolish 

the military amnesty,” coup plotters were put on trial and convicted, and compensations 

paid to the victims of the coup. Portugal, Chile, and Greece demonstrate similar examples. 
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2. Commission for Investigating Truths

By the legal regulations, a Commission for Investigating Truths or a similar body should be 

established. This commission should act for a period decided by the TGNA, and it should 

endowed with broad powers such as accessing information like the secrets of the state, 

financial secrets, and banking secrets. Appropriate legal regulations should be made to 

provide this, and required amendments should be made in the internal regulations of the 

TGNA. 

The situations of aggrieved, tortured and convicted people and public officials in the peri-

ods of the coup, memorandum and the post-modern coup in which the basic human rights 

suspended should be investigated, and should put on trial again if needed. Also, the public 

officials who applied torture, violated human rights and committed crime against human-

ity should be investigated and publicized.

3. Military Jurisdiction

The current situation of the military jurisdiction which provides autonomy to the army 

against political and civil sphere is an obstacle to achieve democracy and rule of law. Ac-

cording to the objective standard adopted by the European Court of Human Rights, since it 

is under the effect of commanding army officials, the military jurisdiction in Turkey cannot 

be independent and impartial. 

In that case, military courts should be abolished, and the Armed Forces should be endowed 

only with the power of inner disciplinary proceedings. So-called “Military courts” would be 

established as specialized courts under the hierarchy of criminal courts if needed, and to 

provide legal assurance to the people and army officials, the appeal procedure would be 

given one of the chambers of the Court of Cassation. Both the Military Court of Appeal and 

Military Higher Administrative Court should be abolished, and the Court of Appeal and the 

Council of State should remain as the only appeal authority for all judgments. 
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4. Military Education

The Turkish Army, rather than an institution of the state, considers itself as the ‘state’ ow-

ing to its role in the process of establishing the nation state. The young students who have 

the right to enter the military schools after a strict elimination process are educated with 

the idea that, their main duty is protecting the Republic of Turkey, and encouraged to think 

and behave through this ideology. The education that given to the cadets by the Turkish 

Armed Forces is ideological rather than technical. 

An old member of National Unity Committee summarizes the situation of the army with 

these words: “The education of the Turkish cadet is different from other armies. In other 

armies, an army officer is a professional occupation like the other public services. But in 

our army, being a military officer is a national duty above all other occupations. It is the 

guardianship of the state. It is a lifetime firm belief for all the military officials educated 

with this indoctrination in all military schools that, they are devoted to the duty of protect-

ing the Republic. When the circumstances required, they are auto-motivated to act, or obey 

the orders to intervene with the convenience of fulfilling their ordinary duty.”

In this respect; educational experts should examine all the curriculum of the secondary 

level, associate degree level, graduate and post-graduate military education, and necessary 

changes and updates should be made according to the needs of democratic civil society. 
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GEÇMİŞLE YÜZLEŞME: 12 EYLÜL TRAVMASINI AŞMAK

Özet:

Türkiye geçmişle yüzleşmesini bir türlü gerçekleştiremiyor. Geçmişle yüzleşme, bugünü ve 

geleceği  inşa sorunudur. Demokratik bir toplum ve devlet olma ve bunun iradesinin göste-

rilmesi sorunudur. Geçmişle yüzleşme, mağdurların adalet beklentisine cevap verilmesini 

gerektirir. İnsan hakları ihlalleri karşısında, cezasızlık politikası izleniyor. Geçmişle yüz-

leşme cezasızlık politikasının terk edilmesini gerektirir. İhlallerin bir daha yaşanmaya-

cağının taahhüdü anlamına gelir. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi istemek ve  insan 

haklarına saygı anlamına gelir.

Türkiye geçmişle yüzleşmesini bir türlü gerçekleştiremiyor.Yüzleşme konuları hem za-

mansal, tarihsel anlamda çok uzun geçmişe yönelmeyi gerektiriyor hem de konuları bakı-

mından çeşitliliği barındırıyor.

12 Eylül 1980 askerî darbesi  geçmişle yüzleşme sorununda çok önemli bir olaydır. Türki-

ye’nin anayasal ve yasal yapısına derin etkileri olan bir askerî darbedir. Çok fazla sayıda 

mevzuat üç yıl gibi kısa bir zaman diliminde değiştirilmiş, çok kısa bir zaman diliminde 

ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, hukuksal alanlarda büyük tahribatlar yaratan uygu-

lamalar yapılmıştır. 12 Eylül bilançosu çok ağırdır. Sıkıyönetim askerî mahkemelerindeki 

yargılamalar; 90 güne varan gözaltı uygulamaları; gözaltı merkezlerindeki ve hapishaneler-

deki sonu ölüm ve sakatlanmalarla biten işkenceler; 50 kişinin idam edilmesi; yasaklanan 

yayınlar; yakılan kitaplar; binlerce kamu görevlisinin 1402 sayılı sıkıyönetim kanununa 

dayalı olarak görevlerine son verilmiş olması; binlerce insanın ülkeyi terk etmek ve mülte-

ci olarak yaşamak zorunda bırakılması bu ağır tahribatın ana başlıklarını oluşturmaktadır. 

 Türkiye 12 Eylül Anayasası’ndan 17 kez değişiklik yapılmasına rağmen kurtulamamıştır.

Siyaset kurumu 12 Eylül’ü aşan bir siyasi iradeyi ne yazık ki gösterememektedir. 

Aralık 1999 tarihinde Helsinki zirvesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke ilan edil-

mesi genel olarak geçmişle yüzleşme ve özel olarak da 12 Eylül askerî darbesi ile çizilen 

anti demokratik anayasal ve yasal yapıdan kurtulmada güçlü motivasyon yaratmış olsa da 

bu başarılamamıştır.
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Ancak yine de makro ölçekte AB ile Aralık 1999’da başlayan sürecin Türkiye’nin demokrasiye 

doğru yöneliminde önemli etkileri olduğu görülmektedir. 70’ten fazla yasada yüzlerce madde 

değişiklikleri, 70 civarında yeni yasa kabulü, uygulamalardaki kısmi iyileşmeler olumlu adım-

lar olarak sayılabilir. Fakat bu süreç içinden geçmekte olduğumuz şu son bir iki yıllık dönemde 

yara almış durumda. Özellikle ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü / hukuk devleti ilkeleri 

alanındaki tahribat ve yaşanan karmaşa, hukuki güvenliğin neredeyse yok edilmesi AB süreci-

nin ruhuyla çelişmektedir. Ayrıca 2007 yılından itibaren geçmişle yüzleşme bakımından umut 

verici gelişmeler de son iki yıllık pratikle büyük hayal kırıklıkları yaşanması sonucunu doğur-

muştur. Bu konuda başlangıçta geçmişle yüzleşme için umut yaratan ancak hukuka aykırı 

usullerin de gözlemlendiği Ergenekon soruşturması ve Güneydoğuda 90’lı yıllardaki katliam, 

faili meçhul ve gözaltındaki kayıplarla ilgili yürütülen ve cumhuriyet savcılarınca iddianame 

düzenlenerek konunun yargıya intikalinin sağlandığı davalardaki yargılama süreçleri dikkat 

çekicidir. Nihayet 12 Eylül darbecilerinin liderlerinin  yargılandığı davanın darbecilerin sağlı-

ğında bir türlü sonuçlandırılamamış olması da kaydedilmelidir. 

12 Eylül ile yüzleşme ve hesaplaşma, genel yüzleşme sorununun bir parçasıdır.

Türkiye’nin darbelerden ve darbeci zihniyetten kurtuluşu çok yönlü bir programın-geçmiş-

le yüzleşme, geçiş dönemi adalet programlarının- uygulanmasıyla mümkündür.

12 Eylül ve Geçmişle Yüzleşmede Geciken Adımlar

21 Eylül 1991 tarihinde İnsan Hakları Derneği (İHD) Muğla Şubesi tarafından düzenlenen sem-

pozyumda dönemin İHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı, “12 Eylül ve İnsan Hakları” konusunda 

bir konuşma yapmış ve konuşmasında 12 Eylül ile ilgili İHD’nin derlediği bilançoyu açıklamıştı. 

Bilanço, sonraki tarihlerde çeşitli kişi ve kuruluşların çalışmalarıyla zenginleşti. Helvacı, 

konuşmasının başında şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu: “…o dönemde insani de-

ğerler yerle bir edildi, yaşamın her alanı ciddi boyutlarda yıkıma uğratıldı. Aradan geçen 

yıllara karşın ortaya çıkan yıkım onarılamadı. Bugün “12 Eylül sona erdi mi?” sorusu cid-

diyetini korumaktadır. Devleti yönetenlerin üzerinde üniforma bulunmaması yanıltıcı bir 

görüntüdür. Aslında, “12 Eylül, hukuksal çerçevesi ve kurumlarıyla sürüyor.” demek bir 

abartma sayılamaz. Topluma bir deli gömleği gibi giydirilmiş 82 Anayasası ve beş general 

tarafından yapılmış diğer temel yasalar halen yürürlüktedir.1“ 

1 Helvacı Nevzat, Karanlıkta Yol Aramak, İmge Yayınevi, Ankara, 2013, s. 349-353
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Bu değerlendirme için, “Yapıldığı dönem için geçerli olabilir ama bugün için geçerliği yok-

tur.” denilebilir. Pek çok açıdan sistemde değişikliklerin yapıldığı biliniyor. Anayasa 17 

kez değişikliğe uğradı. AB süreci sebebiyle 70 ayrı yasada yüzlerce maddede değişiklikler 

yapıldı. 70’e yakın yeni yasa yürürlüğe girdi. Fakat hâlâ 12 Eylül anayasası ve yasalarıyla 

çizilmiş hukuksal ve siyasal sistemin yürürlükte olduğu ve bunun değişmesi gerektiği si-

yasi kadrolar ve toplum tarafından yüksek sesle dile getirilmektedir. Sistemin değişime 

direnç gösterdiği çok açıktır. Siyasi iradenin AB sürecinde değişmeye başladığı ve Aralık 

1999 sonrası bütün hükümetlerce olumlu ama sistemin demokratik sisteme dönüşümü için 

yeterli olamayan adımların atıldığı da bir gerçektir. Bu noktada geçmişle yüzleşme konu-

su gündeme gelmektedir. Mağdurların adalet beklentisi yanıt beklemektedir. Cezasızlık 

politikasının terk edilmesi ve ağır insan hakları faillerinin araştırılması, soruşturulması, 

kovuşturulması, dava açılması, adil bir şekilde yargılanmalarının sağlanması ve suçlu bu-

lunanların cezalandırılması gerekiyor. Darbelerin ve hak ihlallerinin bir daha tekrarlan-

maması için önlemlerin alınması gerekiyor. 

Şöyle bir anlayış kabul edilemez: Rahmetli Sayın Süleyman Demirel, kendisinin darbelerle 

hesaplaştığını söylemekteydi. 12 Mart için de 12 Eylül için de söylüyordu bunu. Zira ken-

disi, olağan rejime geçildiğinde halk tarafından seçilmekle ve tekrar başbakan ve cum-

hurbaşkanlığı makamlarına halkın iradesiyle gelmekle, darbelerle hesaplaştığı düşünce-

sindeydi. Bu meseleyi kişiselleştirme ve indirgemeci yaklaşımın kabul edilmesi mümkün 

değildir. Bütün dünyada travma yaşayan toplumların geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma 

deneyimlerinden hiçbirisinde böyle bir ders bulunmamaktadır. Darbeyle yüzleşme, darbe-

cilerin oluşturduğu düzenin hukuksal ve siyasal düzenin hukukun üstünlüğü ve demokrasi 

ilkelerine göre inşası ve işletilmesiyle mümkün olur. İnsan hakları ve özgürlüklerine saygı 

ile olur. 

Türkiye’nin yüzleşme konuları pek çoktur. Bunları, Sözde 1915 Ermeni soykırımı, Dersim 

olayları, 6/7 Eylül yağma ve tahribatları, 27 Mayıs, 12 Mart darbeleri, 1 Mayıs, Kahraman-

maraş, Sivas olayları, Sivas Madımak katliamı, Kürt sorunundan kaynaklı olaylar, gözal-

tında kayıplar, faili meçhul siyasal cinayetler, yargısız infazlar, zorla yerinden etmeler, 28 

Şubat darbesi ve daha pek çok yüzleşme ve hesaplaşma konuları bulunmaktadır. 
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12 Eylül ile Yüzleşmede Nereden Başlamalı?

İki boyut öne çıkmaktadır. İlki insan hakları ihlalleri boyutudur. Diğeri anayasal ve yasal 

yapıya mevzuat boyutlu müdahale, yeniden inşa ve tahkim boyutudur. 

a) İhlaller boyutu:

Bianet (Bağımsız İletişim Ağı) tarafından, 12 Eylül 2001 tarihinde verilen haberde yukarıda 

belirttiğimiz Nevzat Helvacı’nın 1991 tarihinde açıkladığı bilançodaki konu ve sayılar da 

dahil olmak üzere bir bilanço açıklanmaktaydı:2

Araştırmalara göre 12 Eylül askerî darbesinin toplumsal ve siyasal bilançosu şöyledir:

• 1 milyon 683 bin kişi ‘fiş’lendi. 

• 650 bin kişi gözaltına alındı. 

• Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 

• 7 bin kişi idam istemiyle yargılandı. 

• 517 kişiye idam cezası verildi. 

• 259 kişinin idam dosyası Yargıtay tarafından onandı. 

• 49 kişi idam edildi. 

• 71 bin kişi 141, 142 ve 163’ten yargılandı. 

• 98 bin 404 kişi ‘örgüt üyesi’ olmak suçundan yargılandı. 

• 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 

• 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 

• 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitti. 

• 300 kişi ‘kuşkulu bir şekilde’ öldü. 

• 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü’ belgelerle kanıtlandı. 

• 14 kişi cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için yaptıkları ‘açlık grevi’ sonucu ya-

şamını yitirdi. 

• 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 

• 1402 sayılı yasa sebebiyle 3 bin 854 öğretmenin ve 120 öğretim görevlisinin işine son 

verildi. 

• 1402 sayılı yasa sebebiyle 9 bin 400 kişi kamu görevinden atıldı ya da sürüldü. 

2 http://bianet. org/biamag/bianet/4547-sayilarla-12-eylul-askeri-darbesi
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• 47 yargıç görevden atıldı. 

• 7 bin 233 devlet görevlisi bölgeleri dışına sürüldü. 

• 937 film ‘sakıncalı’ bulunduğu için yasaklandı. 

• 23 bin 667 derneğin faaliyeti durduruldu. 

•  İstanbul’da gazeteler toplam 300 gün yayımlanmadı. 

• 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 

• 31 gazeteci cezaevine konuldu. 

• Gazeteciler hakkında toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. 

•  Gazetecilere toplam 3 bin 715 yıl hapis cezası verildi. 

• 300 gazeteci saldırıya uğradı. 

• 3 gazeteci öldürüldü. 

• 49 ton gazete, dergi ve kitap, sakıncalı olduğu için imha edildi. 

Bilançoyu, insan hakları kategorilerine göre tasnif ettiğimizde çok sayıda insan hakkının 

ihlal edildiğini görmekteyiz. Bunlardan bazıları, 

1. Yaşam hakkı, 

2. İşkence yasağı, 

3. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, 

4. Adil yargılanma hakkı, 

5. Özel hayata saygı hakkı, 

6. İnanç özgürlüğü, 

7. İfade özgürlüğü, 

8. Örgütlenme özgürlüğü, 

9. Yurttaşlık hakkı, 

10. Çalışma hakkı, 

11. Seyahat özgürlüğü, 

12. Mülkiyet hakkı gibi hak ve özgürlükler olarak sayılabilir. 

12 Eylül askerî darbesi döneminde yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi ağır insan 

hakları ihlalleri yaşanmıştır. 

Darbenin kendisi zaten doğrudan halk iradesine, yurttaşın ülke yönetimine katılma hakkı-

na ve iradesine yönelmiş bir ihlal türüdür. 
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“Ağır insan hakları ihlalleri” nitelemesi soykırıma, insanlığa karşı işlenmiş suçlara, savaş 

suçlarına, yaygın ve sistematik olarak işlenmiş insan hakları ihlallerine; söz gelimi işken-

celer, yaşam hakkı ihlalleri, faili meçhuller, peşin-yargısız- infazlar, zorla kaybetmeler, zor-

la yerinden etmeler gibi fiillere işaret eder. 

12 Eylül askerî darbesinin sonuçları yalnızca yukarıda çeşitli insan hakları ve özgürlükle-

rinin yoğun ve sistematik bir biçimde ihlalinden ibaret değildir. 

Böylece geliyoruz ikinci boyuta: 

b) Anayasal ve yasal yapıya mevzuat değişiklikleriyle müdahale. 

12 Eylül askerî rejimi zaten demokratik standartlar açısından sorunlu olan Türkiye’nin 

anayasal ve yasal sistemini yeniden, otoriter ve yer yer totaliter özellikleriyle inşa ve tah-

kim etmiştir. Sistem 1923 yılından 1987 yılına değin yaklaşık 26 yıl sıkıyönetim askerî re-

jimle (3); 1987 yılından 30 Kasım 2002 tarihine kadar da 15 yıl olağanüstü hal rejimiyle 

yönetilmiştir. Böylece rejim 41 yıl olağanüstü yönetim usulleriyle yönetilmiştir.3 

Yapılan araştırmalar 12 Eylül 1980 ile 6 Aralık 1983 TBMM Başkanlık Divanının oluşma-

sına kadar geçen üç yıl gibi kısa bir evrede yasa düzeyinde çıkarılan mevzuatın sayısının 

en az 600 olduğunu göstermektedir. Anayasa ve yasaların tipik özelliği devleti öncelemesi 

ve devlete kutsallık atfetmesidir. Mevzuata evrensel insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili 

standartlar açısından bakıldığında bireyin hakları ve özgürlüklerinin tanınmadığı, tanım-

lanmadığı, korunmadığı, demokrasi dışı bir anlayışın egemen olduğu görülmektedir. Yasa-

lar hayatın bütün alanlarıyla düzenlemeleri içermektedir. 

Ara Sonuç:

12 Eylül döneminin ihlallerin faillerinin bulunması ve yargılanması ve suçlu bulunanların 

cezalandırılması gerekiyor. Bunun için devletin, izlemekte olduğu cezasızlık politikasın-

dan vazgeçmesi gerekiyor. Cezasızlık kavramı AİHM tarafından ilk kez Yaşa/Türkiye kara-

rının (2 Eylül 1998) 104. paragrafında kullanılmıştır. Çeşitli görünümleri vardır. Faili ara-

mama, soruşturma açmama ya da açılmış soruşturmaları sonuçlandırmama, kovuşturma 

3 Gemalmaz Mehmet Semih, Olağanüstü Rejim Standartları, Beta yayıncılık, İstanbul, 1994, s. 2-3



2.GÜN - 2.OTURUM -  12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI

561

ve yargılama işlemlerinde failleri çeşitli biçimlerde koruma, zamanaşımına uğratma ya da 

etkili soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapmama, davaları nakletme, davaların takibini 

mağdurlar ve kamuoyu tarafından zorlaştırma gibi.

İkinci sonuç, anayasal ve yasal yapının hukukun üstünlüğü, demokrasi, azınlık haklarının 

korunması ve insan hakları değerleri ile yeniden inşa edilmesidir. Burada medeni ve si-

yasi haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve dayanışma haklarının yaşam bulacağı 

hukuksal çerçeve oluşturulmalıdır. Dünya İnsan Hakları Konferansı Viyana Belgesi’nin 5. 

maddesinde vurgulandığı insan hakları evrenseldir, bölünmezdir, birbirine bağlıdır ve bir-

biri ile ilişkilidir. Belgenin 8. maddesinde vurgulandığı gibi “Demokrasi, halkın, i) kendi 

siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemlerini belirlemek için istencinin özgürce 

ifade edilmesine ve ii) kendi yaşamlarının bütün yönlerine tam katılımına dayanır. “

Haklara ve özgürlüklere dayalı, çoğulcu, katılımcı, açıklık ve saydamlık unsurlarına sahip 

bir demokrasi inşa edilebilir. Bunun için bir defada ve bütünüyle yeni, demokratik anaya-

sa yapımı başarılmalıdır. Başta Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunları özgürce tartışa-

rak, barışçıl yol ve yöntemlerle çözüme kavuşturulacağı ilke düzeyinde kabul edilmelidir. 

Herkesin eşit, herkesin farklı olduğu prensibini kabul etmeliyiz. Her insan biriciktir. Her 

insan, insan onuruna sahiptir. Onurda ve haklarda herkesin eşitliği kabul edilmelidir. 12 

Eylül Anayasasında olduğu gibi, devlet öncelikli değil insan öncelikli bir anayasa yapım 

sürecine girişilmelidir. 

Yüzleşmeyleİlgili Vazı Yaklaşımlar 

Geçmişle Hesaplaşma

Geçmişle yüzleşme/hesaplaşma kavramlarından hangisinin tercih edilmesi gerektiğine 

dair tartışmada, Türkiye’de Mithat Sancar “geçmişle hesaplaşma“ kavramını tercih eder 

(1). Sancar, hesaplaşma kavramının nötr bir kavram olmadığını ifade eder. “(…) geçmişle 

hesaplaşma ‘tarafsız’, ‘nötr’ bir kavram olmayıp geçmişle ilişkinin biçim, tarz ve yöntemle-

rine ilişkin belli bir kabulü içerir. Geçmişle hesaplaşmanın tarafsız bir kavram olmaması, 

aynı zamanda onun normatif bir kavram olduğu anlamına gelir. (s. 34)
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“Gerçekten de geçmişle hesaplaşmayı; tarih merakı ya da intikam silahı olarak değil insan 

hakları, demokrasi ve hukuk devleti değerlerine dayanan bir siyasal kültür ve sistem inşa 

etme ve toplumsal barışı bu şekilde güvence altına alma hedefine yönelik fikir ve faaliyet-

ler toplamını anlatan kapsamlı bir proje olarak görmek gerekir.“ demektedir. (s. 35)

Yüzleşme

Murat Paker ise, “geçmişle yüzleşme” kavramını kullanmaktadır. (2)

Paker, yüzleşmenin hesaplaşmadan daha geniş bir kavram olduğunu, hesaplaşmanın yüz-

leşmenin bir alt başlığı olduğunu belirtir. (s. 188) Paker, yüzleşmenin “ögeleri-aşamaları” 

olarak, 10 madde halinde değerlendirmelerde bulunur. Bunlar, 

1. Güven, 

2. Eşdeğerlilik ve saygı, 

3. Bilgi ve hafıza ya da hakikatin ortaya çıkarılması, 

4. Duygu, 

5. Anlam, 

6. Özür ve bağışlanma talebi, 

7. Tazminat, 

8. Tamirat, 

9. Hakların yeniden tanımlanması-yasal düzenlemeler, 

10. Yeniden ilişkilenme-sosyal adalet. 

Özür

Özür konusunda Ayda Erbal, dört madde halinde özrün ne olduğu ve neyi içerdiğini bize 

hatırlatır:

1. Özür dilenecek kabahatin ne olduğunun açıkça ifade edilmesi gerekir. 

2. Utanma, tevazu ve içtenlik ifadesi, 

3. Kabahati tekrarlamamaya ilişkin niyet ifadesi, 

4. Kabahattan dolayı oluşmuş maddi manevi zararı tamir/ onarma (3)
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Hakikat Komisyonları

Hakikat komisyonları, bütün yukarıda belirttiğimiz koşullar ve durumlar sebebiyle hem 

hakikati bilme hakkı çerçevesinde hem de onarıcı adalet gereği şimdiye kadar 40’tan fazla 

ülkede değişik adlar altında kurulmuş kuruluşlardır. Birleşmiş Milletler de bu komisyon-

ların taşıması gereken özelliklerle ilgili rehber ilkeleri yayımlamıştır. Yasayla kurulmuş 

olmaları, geniş yetkilerin tanınması gereği bu rehber ilkelerde yazılıdır. Hakikat Adalet 

Hafıza Merkezi, yayımladığı “Hakikat Komisyonları” adlı kitapta (4) Arjantin, Şili, El Salva-

dor, Güney Afrika Cumhuriyeti, Guatemala, Sierra Leone, Doğu Timor, Peru, Fas, Brezilya, 

Eski Yugoslavya Bölgesi ve tarihsel uzlaşma komisyonları olarak da Amerika Birleşik Dev-

letleri ve İrlanda örnekleri hakkında bilgi veriyor. 

Türkiye ve Geçmişle Yüzleşme

Türkiye, 1923-1987 döneminde 26 yıl sıkıyönetim askerî rejimi, 1987-30 Kasım 2002 dönemin-

de de 15 yıl olağanüstü hal rejimi altında idare edilmiştir. 92 yılın 41 yılı olağanüstü rejim ko-

şullarında geçmiştir. O dönemlerin yasama faaliyetleri ise etkilerini sonraki yıllarda da sürdür-

müştür. Bu dönemlerde Kürtlere, Alevilere yönelik katliam ve soykırıma varan uygulamaları, 

İstiklal mahkemeleri uygulamalarını, başta Rum azınlığa yönelik olmak üzere, 6/7 Eylül 1955 

tarihli öldürme, taciz, tecavüz, binlerce ev ve işyerinin ve ibadethanelerin talan, tahrip ve yağ-

maya tabi tutulması, 1 Mayıs 1977 katliamı, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat askeri dar-

beleri ve bu dönemlerde işlenen, idamlar, işkence ve insanlığa karşı suçlar, Sivas katliamı, 12 

Eylül öncesi Sivas, Çorum ve Maraş katliamları ve 1984’ten itibaren süren savaşta özellikle 

90’lı yıllardaki zorla kaybetmeler, faili meçhul siyasi cinayetler, yargısız infazlar, cinayetler, 

işkenceler, 3700 köy ve mezranın zorla boşaltılması gibi suçların faillerinin bulunması, soruş-

turulması, kovuşturulması, yargılanması ve suçlu bulunanların cezalandırılmaları gerekir. 

İHD Diyarbakır Şubesi, 348 toplu mezar tespit etmiş ve bu mezarlarda 4201 kişinin cenaze-

sinin bulunduğunu rapor halinde kamuoyuna duyurmuştu. (5)

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ocak 2013’te “Terör ve Şiddet Olayları Kapsa-

mında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Alt Komisyon Raporu” yayımladı. 

Raporda 30 bin 576 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Bu sayının daha fazla olma 

olasılığı da bulunmaktadır. Rapora göre, 7 binden fazla kamu görevlisi, 22 binden fazla 

PKK’lı, 5500’den fazla sivil insan yaşamını yitirmiştir. (6)
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İHD ve Geçmişle Yüzleşme/Hesaplaşma

İHD 27/28 Nisan 2913 tarihlerinde Kızılcahamam’da, “Kürt Sorununun Demokratik Çözüm 

Sürecinde Halkların Haklarının Tanınmasında İnsan Hakları Hareketinin Rolü Çalıştayı” 

düzenlemişti. Sonra da 3 Mayıs 2013 tarihinde Sonuç Bildirgesi yayımladı. (www.ihd.org.tr). 

İHD, dört ana başlık altında önerilerde bulundu. Anayasa değişikliği, Hakikat ve Adalet 

Komisyonu kurulması, çatışma çözümlerinde STK’ların rolü ve barış kültürü oluşturulması 

İHD önerilerinin başlıklarıydı. 

Sonuç

Olumsuzlukların giderilmesinin ve yüzleşmenin koşulu, yüksek politik iradedir. Geçmişle 

yüzleşme ve hesaplaşma için ülkenin anayasal ve yasal sisteminin , evrensel insan hak-

ları ve özgürlükleri değerlerine dayalı olarak değişmesi gerekiyor. Öncelikle bunun için 

yüksek/kararlı politik irade gerekiyor. Hem sistemin hem de kamu otoritelerinin eylem ve 

işlemlerinin, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye, insan haklarına ve azınlıkların hakları-

na saygıya dayalı olması gerekiyor. Sadece maddi yasaların değil, usul ve mekanizmaların 

da insan hakları ve özgürlüklerini koruma, gerçekleştirme ve geliştirmeye dönük/elverişli 

olması ve işletilmesi gerekiyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi hakların ve özgürlüklerin ko-

runmasında temel bir ilkedir. Bağımsız ve tarafsız yargı yapılanması, bireyin hak ve özgür-

lüklerinin korunması için şarttır. İhlallerin tekrarlanmayacağını garanti altına alacak ön-

lemlerin alınması gerekiyor. Bu doğrultuda bir irade gerekiyor. İnsan haklarına bütüncül 

yaklaşım gösterilmelidir. 

Yasayla geniş yetkilere sahip Hakikat Komisyonları kurulmalıdır. Mağdurlardan ve top-

lumdan devlet adına özür dilenmelidir. 12 Eylül uygulamalarından (mahkeme kararları 

dahil) mağdur olanların mağduriyetleri giderilmelidir. Zamanaşımı ve dava nakilleri uygu-

lamalarından vazgeçilmelidir. Yeni ve demokratik bir anayasa yapımı gerçekleştirilmeli ve 

bütün 12 Eylül mevzuatı ortadan kaldırılmalıdır. 
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DEALING WITH THE PAST: OVERCOMING THE TRAUMA OF SEPTEMBER 12

Abstract

Turkey has never dealt with its past. Dealing with the past is a problem of building today 

and future. It is a problem of being a democratic society and a democratic state, and show-

ing a will for this purpose. Dealing with the past requires satisfying the justice demand of 

the victims. An impunity policy has been carried out in Turkey in the face of human rights 

violations. Dealing with the past requires quitting this impunity policy. Dealing with the 

past means a commitment that the violations of human rights won’t be repeated. It also 

means a demand for the rule of law and democracy, and means respect for the human 

rights. 

Somehow, Turkey cannot achieve to deal with its past. Dealing with the past requires to 

face with a long and comprehensive history and also includes various topics to take into 

account.

The 12 September 1980 military coup is a very important incident for dealing with the past. 

The September 12 coup has made a great effect to the constitutional and legal institutions 

of Turkey. An awful lot of law has amended in three years, and several decrees were exe-

cuted destroying the economic, social, political, cultural, and legal life. The September 12 

caused a great damage. The main examples of this damage are the trials which were held 

in the military commissions, detention for up to ninety days, fatal and crippling torture 

under custody and in prisons, execution of fifty people, prohibited publications, burned 

books, removing thousands of civil servants from office in accordance with the martial 

law no. 1402, forcing thousands of people to leave the country and live abroad as refugees. 

Turkey cannot get rid of the September 12 Constitution despite amending it 17 times. 

Unfortunately, the politicians cannot show the will to overcome the September 12. 

In December 1999, declaring Turkey as a candidate country to the EU membership in Hel-

sinki had created a motivation for dealing with the past and getting rid of the anti-dem-

ocratic constitutional and legal institutions established with the September 12 coup, but 

Turkey failed to achieve these goals. 

Att. Hüsnü ÖNDÜL
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Nevertheless, it can be said that the EU process started in December 1999 helped Turkey 

to develop its democracy. The positive developments can be specified as the amendments 

made in more than seventy law, enacting approximately seventy new law, and local im-

provements in terms of administration. But in recent years, these positive developments 

have been getting worse. Especially the violations of freedom of expression and rule of law, 

and failing to provide legal security contradicts with the spirit of EU process. Furthermore, 

the hope-inspiring developments in dealing with the past which started in 2007 is going to 

an end with the disappointments in last two years. The Ergenekon investigations, which 

created hope at first, but failed with the illegal methods, and the cases of the massacre, 

unsolved murders, and disappearances under custody during the 90’s in Southeast of Tur-

key are remarkable examples for this disappointments. Finally, not concluding the case of 

September 12 in the lifetime of the plotters is remaining as another disappointment. 

Dealing with the September 12 is a part of the general problem of dealing with the past in Turkey.

Getting rid of military interventions and putschist mind in Turkey is only possible with a 

sophisticated project – a project of dealing with the past and transitional justice. 

September 12 and Belated Steps in Dealing with the Past

In a symposium organized by the Muğla Branch of the Human Rights Association (HRA), 

the ex-chairman Nevzat Helvacı explained the balance-sheet of the September 12 compiled 

by the HRA during his speech titled “September 12 and Human Rights.” 

This balance-sheet prospered with the studies made by several people and institutions 

later. Mr. Helvacı made an evaluation at the beginning of his speech: “… the humanitarian 

values had demolished during the coup period and every sphere of life had experienced 

great damage. The wreckage of the coup could not have been repaired despite all the pass-

ing years. ‘Has the process of September 12 ended?’ is still a critical question today. It is 

a deceptive scene that the today’s statesmen are not wearing uniforms. Actually claiming 

that ‘the September 12 continues with its legal frame and institutions’ wouldn’t be an ex-

aggeration. The 1982 constitution which was straitjacketed to the society, and all the basic 

laws which were made by five putschist generals are still in force.”1

1 Helvacı Nevzat, Karanlıkta Yol Aramak, İmge Yayınevi, Ankara, 2013, s. 349-353. 
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We can claim that, “those expressions would be true for their time, but today is different.” 

And it is known that the system has changed on several counts. The constitution itself was 

amended seventeen times so far. There have been more than one-hundred amendments 

in more than seventy laws. Approximately seventy new law have introduced. However, it 

has been called out by both the politicians and the public that a legal and political system 

which is framed by the constitution and laws of September 12 is still in force and it should 

be transformed. It is quite obvious that the system is challenging to transformation. And 

it is a fact that the political will is changing through the EU process, and positive but in-

sufficient actions have been taken by all the governments established after the December 

1999 to transform the system into a democratic one. Dealing with the past comes up at this 

point. The justice demand of the victims needs to be fulfilled. The impunity policy should 

be quit, and the actors of serious human rights violations should be investigated and put 

on fair trial, also the actors who found guilty should be punished. The actions should be 

taken for preventing the coups and human rights violations being repeated. 

The departed president Süleyman Demirel claimed that he dealt with the military coups, 

and by claiming that, he was mentioning both the March 12 and September 12, which 

were staged during his office. He thought that he dealt with the coups by being re-elected 

as prime minister and president by the will of the people after the coups. But that kind of 

dealing is unacceptable. This kind of personalizing and reductive approach to the problem 

cannot be accepted. There is no such example in the societies which experienced that kind 

of traumas and dealt with their past. Dealing with the coup is only possible by transform-

ing the legal and political system established by the plotters through the principles of rule 

of law and democracy, and respecting the human rights. 

Turkey has many cases in its past to deal with. Those cases are, the 1915 Armenian gen-

ocide, the case of pillage and plunder of 6/7 September, the coup of May 27, the coup of 

March 12, the case of May 1, the cases of Kahramanmaras and Sivas, the massacre of Sivas 

Madımak, the cases relating to the Kurdish question, the cases of disappearances under 

custody, unsolved political murders, extrajudicial killings, cases of banishment by force, 

the coup of February 28 and several other cases. 
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Where to start to dealing with the September 12

There are two aspects in dealing with the September 12. The first one is the aspect of hu-

man rights violations. And the other one is intervening to the constitutional design with 

the legislations, and reconstitution and strengthening of this new design. 

a) The aspect of violations: 

Bianet (Independent Communication Network) published a balance-sheet of September 12 

on 12 September 2001, including the facts expressed by Nevzat Helvacı in 19912

According to the investigations, the social and political balance-sheet of the September 12 

military coup is:

• 1.683.000 people “blacklisted”

• 650.000 people detained.

• 230.000 people stand trial in 210 thousand cases.

• 7.000 people stand trial for a death sentence.

• 517 people sentenced to death penalty.

• 259 death sentences approved by Court of Cassation.

• 49 people executed.

• 71.000 people stand trial for the Articles of 141, 142, ad 163 of the Criminal Law.

• 98.404 people stand trial for being a member of illegal organizations.

• 388.000 people were not given passports.

• 14.000 people expatriated.

• 30.000 people went abroad as political refugees.

• 300 people died “suspiciously”

• 171 people died from torture. 

• 14 people died from “hunger strike” protesting the circumstances in prison.

• 30.000 people sacked being suspects.

• 3.854 teachers and 120 academics sacked in accordance with the law no. 1402.

• 9.400 public officials dismissed or transported in accordance with the law no. 1402.

• 47 judges dismissed.

2 http;//bianet.org/biamag/bianet/4547-sayilarla-12-eylul-askeri-darbesi
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• 7.233 government officials were transported.

• 937 movies were prohibited being considered as “inconvenient”.

• 23.667 association were terminated. 

• The newspapers were not published in Istanbul for 300 days. 

• 303 cases filed for 13 major newspapers. 

• 31 journalists imprisoned. 

• 4 thousand-year prison sentence asked for journalists. 

• Journalists sentenced to 3 thousand 715-year in prison. 

• 300 journalists were assaulted.

• 3 journalists were murdered. 

• 49 tons of newspapers, magazines, and books were destroyed being considered incon-

venient.

When we analyze this balance-sheet according to the human rights categories, we see that 

several human rights were violated. Some of those are;

1. Right to life,

2. Prohibition of torture,

3. Right to liberty and security,

4. Right to a fair trial,

5. Right to respect for private and family life,

6. Freedom of thought, conscience and religion,

7. Freedom of expression,

8. Freedom of assembly and association,

9. Right to citizenship,

10. Right to labor,

11. Freedom of travel,

12. Right to property.

As it can be understood from the table above, there were severe human rights violations 

during the September 12 military coup process. 

A coup is a kind of violation targeting the popular sovereignty and the citizen’s right to 

participate in the government. 
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The expression of “severe human rights violations” points out the genocide, crimes against 

humanity, war crimes, and systematic human rights violations, torture, violation of the 

right to life, extrajudicial killings, unsolved murders, forced disappearances and forced 

displacements. 

The consequences of the September 12 military coup are not only consisting of those above 

mentioned human rights violations.

So let’s talk about the second aspect. 

b) Intervening the constitutional and legal institutions by legal amendments. 

September 12 military regime redesigned the constitutional and legal system of Turkey, 

which was already problematic in the name of democratic standards, by an authoritarian 

and totalitarian perception. The system had administered by a military regime for about 26 

years between 1923 and 1987, and there had been a state of emergency for about 15 years, 

between 1987 and 2002. So the regime administered by the state of emergency measures 

for about 41 years.3

The studies show that, at least 600 legislations made in three years between 12 September 

1980 and 6 December 1983, until when the executive board of the Turkish Grand National 

Assembly was established. The characteristic feature of the constitution and the laws is 

prioritization and sacralization of the state. Examining the legislation with regard to the 

standards of human rights and freedoms, we find that the basic rights and freedoms of the 

individuals are not acknowledged, they are not even defined and protected, and the legis-

lation is made by an anti-democratic perception. The legal regulations are comprising all 

aspects of the life. 

3 Gemalmaz Mehmet Semih, Olağanüstü Rejim Standartları, Beta Publishing, İstanbul, 1994, p. 2-3.
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Interim Conclusion:

The actors of the violations of September 12 should be found and judged, and the guilty 

ones should be punished. In order to achieve this, the government should quit the impu-

nity policy. The concept of impunity was used by ECtHR first time in the paragraph 104 of 

the decision of Yaşa v. Turkey (2 September 1998). This concept has different sights. Not 

looking for the actor of the crime, not investigating or not concluding the investigations, 

protecting the culprits during the trials, waiting for the cases to be barred by the statute of 

limitations or not investigating or not proceeding efficiently, transferring the legal actions, 

making difficult for the victims and public opinion to follow the cases etc. 

The second consequence should be re-establishing the constitutional and legal institutions 

with the values of rule of law, democracy, protecting the rights of the minority and human 

rights. For achieving this purpose, a legal frame should be established by protecting the 

civil and political rights, economic, social and cultural rights and the rights of cooperation. 

According to the 5th article of the World Conference on Human Rights Vienna Declaration, 

all human rights are universal, indivisible ad interdependent and interrelated. According 

to the 8th article of the declaration, “democracy is i) based on the freely expressed will of 

the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and ii) 

their full participation in all aspects of their lives.”

A democracy should be based on the human rights and equality, and it also should be 

established on the principles of pluralism, participation, openness, and publicity. In order 

to achieve this purpose, a brand-new democratic constitution should be made at once. To 

solve the Kurdish question and other problems, deliberative and peaceful methods should 

be embraced as principles. We have to accept that everyone is equal and different at the 

same time. Every human being is unique. Every human being has the human dignity. It 

should be considered that everybody is equal in terms of honor and ethics. A constitu-

tion-making process should be commenced which prioritizes the human, not the state like 

the September 12 Constitution. 
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Approaches to the dealing with the past

Dealing with the past

In the discussion of which concept should be preferred between the face-off and dealing, 

Mithat Sancar in Turkey prefers the concept of “dealing with the past” (1). Sancar mentions 

that dealing is not a neutral concept. “(…) dealing with the past is not an “impartial” and 

“neutral” concept, it includes an understanding of a manner, a style, and a method in rela-

tion to the past. Since dealing with the past is an impartial concept, it is also a normative 

concept.” (s. 34)

He also claims that “Dealing with the past should not be considered as an interest in histo-

ry, or a weapon for revenge; it should be considered as a comprehensive project consisting 

of ideas and operation plans targeting to build a new political culture and system that is 

based on the values of human rights, democracy and rule of law, and maintaining the social 

peace with this system.” (s. 35)

Face off with the past

Murat Paker chooses to use the concept of “face-off with the past”. (2)

Paker claims that, the face-off is a more comprehensive concept than dealing, dealing is 

a subheading of the face-off with the past (188). Paker makes a list of the “elements and 

phrases” of face off with the past:

1. Trust,

2. Equivalency and respect, 

3. Uncovering the information, memory, and truth,

4. Emotion,

5. Meaning,

6. Apology and asking for forgiveness,

7. Compensation,

8. Reparation,

9. Re-defining the rights and legal regulations,

10. Reattach and social justice.
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Apology

Ayda Erbal reminds us about what is apology and what it includes:

1. The fault that causes the apology should be expressed clearly.

2. The expression of shame, humbleness, and sincerity,

3. The expression of the intention not to repeat the fault again.

4. Repairing the physical and moral damages and compensation.

Truth commissions

Truth commissions are established under different names with the purpose of uncovering 

the truth and achieving restorative justice in more than 40 countries experienced the same 

circumstances and situations. The United Nations published the principles that should be 

considered by this kind of institutions. According to these principles, this kind of insti-

tutions should be established by law, and they should be authorized with broad powers. 

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi gives information in a published book titled “Hakikat Kom-

isyonları” about truth commissions in Argentina, Chile, El Salvador, Republic of South Af-

rica, Guatemala, Sierra Leone, East Timor, Peru, Morocco, Brazil, Old Yugoslavian Region, 

and as a historical reconciliation commission United States of America and Ireland. (4)

Turkey and dealing with the past

 Turkey was administered under the military regime for 26 years between 1923-1987 and 

was administered by the state of emergency for 15 years between 1987-30 November 2002. 

As a result, 41 years of 92 years of the Republican era has passed under the circumstances 

of the state of emergency. The ensuing years are affected by the legal regulations of the 

period of state of emergency regime. The actors of several crimes, which were committed 

during these periods, such as the genocide-like operations targeted the Kurds and Alev-

ites; the implementations of İstiklâl Mahkemeleri (independence tribunals); killing, rap-

ing, assaulting the Greek and other minorities, and plundering and ravaging thousands of 

houses, shops, temples on 6/7 September 1955; the massacre of 1 May 1977; May 27, March 

12, September 12, and February 28 military coups and the executions, torture, and crimes 

against humanity committed during these processes; the massacre of Sivas; the massacres 

committed before September 12 in Sivas, Çorum, and Maraş; and forced disappearances, 
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unsolved political murders, extrajudicial killings, homicides, tortures, forced displacement 

of 3700 villagers during the war going on since 1984 should be found, investigated, prose-

cuted, and the criminals should be punished. 

The Diyarbakır branch of the HRA located 348 mass grave and reported that 4201 dead 

bodies found in those graves. (5)

In January 2013, Grand National Assembly of Turkey Human Rights Investigation Com-

mission published a report titled “Sub-Commission Report on the Investigation of Human 

Rights Violations During Terror and Violence”. It is mentioned in the report that, 30.576 

people died during terror and violence, and the number is likely to be higher. According to 

the report, more than 7.000 public officers, more than 22.000 members of PKK, and more 

than 5.500 civilians died. (6)

HRA and dealing/face-off with the past

HRA organized a colloquium on “The Role of the Human Rights movement in the democrat-

ic peace process of the Kurdish question” on 27/28 April 2013 at Kızılcahamam. The final 

declaration of the colloquium published on 3 May 2013. (www.ihd.org.tr).

HRA made suggestion under four headings. The headings of the suggestions of HRA are 

amending the Constitution, establishing a truth and justice commission, the role of NGOs 

in the conflict resolution and establishing a peace culture. 
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Conclusion

There should be a high-level political will to overcome the negativity of the past and deal-

ing with it. In order to deal with the past, the constitutional and legal system of the country 

should be transformed on the values of universal human rights and freedoms. A high level 

and decisive political will are required for achieving this purpose. Both the system and the 

public authorities should respect the rule of law, democracy, human rights and minority 

rights. The laws, procedures, and mechanisms should be available to provide protection, 

realization, and development of human rights and freedoms. Rule of law is a basic princi-

ple of protecting rights and freedoms. Judicial independence and objectivity is a must for 

protecting the individual rights and freedoms. The precautions should be taken to avoid 

violations being repeated. A strong will is needed to achieve these goals. Human rights 

should be embraced with an integrative approach. 

The truth commissions with strong powers should be established by law. The victims and 

the society should be apologized on behalf of the state. The victimhood of the victims of 

September 12 (including court decisions) should be relieved. The laps of time and transfer 

of cases should be abandoned. A brand-new and democratic constitution should be made 

and whole legislation of September 12 should be repealed. 
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12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI

Türkiye’de darbe yargılamasından beklenen olmadı.

 Rakamlarla belirtildiği üzere söz konusu darbe dönemi insanlar için büyük mağduriyetler 

doğurmuştur. 

 

Demokratik bir hukuk devletinde devlet eli ile oluşturulan bu mağduriyetin sadece birkaç sa-

nık bakımından sınırlı tutulan sorumsuz sorumluluğu ile giderilmesi söz konusu dahi olamaz. 

 

12 Eylül darbesi sadece o dönem kuvvet komutanlarının veya güvenlik konseyi mensupları-

nın sorumlu tutularak diğer sanıkların bir bakıma aklandığı bir yargılama ile milletimizin 

hafızasında derin acılara sebep olmuş, o dönemi bir insanlık ayıbı olarak mahkum etmeye 

yeterli olmamıştır. 

 

Ayrıca darbe dönemi yargılaması yeterli olmasa da ceza yargısı bakımından sembolik bir 

mahkumiyete hükmedilmişse de bu döneminin mağduru olan ve hayatları bir daha eskisi 

gibi olamayacak şekilde değişen insaların mağduriyetlerini gidermek bakımından hiçbir 

adım atılmamıştır. 

 

Ceza yargısı, olayı devlete karşı bir suç olarak nitelemiş ancak darbenin asıl mağduru olan 

insanları görmezden gelmiştir. 

 

Bu kapsamda darbe dönemi için yapılan işkence ve cinayete yönelik şikayet başvuruları 

zaman aşımı gerekçesi ile reddedilmiş bu da genel anlamda yargılamayı atıl hale getirmiştir. 

 

Darbe dönemleri için yapılan yargılamalar diğer ceza yargılamaları ile bir tutulamaz. De-

mokrasinin rafa kaldırıldığı ve en temel insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı bu dö-

nemler için yargılamalar ceza hukukun temel prensiplerinden olan caydırıcılığı sağlama 

amacı ile objektif kriterler çerçevesinde yapılmak zorundadır. 

 

Göstermelik yargılamalar son 150 yılı darbeler tarihi olarak geçen bizim gibi ülkeler de dar-

be heveslisi insanlar için “Ben de yapabilir miyim?” hevesini besleyebileceği unutulmamalı-

dır. Bu bakımdan ceza yargılaması ve sonucunda çıkacak karar, ülke geleceğini aydınlatıcı 

nitelikte olmak zorundadır. 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

580

 Diğer taraftan en basit ceza yargısı kararlarının dahi tazminat hukuku bakımından mağ-

duriyetlerin giderilmesi için bir yansıması olmaktadır. 

 

12 Eylül dönemi insanların fiziki ve manevi olarak işkenceye tabi tutulmalarının yanı sıra 

insanların geleceğini de büyük oranda etkilemiş; işten atılmalar, vatandaşlıktan çıkarıl-

maları, öğrenim hayatlarının kesintiye uğraması veya ortadan kalkması, kötü muamele ve 

işkence sonucu sakat kalmalar ve yaşanan ölümler bakımından devlet eli ile yaşatılan bu 

terör dönemine ilişkin olarak bu mağduriyetlerin giderilmesi için tazminat yolu açılmak 

zorundadır. 

 

Kendi insanına karşı tarafları kim olursa olsun adalet ve hakkaniyeti sağlamayan bir hu-

kuk anlayışının çağdaşlığından söz etmek mümkün değildir. 

Ülke genelinde yapılan yargılamaların adaleti sağlamaması sebebiyle Avrupa İnsan Hakla-

rı Mahkemesi önünde en fazla dosyası bulunan ülke konumundayız. 

 

12 Eylül döneminin mağdurları da ülke yargısı tarafından görmezden gelindiği için çareyi 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aramakta ve buna ilişkin verilen birçok örnek karar 

bulunmaktadır. 

 

12 Eylül darbe dönemi ülkemizin acı gerçeğidir. Neredeyse bütün ülke insanı bu dönem-

den bir şekilde etkilenmiştir. Ancak dolaylı etkilenenler bir yana darbe sahipleri ve onla-

rın yönlendirdiği ve emir verdiği insanlar tarafından etkisi günümüzde yaşanmaya devam 

eden bir devlet kıyımına maruz kalmış insanlarımızın acıları telafi edilemeyecekse de mağ-

duriyetleri maddi anlamda giderilmelidir. 

 

Ceza yargılaması sırasında yaşanan ve özellikle katılanların belirlenmesinde uygulanan 

keyfi tutum bir kenara bırakılarak belirlenecek objektif kriterlere göre devlet, vatandaşına 

yara saran elini uzatmalıdır.
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12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİREN
DARBECİLERİN YARGILAMA SÜRECİ

12 Eylül 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları tarafından Türkiye 

tarihinin en kanlı askeri darbesi gerçekleştirilmiştir. İHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı’nın 

21 Eylül 1991’de Muğla’da bir panelde açıkladığı verilere göre 12 Eylül askerî darbesini ger-

çekleştiren ve kendilerine Milli Güvenlik Konseyi adını verenlerin 12 Eylül 1980 ile 6 Aralık 

1983 tarihleri arasında sebep olduğu ihlaller şöyledir; 

• 650 bin kişi gözaltına alındı ve 90 güne varan gözaltı sürelerinde ağır işkence gördü.

• 1 milyon 683 bin kişi, komünist, Alevi, Kürt, dinci, şeriatçı denilerek fişlendi.

• Açılan 210 bin davada 230 bin kişi Sıkıyönetim Mahkemeleri’nde yargılandı,

• 7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi.

• 124 kişinin idam cezası Askerî Yargıtay tarafından onaylandı,

• Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli 

suçlu, 1 ASALA militanı).

• İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.

• 71.500 kişi Türk Ceza Kanunu’nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı.

• 98.404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçlamalarından yargılandı.

• 388 bin kişiye pasaport verilmedi.

• 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.

• 18.525 kamu görevlisi hakkında soruşturma açıldı.

• 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.

• 30 bin kişi “mülteci” olarak yurt dışına gitti.

• 510 kişi “kuşkulu bir şekilde” öldü.

• Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.

• 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.

• 14 kişi açlık grevinde öldü.

• 16 kişi “kaçarken” vuruldu.

• 95 kişi “çatışmada” öldü.

• 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.

• 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.

• 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı.

• 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
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• Siyasi partiler ve sendikalar kapatıldı, çok sayıda siyasetçi gerekçesiz gözaltında tutuldu 

ve tutuklandı.

• 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

• 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.

• Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

• 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı.

• 3 gazeteci silahla öldürüldü.

• Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.

• 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.

• 39 ton gazete ve dergi imha edildi.

• Yüzbinlerce yayın el konularak imha edildi. Sadece Bilim ve Sosyalizm yayınlarına ait 

113.607 kitap yakıldı. Yayınevi sahipleri gözaltına alındı, tutuklandı, işkence gördü. İlhan 

Erdost işkence yapılarak öldürüldü.

Bu suçlardan önemli bir kısmı insanlığa karşı suçlar kategorisindedir.

Darbecilerin işledikleri darbe suçu ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak Türkiye’de ilk 

olarak Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu tarafından 28 Mart 2000 tarihinde  iddia-

name hazırlanmış ancak bu kişi o dönem HSYK kararı ile meslekten ihraç edilerek yargı-

lamanın önüne geçilmiştir. 

07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı kanunla 82 Anayasasının çeşitli maddeleri değiştirilmiştir. 

Değişiklik ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 07.07.2010 gün ve 2010/49 E, 2010/87 

K sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki hali ile Anayasa değişiklikleri halk oyuna sunul-

muştur. Bu değişikliklerin konumuzu ilgilendiren kısmı geçici 15.maddenin yürürlükten 

kaldırılmasıdır. Geçici 15.madde şu hususları düzenlemektedir. “12 Eylül 1980 tarihinden, 

ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını 

oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adı-

na kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi 

döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev 

ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, 

mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı 

merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, mer-

ci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygula-

yanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.”



2.GÜN - 2.OTURUM -  12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI

585

12 Eylül 2010 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu Anayasa değişiklikleri halk tara-

fından kabul edilmiştir. Referandumun kabul edilmesi ile ilgili YSK’nın 851 sayılı kararı 24 

Eylül 2010 günlü Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 

Başta insan hakları dernekleri (İHD, Mazlum Der) olmak üzere çok sayıda kişi referandu-

mun kabul edilmesi ile birlikte 13 Eylül 2010 günü Ankara Adliyesine giderek hayatta kalan 

darbeciler ile darbecilere yardım eden diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş-

lardır. Suç duyurusu dilekçeleri Ankara Savcılığına verilmesine rağmen savcılık tarafından 

resen CMK 250. madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderilmiş-

tir. Ankara Başsavcı Vekilliğinin (CMK 250. madde ile görevli ve yetkili) 27.09.2010 tarih ve 

2010/599 soruşturma nolu ve 2010/115 karar nolu kararı ile görevsizlik kararı verilmiş ve 

dosyanın normal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderilmesine karar verilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suçlama konusunu göz önüne alarak dosyayı tekrar CMK 

250 ile yetkili başsavcı vekilliğine göndermiştir. CMK 250.madde ile yetkili Ankara Cum-

huriyet Başsavcı vekilliğinin 03.01.2012 tarih ve 2012/2 E sayılı iddianamesi ile hayatta ka-

lan darbeciler Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında eski TCK 146.madde-

den kamu davası açılmış, suç tarihi olarak 12.01.1980 ile 12 Eylül 1980-06.12.1983  tarihleri 

arası esas alınmıştır. Dava açan iddianamede darbe öncesi süreç anlatılmış, darbe öncesi 

süreçte işlenen ağır insan hakkı ihlallerine ve özellikle katliam diye tabir ettiğimiz insan-

lığa karşı suçlara yer verilmiş, 2 Ocak 1980 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen muhtıraya 

yer verilmiş, darbe ve darbe sonrası süreçte TBMM Başkanlık divanı oluşuncaya kadarki 

süreçte işlenen olaylar anlatılarak sadece Anayasanın tamamını veya bir kısmını değiştir-

meye veya ortadan kaldırmaya ve Anayasa ile teşekkül etmiş olan TBMM’yi ortadan kal-

dırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek suçlamasına yer 

verilmiş, ayrıca insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suçlamada bulunulmamıştır. 

Suç duyurusu dilekçelerinde referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği uyarınca 1982 

Anayasasının geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve böylece Anayasal doku-

nulmazlığın sona erdiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş 

Milletler ve Avrupa Konseyi insan hakları sistemi hatırlatılarak Birleşmiş Milletler’in (BM) 

1973 yılında kabul ettiği savaş suçları ve insanlığa karşı suçları işleyen kişilerin ceza-

landırılması, sınır dışı edilmesi, tutuklanması ve belirlenmesinde uluslar arası iş birliği 

ilkeleri uyarınca zaman aşımının işlemediği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Anayasal do-

kunulmazlık maddesinin ortadan kaldırılması ile birlikte dokunulmazlığın devam ettiği 
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süre boyunca zaman aşımının kesildiği, dokunulmazlığın kalktığı tarihten itibaren zaman 

aşımı kuralının işlemeye başladığı kabul edilse bile 20 yıllık zaman aşımı süresinin geçme-

diği belirtilerek kamu davasının açılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin 7.maddesinin 2.fıkrası hatırlatılmış ve BM’nin 1973 tarihli kararı 

ile birlikte ele alındığında zaman aşımı kuralının hiçbir şekilde uygulanamayacağına yer 

verilmiştir. Bütün bu ileri sürülen hukuksal gerekçeler savcılık tarafından da kabul edilmiş 

ve kamu davası zaman aşımı kuralına takılmadan açılmıştır. 

13 Eylül 2010 tarihinde suç duyurusunda bulunulmasına karşın ve o tarihte sadece yaşayan 

iki darbecinin olmasına karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı kısa sürede yap-

mayıp, görevini ihmal etmiştir. Kamuoyu baskısı sonucu soruşturma 1 yıl 3,5 ay sonra tamam-

lanmış ve 13 Ocak 2012 tarihinde iddianame düzenlenmiştir. Davanın açıldığı Ankara 12. Ağır 

Ceza Mahkemesi (CMK 250.madde ile görevli) iddianameyi incelemiş ve 10 Ocak 2012 tari-

hinde iddianameyi kabul etmiştir. Daha sonra 18 Ocak 2012 tarihinde dosya üzerinden tensip 

yaparak (duruşmaya hazırlık) ilk duruşma gününün 4 Nisan 2012 olmasına karar vermiştir. 

Hayatta kalan darbeciler Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 2012 tari-

hinde duruşma salonuna getirilmeyip bulundukları hastane odalarında görüntülü ve sesli 

sistem vasıtası ile ifadeleri alınmıştır. Böylece darbeciler konforlu bir yargılama sistemine 

tabii tutulmuşlardır. Avukatların itirazları sonucu Ahmet Kenan Evren hakkında adli tıp 

kurumu raporu ile hastanede hasta yatağında ifade vermesinin hukuka uygun olduğu şek-

linde görüş verilmiş, Ali Tahsin Şahinkaya hakkında ise hastalığının sürekli hastanede 

yatmayı gerektiren bir hastalık olmadığına karar verilmesine rağmen mahkeme bu konu-

da aynı uygulamayı Ali Tahsin Şahinkaya için de yapmıştır. 12 Eylül 1980 askerî darbesi-

ni gerçekleştiren darbecilerin yargılanmaları ile ilgili olarak en önemli ceza muhakemesi 

kuralı olan “yüz yüzelik” kuralı ihlal edilmiş, hukuk tarihine “konforlu yargılama” şeklinde 

geçebilecek kayırmacı bir yargılama biçimi yapılmıştır. 

Darbecilerin gerek soruşturma aşamasında gerekse de kovuşturma aşamasında tutuklu 

yargılanmaları ile ilgili talepler sürekli reddedilmiştir. Bu konu ile ilgili önce üniversite 

hastanelerinin verdiği raporlar, daha sonra da adli tıp kurumu raporları sanıkların tutuk-

lanmasına engel teşkil etmiştir. 
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Sanıklar ile ilgili alınan tek adli kontrol tedbiri yurt dışına çıkış yasağı olmuştur. Sanıkla-

rın soruşturma aşamasında adliyeye getirilmemeleri, kovuşturma aşamasında mahkeme 

salonunda hazır bulundurulmamaları kamuoyunun 12 Eylül davasına olan ilgisini azaltmış 

ve kamuoyunda bu konuda adaletli bir yargılama yapılmayacağına dair kanaat oluşma-

sına sebep olmuştur. Çok daha az tehlikeli veya basit suçlarda sanıkların tutuklandığı ve 

duruşma salonlarında hazır bulundurulduğu, mutlaka tahliye edilmesi gereken ağır hasta 

mahpusların tutuklu yargılanmaları ve cezaevlerinde tutulmaları karşısında milyonlarca 

insana zarar vermiş ve en tehlikeli suç tipi ile yargılanan darbecilerin kayrılmış olması 

adalete olan güveni sarsmıştır. 

Davada müdahillik sorunu 

Yargılamayı yapan mahkeme dava açan iddianamede belirtildiği gibi suç tarihini 02.01.1980 

ile 06.12.1983 tarihleri arası aldığından bu tarihler arası faaliyet gösterip darbe hukuku uya-

rınca kapatılan veya zarar gören tüzel kişiliklerin müdahil olması benimsenmiş, gerçek kişiler 

bakımından ise doğrudan doğruya zarar şartı getirilerek müdahilliğin kapsamı oldukça daral-

tılmıştır. Bu konu mahkemede etraflıca tartışılmış, müdahil olarak katılmak isteyenlerin hiç 

değilse sıkıyönetimin başladığı 26 Kasım 1978 ile sıkıyönetimin sona erdiği 19 Temmuz 1987 

tarihleri arasının esas alınması gerektiği şeklindeki mantıklı açıklamaları dikkate alınmamış-

tır. Ayrıca yargılamanın salt darbe yapmakla sınırlandırılmış olması sebebiyle de insanlığa 

karşı suçlar sonucu mağdur olmuş kişilerin davaya müdahillikleri konusu da önemsiz kalmış-

tır. Bu konu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere Türkiye’nin değişik il 

ve ilçelerinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan soruşturmalar bulunmaktadır. 

Davaya müdahilliğin dar tutulmasına rağmen başta TBMM olmak üzere Başbakanlık ve 

dönemin siyasi partileri ile kitle örgütlerinin müdahil olması davaya olan ilgiyi artırma-

mıştır. Sadece basın ve yayın kuruluşları ilgi göstermiş, her duruşmaya gelen kayıp yakın-

ları, işkence mağdurları ile insan hakları örgütleri ve 78’lilerin kurduğu dernekler davanın 

yakından takipçileri olmuştur. İHD, kurulduğu tarih itibarı ile davaya müdahil edilmemiş 

ancak dernek başkanı olan Avukat Öztürk Türkdoğan’ı İHD Genel Başkanı olarak kayıtlara 

geçirerek, mahkeme kısmen bu durumu gidermeye çalışmıştır. Mahkeme kararından da 

anlaşılacağı gibi müdahil vekilleri de sınırlı sayıda bu davayı baştan sona kadar titizlik-

le sürdürmüş, sanıkların cezalandırılması konusunda ısrarcı olmuşlardır. Davada sadece 

Diyarbakır, Muğla ve Mersin Barolarının müdahil olması, darbe hukuku ve darbecilerle 

mücadelede Türkiye hukuk dünyasının ne kadar yetersiz kaldığını göstermiştir.
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Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması sorunu 

Darbecilerin yargılanması ile ilgili olarak soruşturma aşaması 13 Eylül 2010 ile 13 Ocak 

2012 tarihleri arasında uzun tutulmuş, kovuşturma aşaması 10 Ocak 2012’de başlamış, ilk 

duruşma 4 Nisan 2012’de yapılmış, son karar duruşması 18 Haziran 2014’te mahkumiyet 

ile sonuçlandırılmıştır. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/137 E, 2014/181 K sayılı ve 

18 Haziran 2014 tarihli kararı ile darbecileri 765 sayılı TCK’nın 146. maddesi ile ağırlaş-

tırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmış, takdiri indirim maddesini uygulayarak 

müebbet hapis cezası vermiş, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 30 ve 31. maddelerinin 

uygulanmasına karar vermiştir. Bu davada Yargıtay aşaması hâlâ sonuçlandırılamamıştır. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/5829 E sayılı kaydında dava devam etmektedir. 

Yargılama esnasında mahkeme değişikliği olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

21/02/2014 tarihinde kabul edilen ve 06/03/2014 tarih 28933 (mükerrer) sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6526 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile 3713 Sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu’na geçici 14. madde eklenmiştir. Geçici 14. maddenin 1 - 4. maddelerinde; 

“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2/7/2012 tarihli ve 6352 Sayılı Kanun’un Geçici 2’nci 

maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri ile bu kanunla yürür-

lükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca görevlendirilen 

ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır.

6352 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahke-

melerinde ve bu kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi 

uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde derdest bulunan dosyalar bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya devam edilmek 

üzere yetkili ve görevli mahkemelere devredilir. “ şeklinde düzenleme getirilmiştir. 

Bu kanun uyarınca dava dosyası yapılan tevzi sonucu Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine 

gönderilmiş ve yargılama orada sürdürülmüştür.
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Darbecilerin bu süre içerisinde ölmüş olmasının davaya etkisi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hüküm giyen sanıkların ölmüş olması sebebiyle davanın 

düşürülmesini talep etmiş, bu yetmezmiş gibi davanın öncelikle bozulmasını ardından dü-

şürülmesini talep etmiştir. Müdahil vekili olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesine sunmuş oldu-

ğum beyan dilekçesinde 5237 sayılı TCK’nın 64/1. maddesi uyarınca yargılamanın devam 

ettirilerek, önce onama kararı verilmesi ardından da sanıkların ölmüş olması sebebiyle 

düşürülme kararı verilmesini belirttim. Sanıkların rütbeleri sökülüp er statüsüne indiril-

meleri maddi menfaat ilişkisi doğurduğundan dolayı davanın sürdürülüp sonuçlandırılma-

sı gerekmektedir.

Davanın öneminin yargı tarafından kavranmamış olması 

Türkiye’de cezasızlık olgusu yargıda cezasızlık kültürü oluşmasına sebep olmuştur. Bu 

kültürün etkisi ile 12 Eylül darbecileri kısa süre içerisinde yargılanıp hak ettikleri cezaya 

çarptırılamamıştır. Davanın uzamasının cezasızlık kültürü ile yakından ilişkili olduğunu 

özellikle belirtmek isterim. 

İnsanlığa Karşı Suçlarda Cezasızlığın sürdürülmesi sorunu

Suç duyurusunda bulunan insan hakları örgütleri ve diğer kişiler suç duyurusu dilekçele-

rinde sadece darbe suçlamasını değil insanlığa karşı suçlara yer vererek bu suçlardan da 

yargılama yapılmasını açıkça talep etmişlerdir. Darbecilerin yargılama başladıktan sonra 

konu hakkında mahkemenin yapmış olduğu suç duyurusu ile ilgili olarak Ankara Cumhu-

riyet Başsavcılığında devam eden çeşitli soruşturmalar bulunmaktadır. Bu soruşturmalar 

ile ilgili henüz açılmış bir kamu davası yoktur. Suç duyurusu dilekçelerinde insanlığa karşı 

suçlar sıralanmış ve darbeciler tarafından siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplu-

mun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen işkence başta olmak 

üzere, gözaltında kaybetme, kasten öldürme, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun 

bırakma, zulmetme ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak işlenen diğer suçlara yer 

verilmiştir. 
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12 Eylül döneminde işkenceye uğrayanların yaptıkları suç duyuruları üzerine açılan dava-

larda maalesef zaman aşımı kuralı işletilerek davalar düşürülmüş ve böylece işkenceciler 

cezasız bırakılmıştır. Örneğin Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/475 E, 2013/122 K 

sayılı ve 28.02.2013 tarihli kararı ile işkenceciler bakamından davanın zaman aşımından 

düşürülmesine karar verilmiştir.

12 Eylül darbe döneminin sistematik olarak en ağır işkence yöntemlerinin uygulandığı ve 

işkence ile Kürtlere asimilasyonun uygulanmak istendiği Diyarbakır 5 Nolu Askerî Ceza-

evinde kalanların işkence sebebiyle yaptıkları suç duyuruları zaman aşımı sebebiyle ta-

kipsizlikle sonuçlanmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/6268 Soruşturma 

nolu, 2014/7701 Karar nolu ve 30.05.2014 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kara-

rına yapılan itirazlar Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2014/1532 Değişik İş Nolu ve 

12.11.2014 tarihli kesin kararı ile red edilmiştir. Bu karara karşı Anayasa Mahkemesine bi-

reysel başvuru yolu ile yapılan başvurularda halen bir karar verilmemiştir. Ancak, Anaya-

sa Mahkemesinin Nurettin Yedigöl’ün 1981 yılında İstanbul’da zorla kaybedilmesiyle ilgili 

olarak vermiş olduğu karar oldukça talihsizdir. AYM’nin 14.01.2016 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2013/1566 başvuru nolu kararında genel zaman aşımı süresine atıf yapılmış ve 

bu konu ile ilgili olarak zaman aşımı süresinin dolduğu belirtilmiştir. 

12 Eylül askerî darbe döneminde insanlığa karşı suçların faillerinin yargı önüne çıkarıla-

maması, çıkarılanların ise zaman aşımı sebebiyle cezalandırılmaması Türkiye’de cezasızlı-

ğın sürdüğünün en önemli göstergelerindendir. 

Yargıtay’da Devam Eden Davaya Kamuoyunun İlgi Göstermesinin Sağlanması 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi darbeciler ile ilgili 2015/ 5829 E sayılı dava dosyasında Yargı-

tay savcılığının talebi doğrultusunda karar verirse bu durum insan hakları savunucuları 

bakımından çok büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır. Suç sabittir. Hüküm verilmiştir. 

Yargıtay 5237 sayılı TCK’nın 64/1. Maddesi uyarınca hükümle ilgili onama kararı verme-

li ve böylece karar kesinleşmeli ancak sanıklar öldüğünde sanıklar bakımından düşme 

kararı vererek dosyayı kapatmalıdır. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez en kanlı darbenin 

darbecilerinin kesin hükümle mahkum olduğu yeni bir hukuksal durum ortaya çıkacaktır. 

Bu hukuksal durumdan sadece Türkiye değil dünya kamuoyu olumlu yönde etkilenecektir. 
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Berfo Ananın Çığlığının Unutulmaması

12 Eylül darbecilerinin kesin hükümle mahkum edilmesinin bir zorunluluk olduğunu dü-

şünmekteyim. Darbecilerin işledikleri insanlığa karşı suçlar sonucunda başta gözaltında 

kayıplar olmak üzere idam edilenler, yaşam hakkı ihlaline uğrayanların aileleri ve işkence 

mağdurlarının yıllardır sürdürdükleri mücadelelerine saygı gösterilmiş olacak, yürekleri-

ne bir nebze olsun su serpilecektir. Bu dönemin bizler bakımından sembolü Cumartesi 

Annesi olan Berfo Anadır. Berfo Ananın 104 yaşında duruşma salonunda Kenan Evren’e 

yakarışı (Kenan Evren elim yakandadır) asla unutulmayacaktır.
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28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI

Hukuk devleti, (normatif anlamda) devlet mekanizmasının işleyişini düzenleyen kurallar 

bütünüdür. Bu kuralların başında da halkın yönetime katılması ve el değiştirmesi formü-

lasyonları gelmektedir. Halk, seçtiği temsilcileri eliyle yönetime katılmakta, meşru tem-

silin temelini de “sandık” oluşturmaktadır. Dolayısıyla, siyasal iktidar ile halk arasında 

temsil ilişkisi söz konusudur. Halkın iradesini etkileyen unsurlar olsa da, demokratik sis-

temlerde, siyasal iktidarlar, halkın oylarıyla belirlenmektedir. Bu durum, siyasal ikti-

darların meşruiyetinin de temelini oluşturmaktadır. Demokratik sistemlerde, Anayasalar 

ve yasalar, “halk” ile “siyasal iktidar” arasındaki bu ilişkinin sürekliliğini sağlayacak hü-

kümler içermekte, halkın oylarıyla göreve gelen siyasal iktidara yönelik, halkın iradesini 

devre dışı bırakan (hukuka aykırı) yöntemler, “cezai yaptırıma” tabi tutulmaktadır.

Cebir ve şiddet yöntemleriyle iktidarı ele geçirme (darbe) teşebbüsü, doğrudan doğruya 

“hukuk düzenini” hedef alması ve sistemi işlemez hale getirme riski sebebiyle, suç karte-

lasının en tepesinde yer almaktadır. Darbeye teşebbüs, bütün ülkelerde ağır bir suç olarak 

kabul edilmekte ve ağır yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Buna rağmen, (Türkiye dahil) pek 

çok ülkede, bu suçun işlendiği ve başarıya ulaştığı da bilinmektedir. Darbeye teşebbüs 

suçunun ortak özellikleri bulunmakla birlikte, her ülkenin özel koşulları da etkili olmak-

tadır. Bu çalışmamızda, 28 Şubat darbesi ekseninde, “Türkiye’deki darbelerin” sebeplerini, 

beslendiği kaynakları, darbenin gelişim sürecini, sonuçlarını, yargının tutumunu, 28 Şubat 

darbesiyle ilgili yargılama sürecinin, dününü, bugününü ve yarınını ele almaya çalışacağız.

Yöntemi ne olursa olsun, bütün darbelerin, “dış destekli” olduğu, son derece örgütlü ve çok 

failli bir suç olduğu, toplumun tamamının hak ve özgürlüklerini hedef aldığı, (sosyal, siya-

sal, ekonomik, vs.) ağır tahribatlara sebep olduğunun altını çizmek gerekir. Bilindiği üzere 

Türkiye, CHP’nin tek parti diktatörlüğünden çok partili hayata (demokrasiye) uluslararası 

konjonktürün zorlamasıyla geçmiştir. Demokrat Parti, şaibeli 1946 seçimlerinin ardından 

1950 yılında iktidara gelmiş, 1960 yılında gerçekleştirilen darbeyle düşürülmüştür. 1960 

darbesi, savaş sonrasında Türkiye’yi ABD ekseninde tutmak için yapılmıştır. Darbenin 

gerçekleştirilmesinde, CHP’nin atadığı bürokratlar önemli rol oynamıştır. Üç genel seçim 

deneyimiyle, seçimle iktidara gelemeyeceğini gören CHP, çareyi “oyunun kurallarını” yeni-

den belirlemek suretiyle, “iktidara gelecek bütün siyasi partileri CHP’lileştirmede” bulmuş-

tur. 1961 Anayasası, katı bir askerî vesayet düzeni kurmuş, deyim yerindeyse “darbeyi oto-

matiğe” bağlamıştır. 1961 Anayasası dikkatli bir şekilde incelendiğinde, devletin en temel 
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kurumlarına vasi tayin edildiğini (Yasama organına Anayasa Mahkemesi, hükûmete MGK, 

Yargıya HSYK, Radyo ve TV’ye RTÜK, üniversitelere YÖK vs.) bütün kurumların böylece 

kontrol altına alındığını göreceklerdir. Anayasadaki askere özel yargı organları, askerin 

yargı denetimi dışına çıkarıldığını göstermektedir. 1960 darbesinden sonraki bütün dar-

belerin ve askeri müdahalelerin kaynağı, bizatihi 1961 anayasasıdır. 12 Eylül 1980 darbesi 

de ABD’nin eseridir. 1979 yılında İran’da gerçekleştirilen devrimin Türkiye’ye sıçramasını 

önlemek ve 1980’den önce, hükûmetlerinin kurulmasında anahtar rolünü oynayan MSP’yi 

sistemin dışına atmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Paul Henze’nin darbeyi sahiplenmesi 

ve 1980 darbesinden sonra ilk seçimde %10 seçim barajının getirilmesi bunun kanıtıdır.

28 Şubat darbesi de, 1989 yılında Rusya’da komünizmin çökmesiyle, “ABD’nin, komünizm 

tehlikesinin yerine İslam’ı ikame etmesinin” bir sonucudur. ABD, 1989’den önce komü-

nizmin yayılmasına set oluşturan “yeşil kuşak” projesini terketmiş, İslam’ı birinci tehdit 

olarak nitelemiştir. ABD’nin bu politika değişikliği, müttefiki bütün ülkelerde uygulamaya 

konulmuştur. Bu politikanın Türkiye’ye uyarlanması, geniş halk kitlelerinin sindirilmesi, 

(diğer darbelere oranla) oldukça uzun bir süreci gerektirmiştir. 1989 yılının Aralık ayın-

da MİT müsteşarıTeomanKoman’ın, Başbakanlık’a gönderdiği bir yazıyla başlayan darbe 

süreci, 1990 yılında başlayan faili meçhul cinayetlerle ve aynı plan çerçevesinde, kamu 

kurumlarında geniş kapsamlı bir tasfiye ve kadrolaşmayla devam etmiştir. Darbenin alt 

yapısı hazırlandıktan sonra, Refah-Yol hükûmeti kurulmadan önce planlanan oyun sahne-

ye konulmuş, hükûmet düşürülmüştür. Yerine kurulan yeni hükûmet döneminde, “irticai 

terör örgütleri” (!) listeleri hazırlanmış ve sivil toplum örgütleri, İslami grup ve cemaatler 

terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Darbenin başladığı tarihten yakın zamana kadar, 

milyonlarca kişi bu darbenin mağdurları olmuştur. 

Darbeyi gerçekleştirenlerin siparişi üzerine hazırlanan 1982 Anayasası, darbe teşebbüs-

lerini soruşturmaya ve yargılamaya imkan vermediği için, kolluk kuvvetleri ve savcılar, 

onlarca yıl görevlerinin gereğini yapamamış, birkaç savcının cılız girişimi de, HSYK ta-

rafından önlenmiştir. Ordunun kendi içindeki hesaplaşmalarını saymazsak, Türkiye’de 

“ilk ciddi darbe soruşturması”, 2007 yılında Ak Parti’nin desteğiyle başlamıştır. 12 Eylül 

2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla, Anayasadaki darbe yargılamasının önünde-

ki engeller kaldırılmış, darbelerle ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin önü açılmıştır. 

Ancak, 1980 darbesiyle ilgili soruşturma, darbeyi gerçekleştiren 5 kuvvet komutanından 

hayatta olanlarla sınırlı tutulmuş, 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma da, 28 Şubat darbe-

sinin bileşenlerinden BÇG ile sınırlı tutularak, çoğu asker kişiler hakkında dava açılmıştır. 
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Yargılama devam ederken, emniyet ve yargı içinde yuvalanan bir cuntanın “belli davaları” 

örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdiği, darbenin bileşenlerinden önemli bir kısmı-

nı (kasıtlı olarak) devre dışı bıraktığı (himaye ettiği) ortaya çıkmıştır. Milyonlarca insanın 

gözleri önünde sahneye konulan; medyanın, sermayenin, siyasetçilerin, askerin, siyasile-

rin, STK’ların (!), vs. katılımıyla gerçekleştirilen bir darbeyle ilgili olarak, sınırlı sayıda as-

kerin yargılanmasının “darbe yargılaması”olarak nitelenemeyeceği açıktır. Bu soruştur-

mayı yürütenlerin ve yargı içindeki uzantılarının deşifre olması, sınırlı da olsa tasfiyesi, 28 

Şubat davasında bugüne kadar yaşanan aksaklıklar için yeni bir umut ışığı olarak bizleri 

umutlandırmaktadır. 28 Şubat darbesinin “diğer bileşenleriyle” ilgili soruşturmanın halen 

devam ettiğini hatırlatarak; bu soruşturma ivedi olarak tamamlanır, kamu davası açılır ve 

bu dava mevcut davayla birleştirilirse, gerçek anlamda 28 Şubat darbesinin yargılanmaya 

başladığından söz edebiliriz. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, bu darbenin faillerinin 

yargılanması, pek çok açıdan önem taşımaktadır. En önemli yanı, bu darbeye katılanlara, 

“darbeye teşebbüsün suç olduğunu ve ağır bir cezayı gerektirdiğini” hatırlatması, topluma 

da “bu darbelerin ne kadar tehlikeli ve toplumun bütün kesimlerine ne kadar zarar verdi-

ğini” göstermesi olacaktır. 
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TÜRKİYE’DE DARBELER SÜRECİ VE 28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI

28 Şubat’a Giden Yol

1995 genel seçimlerinin birinci partisi olan Refah Partisi, içeride ve dışarıda birçok kesi-

min paniklemesine, korkmasına hatta uyanmasına sebep olmuştur. Çünkü antidemokratik 

kurallar üzerine inşa edilmiş olan sistemin dışlamış olduğu üç kesimden biri olan dindar-

lar ilk defa kimliklerini gizlemeden ve kendilerini o şekilde tanımlayarak genel seçimlerde 

birinci parti olmuştu. Aslında bu gelişme beklenmeyen bir gelişme değildi. Çünkü 1991’de 

hazırlanan Yavuz psikolojik harekât planındaki değerlendirmelerde yakın tarihte böyle bir 

tehlikenin varlığına işaret edilmişti. Bugün 28 Şubat olarak bilinen sürecin başlangıç tari-

hi, kanaatimizce bu planın hazırlanıp uygulamaya konulduğu tarihtir. 1995 seçimlerinde 

değişimi, “adil düzen” sloganıyla topluma vaat eden Refah Partisi, halkın önemli bir kesi-

minin güven ve itibarını kazanarak birinci parti olmuştur. 

O döneme ışık tutan kitaplardan biri kuşkusuz dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalem-

li’ye aittir. Sayın Kalemli, bilhassa dönemin vesayet makamı olan asker eliyle, Refah-Anap 

arasındaki nişanın nasıl bozdurulup düğüne engel olunduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatır. 

Bugün 28 Şubat davasında sanık olarak yargılanan dönemin asker bürokratları, mahkeme 

sorgularında Kalemli’nin anlatımlarını tekzip etmektedirler. Oysa mertçe konuşmalarından 

dolayı mahkemede her söz aldığımda kendisini rahmetle andığım dönemin Deniz Kuvvet-

leri Komutanı Güven Erkaya’nın Tamer Baytok’a verdiği söyleşideki anlatımları Kalemli’yi 

doğrulamaktadır. Bu kitabın görüntülü bir şekilde kayıt altına alınmış cd çözümleri netice-

sinde yazılmış olduğunu da hatırlatalım. Askerî vesayetin tüm çabalarına rağmen Refah’sız 

bir koalisyon mümkün olmadı. Doğruyol Partisi ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 54. Hükûmeti 8 Temmuz 1996’da güvenoyu olarak göreve başladı.

Vesayet Odağı, Refahyol’u Öldürmek için Gölcük’te Toplanıyorlar

Refahyol hükûmeti kurulduktan hemen sonraki ilk MGK toplantısında irtica ile mücadele 

konuları konuşulmak istenmiş ancak Erbakan’ın erteleme taktiklerindeki başarısı ve Gü-

ven Erkaya’nın bir toplantı tarihinde yurt dışında oluşundan dolayı bu konular etraflı bir 

şekilde tartışılamamıştır. Aralık 1996 tarihindeki MGK toplantısından Güven Erkaya’nın 

Başbakan’a yönelik sert konuşması ve bu konuşmasının diğer Kuvvet Komutanlarınca des-

teklenmesi vesayet makamını belli arayışlara sevk etti. Bu amaçla Ocak 1997’de Genelkur-
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may Başkanı, Kuvvet Komutanları, J Başkanları ve ilgili karargâhdaki bazı daire başkanları 

Gölcük Donanma Komutanlığında bir araya geldiler. Bugün sanık olarak yargılananlar, bu 

toplantının mahiyetinin bir harp oyunu izlemek olduğunu söyleseler de toplantıya ev sa-

hipliği yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya mezkur söyleşisinde, toplantıda 

Refahyol’dan nasıl kurtulunabileceğinin konuşulduğunu, bir sonraki MGK toplantısının bu 

amaç için kullanılması kararı alındığını, bu nedenle de 28 Şubat kararları olarak bilinen 

kararların orada yazıldığını net bir şekilde beyan etmiştir. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de merhum M. Ali Birand’a verdiği demeçte 

Güven Erkaya’nın bu beyanını desteklemiş, MGK toplantısı öncesinde Genelkurmay Baş-

kanı ve komutanların kendisine geldiğini, söz konusu kararların MGK toplantısından geç-

mesini istediklerini, kendisinin de bu kararlardaki bazı ağır ve hakaret içerikli kelimeleri 

metinden çıkardığını ve sonuç itibarıyla o metindeki maddelerin MGK toplantısından ge-

çirildiğini dile getirmiştir.

Süleyman Demirel de meşhur 28 Şubat MGK toplantısından önce Genel Kurmay Başkanı, 

kuvvet komutanları ve dönemim MGK Genel Sekreterinin Köşk’e geldiğini, Refahyol’dan 

şikayetçi olduğunu, ortalığı yatıştırmak amacıyla kendilerinden bir brifing talebinde bu-

lunduğunu ve 1997 Ocak ayı sonlarında karargâhda kendisine bir brifing verildiğini, bri-

fingde dile getirmiş olduğu kaygıları ve bu kaygılara dayanak olan irtica görünümlü 55 

olay araştırıldıktan sonra konuşmak istediğini söylediğini ve akabinde bu 55 olayın Cum-

hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince araştırıldığını, olaylardan yaklaşık otuzunun asılsız 

ve gazete haberleri olduğunu dile getirmiştir.

MGK Tutmazsa B Planı Devreye Sokulacak   

Güven Erkaya söyleşisinde Gölcük toplantısında aslında Refahyol hükûmetini görevden 

uzaklaştırmak için A ve B planları hazırlandığını dile getirmiş olmakla birlikte, o dönemde 

vuku bulmuş olaylar zinciri de Erkaya’nın beyanlarını desteklemektedir.

 Gölcük toplantısındaki A planı, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun tepkisini 

çekmemek için Karargâh destekli silahsız kuvvetlerin öncülüğünde belli planlar dahilinde 

hükûmeti sindirip korkutarak görevden uzaklaştırmaktı. Bu amaçla ilk adım bu toplantı-

daki kararları 28 Şubat’taki MGK toplantısında resmiyete dönüştürmek olacaktı. Bu ka-

rarlar resmiyete dönüştüğünde bu kararlara dayanılarak başka yapılanmalara gitmek ve 
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silahsız güçleri harekete geçirmek daha kolay olacaktı. Bu toplantıdaki diğer önemli bir 

konu da daha sonra Türkiye toplumu üzerinde bir karabasan korkusunu yayacak olan Batı 

Çalışma Grubunun kurulma fikrinin ilk defa konuşulmuş olmasıdır. Güven Erkaya kendi 

söyleşisinde bununla ilgili; “…MİT, Başbakanlığa; polis ise İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu 

için güvenilir bilgi alma imkanının olmadığı ve silahsız kuvvetlerin başarısız olması halin-

de sokaktan gelecek tepkiyi kontrol etmek amacıyla bir yapıya ihtiyaç olduğunu söylediği-

ni ve bu fikrinin kabul gördüğünü… İşte irtica ile ilgili güvenilir bilgilere sahip olmak için 

toplantıların karargâh merkezli ancak kuvvet komutanlıklarında ve bunlara ait birliklerde 

yapılması fikrinin kendisine ait olduğunu” söyler.

Sincan’daki Kudüs Gecesi Bahane, Amaç Hükûmeti Sindirmek     

Ocak 1997’nin sonunda yapılan ikinci Kudüs Gecesi’ndeki sıradan konuşmaları “rejime 

meydan okuma” şeklinde topluma aktaran silahsız kuvvetlerin bileşenlerinden bir kısım 

yazılı ve görsel medya, tankların Sincan’dan yürütülmesi için zemin oluşturma gayreti 

içindeydi. Nihayet 6 ay öncesinden tarihi ve yeri planlanan bir eğitim çalışmasının, karar-

gâhdan bir gece yarısı gelen telefonla 4 Şubat sabahı yapılması emredilmiştir. Dönemin 

Zırhlı Birlikler komutanı yıllık iznini kullanmak üzere Uludağ’da olduğu, eğitime katılma-

ya hazır olmadığı halde tank ve askerî araçların tatbikat mahalline trenle taşınmayarak 

ilçenin en işlek caddesinden tatbikat mahalline intikali sağlanmıştır. Bir tank ise bozuk 

olduğu iddiası ile gün boyu Sincan ilçe merkezinde bırakılmıştır.

5 Şubat 1997 tarihli silahsız kuvvetlere mensup gazeteler, manşetlerine Sincan’daki tank 

geçişini, bu geçişin sebebini ve geçişten dolayı toplumsal algıyı taşımışlardır. Silahsız 

kuvvetlerin medya bileşenlerine göre bu geçiş demokrasiye bir balans ayarıydı ve askerin 

hükûmetten memnun olmadığının açık bir göstergesiydi. 

28 Şubat davasının sanıklarından çift beyinli lakabıyla meşhur ve dönemin komutanla-

rından olan İzzettin Yenigün hem savcılık hem de mahkeme sorgusunda gece yarısı gelen 

telefonu, telefona verdiği cevabı, o günkü duruşunu, 3 Şubat tarihli Ceride’nin kapatılmış 

olmasına rağmen sonradan neden değişikliğe gidildiğine dair sorulara vermiş olduğu ce-

vaplarda 4 Şubat tarihli tank geçişinin önceden planmış bir geçiş olmadığını belirtmekte-

dir. Zaten Güven Erkaya da söz konusu söyleşisinde; “Laikliğin korunması lüzumuna bizi 

fazlasıyla iten olaylardan biri, elbette Sincan’da cereyan eden hadiseler olmuştur. Sincan 

olayları, MGK dâhil her düzeydeki toplantıda ele alındı. Buna rağmen, hükûmet çevrelerin-
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den hiçbir reaksiyon gelmemesini bir süre üzüntüyle karşıladık. Bu böyle devam etmezdi. 

Genelkurmay’da Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, Çevik Bir ve ben bir araya gel-

dik. Hikmet Paşa, hükûmetin bir şey yapacağı yok, bizim buna mutlaka bir şey yapmamız 

lazım, halk bunu bizden beklemektedir, ben Genelkurmay Başkanının da emrini alıp plan-

lanmış bir program tahtında tatbikata katılacak tank birliklerini Sincan’dan geçirterek, 

eğitim alanına oradan gönderirim dedi. Ve ertesi gün tanklar yürüdü. Sincan’dan geçtiler. 

Tankların geçişi beklenen etkiyi gösterdi. Hem de fazlasıyla.” demiş olmasına rağmen sa-

nıkların çoğu Güven Erkaya’nın bu beyana Erkaya’nın ölmüş olduğu gerekçesi ile cevap 

vermekten kaçınmışlardır.

28 Şubat MGK Toplantısında Neler Yaşanmış?

Uzun kış akşamlarından biri olan 28 Şubat akşamı diğer akşamlara nazaran özellikle 

merhum Erbakan için daha bir uzun olmuştur. Sivil iktidardan memnun olmayan vesayet 

makamı, sivil hükûmeti iktidardan uzaklaştırma amacıyla Gölcük’te hazırladığı A planı-

nın ilk aşamasını 28 Şubat’ta yapılacak MGK toplantısı ile hayata geçirecekti. Planın ilk 

aşamasında eğer başarılı olamazlarsa B planı olan; silahlı güçleri devreye sokulacağı plan 

uygulamaya konulacaktı. Ancak uzun 28 Şubat MGK toplantısının sonunda A planın uygu-

lanabilirliğine dair bir zemin oluşmuştur. Gölcük’te hazırlanan kararlar MGK toplantısının 

kararlarına dönüştürülmüş ve o bu kararları o gece Başbakan’a imzalatmak istemelerine 

karşılık, başbakan tepkisini ortaya koyarak bu işin aceleye getirilmemesi gerektiğin söyle-

miş ve Sayın Demirel’in desteği ile kararlar o gece imzalanmamıştır. O tarihli MGK kararı 4 

maddelik olmasına rağmen, bir maddede eklere atıf yapılmıştır. Ancak o atıf yapılan ekteki 

maddelerin yazılı olduğu metin sadece MGK sekreterinin imzasını taşımaktadır. Dönemin 

MGK sekreteri İlhan Kılıç, sorgusu sırasında yönelttiğimiz sorulara maalesef tatmin edici 

cevaplar verememiştir. 28 Şubat MGK kararları beş gün aradan sonra dönemin başbakanı 

Erbakan tarafından imzalanmıştır. Erbakan’ın bu imzası üzerine kararların uygulaması 

için 13 Mart 1997 tarihli genelge yayımlandığı ve BÇG’nin bu genelge çerçevesinde kurul-

duğu söylense de ortada böyle bir genelge bulunmamaktadır.

Silahsız Kuvvetlerin Eğitimi Başlatılıyor

Gölcükteki A planın ilk aşaması hasarsız bir şekilde uygulamaya konulduktan sonra ikinci 

aşama, hükûmete yönelik psikolojik harekât aşaması olacaktı. Bunun için de Karargâh des-

tekli bir silahsız kuvvetlerin oluşturulup eğitilmesi ve öncelikle sivil görünümlü yapılarla 
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iş birliğine gidilmesi gerekiyordu. İşte bu sivil görünümlü yapılarla ilk buluşmalar, brifing-

ler zincirinin ilk halkası olan 28-29 Nisan 1997 tarihli brifingle gerçekleştiriliyor. Medya, 

YÖK, Yargı mensupları, sendikalar, derneklerin katılım gösterdiği bu brifinglerin kamuo-

yunda en fazla ses getireni ise 11 Haziran 1997 tarihli brifing olmuştur. Çünkü bu brifinge 

katılmış olan gazeteciler ve gazete yöneticileri bir sonraki günün gazete manşetlerini ve 

köşelerini askerin sivil hükûmete karşı duyduğu kin ve güvensizlik üzerinden hazırlamış-

lardı. Bu tarihli brifingin en önemli özelliklerinden biri, Karargâhta Batı Çalışma Grubunun 

varlığından ilk defa bahsediliyor olmasıdır. Grubun kuruluşunun 54. hükûmetin irtica ile 

mücadeledeki isteksizliğinden kaynaklandığı, amacının ise Türkiye’deki irtica haritasının 

çıkarılması olduğu söylenmiştir. Yine bu brifinge katılan gazetecilerden İsmet Berkan 12 

Haziran 1997 tarihli “BÇG ve Meleklerin Cinsiyeti” başlıklı yazısıyla Türkiye toplumu ilk 

defa BÇG hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip oluyordu. Gazeteci Berkan söz konusu ya-

zısında üst düzey bir komutana dayandırarak aktardığı bilgilere göre; BÇG’nin Karargâh 

merkezli olup, kuvvet komutanlıklarında ve taşra teşkilatlarında uzantılarının olduğunu 

ve her gün merkeze oluk oluk bilgi geldiğini söyler. Berkan’ın bir üst düzey askerî yetkiliye 

dayandırdığı bu sözlerin doğru olduğunu, daha sonra Onbaşı Kadir Sarmusak’ın sızdırdığı 

belgelerden dolayı açılan soruşturma ve mahkeme evraklarından öğrenmekteyiz.

BÇG’nin Kuruluşu ve Çalışması  

11 Haziran 1997 tarihinde Karargâhta verilen brifingin metninden de açıkça anlaşılacağı 

üzere 54. hükûmetin irtica ile mücadeledeki isteksizliğinden vazife çıkartarak, bir istih-

barat ağı kurdukları, bu istihbarat ağı üzerinden Türkiye’deki irtica haritasını çıkartmak 

istediklerini beyan etmişlerdir. BÇG üzerinden gelecek bilgiler ışığında hükûmet korkutu-

lup istifaya zorlanacak; sonrasında bu durum, sivil siyaseti ve sivil toplumu yeniden dizayn 

etmekte kullanılacaktı. Nitekim daha sonraki süreçlerde gelişen olaylar, BÇG’nin toplum 

ve sivil siyaset üzerinde önemli tahribatlar yaptığını ortaya koymaktadır.

4, 7, 10 Nisan 1997 tarihleri, Karargâhta yapılan toplantılarla, BÇG’nin kurulduğu tarih 

olarak kayıtlara geçmiştir. Batı Çalışma Grubu’na ait 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sis-

temi konulu belge, 05 Mayıs 1997 tarihli BÇG Bilgi İhtiyaçları konulu belge, 6 Mayıs 1997 

Tarihli Batı Harekât Konsepti konulu belge, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem konulu belge 

sanıkların önemli bir kısmı tarafından varlıkları inkâr edilse de bir diğer kısmı tarafından 

kabul edilmiş; Genel Kurmay Başkanlığı Adli müşavirliği kayıtlarında da BÇG Batı Eylem 

Planının varlığına ilişkin mahkemeye bildirimde bulunulmuştur. Yine Onbaşı Kadir Sar-
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musak soruşturmasında, sızdırılan belgelerin asıllarının olup olmadığı ve gizlilik derecesi 

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığından sorulmuş ve cevabi yazıda asıllarının oldu-

ğu ve devletin güvenliğine ilişkin birinci derecede gizli belge olduğu cevabı verilmiştir. 

Kısacası BÇG’ye ait bu belgelerin varlığı sanıkların önemli bir kısmı tarafından inkâr edilse 

de 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askerî savcılığın yapmış olduğu soruşturma 

ve mahkemenin yapmış olduğu yargılama, bu belgelerin asıllarının var olduğunu ortaya 

koymuştur. BÇG yukarıda dile getirmiş olduğumuz eylem planı çerçevesinde faaliyetleri-

ni sürdürmüş olmasına rağmen yine bu sürede Başbakanlıkta askerî danışmanlık birimi 

olmasına rağmen gerek bu birime ve gerekse Başbakanlığa verilmiş herhangi bir bilgi bu-

lunmamaktadır. 

Genel Kurmaya Başkanlığı’nın 1997 tarihçesinde BÇG’nin son toplantısının 16 Haziran 

1997 tarihli olduğu, 54. hükûmetin düşürülme tarihi olan 28 Haziran 1997 tarihinden sonra 

bir toplantısının olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Güven Erkaya söz konusu söyleşisinde; 

55. hükûmet döneminde de BÇG’nin faaliyetlerine devam ettiğini, 55. hükûmetin Başba-

kanlık Uygulama ve Takip Koordinasyon Kurulunu kurmasının temel amacının, BÇG’nin 

anlamsızlığı ve lağvedilmesini sağlamak olduğunu ancak daha sonraki süreçte BÇG’nin 

aksine lağvedilmeyerek Başbakanlıktaki birimin bilgi kaynağı olduğunu dile getirmiştir.

54 Hükûmetin Düşürülmesi ve Dindarlara Yönelik Cadı Avının Başlatılması

Silahsız kuvvetlerin sokak eylemleri, Genel Kurmay Karargâhında merkezi bulunan an-

cak kuvvet komutanlıklarında da yapılanması olan BÇG’ye ait bir kısım belgelerin Onba-

şı Kadir Sarmusak tarafından Emniyet İstihbarat Başkan ve Yardımcısına sızdırılması ve 

bunların Karargâhda bir darbe hazırlığı olduğu gerekçesiyle evrakın kayda girilmemesi, 

hükûmetin ilgi makamlara ulaştırması neticesinde kamuoyunda askerin her an silahla 

müdahale edeceği havası oluşturulmuştur. Güven Erkaya söz konusu söyleşisinde askerin 

silahla müdahale etme niyetinin olmadığı ancak hükûmeti korkutarak görevden uzaklaş-

tırma yöntemini kullandıklarını, bu belgelerin sızdırılmasındaki amacın ise hükûmetin 

kendisine yönelik bir darbe hazırlığı içerisinde olduğu korkusunu vermek olduğunu, sızdı-

rılan belgelerle de hedeflerine ulaştıklarını dile getirmiştir.

54. hükûmetin düşürülmesinden sonra kurulan 55. hükûmetin Başbakanı, “Demokrasi 

laikliğe feda edilmez.” çıkışını yaptıktan sonra askerin muhtırasıyla karşılaşmıştır. 55. 

hükûmet, antidemokratik bir yapı olan, illegal yöntemlerle çalışan ve kamuoyunda bü-
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yük bir tepki uyandıran BÇG’nin lağvedilmesine zemin oluşturmak ve askerleri ikna etme 

amacıyla Başbakanlık bünyesinde Başbakanlık Uygulama, Takip ve Koordinasyon Kurulu 

oluşturmuştur. Ancak Güven Erkaya’nın beyanları, bu kurulun daha sonra BÇG’nin istih-

baratından faydalanmak zorunda kaldığı ve uygulamaların çoğunun BÇG’den gelen bilgiler 

üzerinden gerçekleştiği yönündedir.  

Ocak 1997’de Gölcük’te yapılan toplantı ile başlayan darbe süreci, 16 Haziran 1997 tarihin-

de 54. hükûmetin düşürülmesi ile son bulmuşken, bu tarihten sonra sivil toplumun yeni-

den dizaynı çalışmasına başlanmıştır. Amaç daha sonraki dönemlerde Refah ve onu çizgi-

sindeki hareketlerin iktidar olmasını engellemektir. Sanıklar savunmalarında “28 Şubat 

olmasaydı AKP iktidar olamazdı.” tezini ileri sürseler de benim onlara cevabım, “28 Şubat 

olmasaydı Ak Parti iktidara daha erken gelecekti.” şeklinde olmuştu.

Darbecilerin yapması gereken ilk iş yukarıda dile getirmiş olduğum gerekçelerden dolayı, 

toplumun yeniden dizayn edilmesiydi. Bunun için dindar insanlar üzerine silahsız kuvvet-

lerinden medya ve yargı gönderilecekti. Medya gerçek dışı haberleriyle yargıyı harekete 

geçirecek, yargı ise kanun adına kanunsuzluk yaparak dindar insanların geleceğini ka-

rartma rolünü oynayacaktı. Önce, genellikle dindar insanların yetiştiği İmam Hatip’lerin 

önünü kesmek veya onları en az zararlı hale getirmek için 8 yıllık zorunlu eğitim BÇG’nin 

baskısıyla yasalaştırılacaktı. Daha sonra genç nesil olan dindarları etkisizleştirmek için 

önce başörtüsü yasağını arkasında da kamuda çalışan insanları, derin devlet destekli din 

görünümlü terör örgütleriyle irtibatlandırarak brifingli yargıya teslim edeceklerdi. 

Bu süreçte BÇG tarafından tehlikeli görünen vakıflar önce fişlenmiş, arkasından kapatılma 

istemli davaların açılması için Vakıflar Genel Müdürlüğüne talimatlar verilmiştir. Bu tali-

matlar çerçevesinde açılan kapatma davalarının tamamı, mahkemelerin kapatma kararı 

ile neticelenmiştir. Hatta Zehra Vakfı Başkanı ve Hakyol Vakıf başkanları karanlık cinayet 

ve kazalara kurban edilmiş ve Zehra Vakfı ile Milli Gençlik Vakfı brifingli yargı tarafından 

kapatılırken, Hakyol Vakfı kendini feshetmek zorunda bırakılmıştır. Kısaca 28 Şubat ola-

rak bilinen süreç, önce 54. hükûmetin düşürülmesine sebep olmuş, arkasından da toplum-

da büyük travmalara yol açan toplum mühendisliği çalışmaları yapılmıştır. 
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28 ŞUBAT DARBESİ YARGILAMA SÜRECİ

Demokrasisini evrensel değerler üzerinden inşa edememiş olan Türkiye Cumhuriyeti, 1960 

darbesinden sonra neredeyse her on yılda bir demokratik gelişmeyi durduran, hukuku as-

kıya alan ve sivil siyaseti yeniden şekillendiren darbe ve muhtıralara tanık olmuştur. Dar-

be ve muhtıralar çok kolay yapılıyordu. Buna karşılık darbe ve muhtıraların yargılanması 

zordan öte imkansızdı. Çünkü darbeyi yapanlar, darbe sonrasında yaptıkları anayasalarla 

kendilerinin güvenliği sağlayacak mekanizmalar ve kurumlar ihdas ettikleri gibi darbe 

faillerinin yargılanması yönünde girişimde bulunan hukukçu ve siyasetçileri de sert bir 

şekilde cezalandırabiliyorlardı. 1980 askerî darbesinin failleri hakkında iddianame hazır-

layan eski savcılardan rahmetli Sacit Kayasu hukuk ve adaletin teminatı olması gereken 

dönemin HSYK’sı tarafından meslekten ihraç edilmiştir. HSYK’nın hukuka ve demokrasiye 

olan mesafesi, sivil siyasetçilerin vesayet makamları karşısındaki eziklikleri, darbe faille-

rinin bugüne kadar cezasız kalmasına sebep olmuştur. 

Son yıllarda sivil siyasetin vesayet makamlarından kendini azade kılmış olması, toplumun 

değişim taleplerindeki ısrarı, dünyanın bir pazar haline gelmiş olmasının sağlamış olduğu 

avantajlarla, geç de olsa darbe faillerinin yargı önüne çıkmasını sağlayıcı adımlar atılmış-

tır. İşte atılan bu olumlu adımlardan biri de şüphesiz kamuoyunda 28 Şubat darbesi olarak 

bilinen eylemin faillerinin yargı önüne çıkarılmış olmasıdır. Bu darbe yargılamasında ba-

şından itibaren bugüne kadar, bir kısım müşteki, mağdur ve katılanların vekili sıfatıyla bü-

tün duruşmaları takip etme imkânı buldum. Biri eski YÖK başkanı, 102’si de asker olan 103 

sanıklı dosyanın yargılama sürecinde, mahkeme heyetinin tutumları, sanıkların duruş ve 

söylemleri, mağdur ve mağdurelerin tutumları ve en önemlisi yargılamanın gidişatına etki 

edecek pozitif ve negatif etkenlerin neler olabileceğini şu şekilde açıklamak mümkündür.

Bugüne kadar 28 Şubat davasının yargılamasını yapan iki mahkeme heyetinin; yargılama 

sürecinde ulusal ve Türkiye’nin taraf olmuş olduğu sözleşmelerden kaynaklı hiçbir hakkı 

ihlal etmediğini rahatlıkla söylemek mümkündür. Mahkemelerin bu iyi niyetli tutumun-

dan kaynaklı olarak sanıklar, duruşma salonunda sanıklara ayrılan yerlere oturmaktan 

bile imtina etmiş ve mahkeme başkanının tüm uyarılarına rağmen sanıklar salonda kendi-

lerine ayrılmış yerlere oturmamışlardır. Yargılama süresince sanıkların savunma hakları 

ihlal edilmemiş ve sanıklardan biri, iki gün boyunca savunma yapmıştır.  
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İki mahkemenin yargılama sırasında sanıklara yaklaşımı ile diğer mahkeme ve davalarda-

ki sanıklara yönelik yaklaşımın aynı olmadığı söylenebilir. Bu da bizim gibi insan hakları 

savunucularına; “Türkiye’de adil yargılanmak istiyorsan darbe yapman gerekir.” sözünü 

söyletmektedir.  

Yargılama sürecinde mahkemelerin, sanıkların haklarına gösterdiği hassasiyeti müşteki 

ve katılanların hakları için de gösterdiğini söylemek oldukça zordur. Mağdur ve müşteki 

avukatların konuştuğu sırada mahkeme salonunda çıkarılan uğultu sesi ve bilinçli fısıl-

daşmalar sanıkların psikolojik harekât konusunda ne kadar maharetli olduklarını ortaya 

koymaktaydı. Bu durum birçok defa mahkeme başkanına iletildiği halde mahkeme başka-

nı sanıkların psikolojik harekât taktiklerinin önüne geçememiştir.

Bu dava sürecinde en büyük hayal kırıklığı 28 Şubat sürecinde mağdur olmuş kitlenin da-

vaya ilgisiz kalmış olmasıdır. Yargılama başlamadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-

ğı, iki mahkeme salonu arasındaki duvarı yıktırarak büyük bir salon haline getirmişti. İlk 

gün salonun dolması, ikinci gün salonun önemli bir kısmının boş kalmış olması mağdur 

kitlenin davaya olan ilgisizliğinin açık fotoğrafıdır. Bütün duruşmalarda sanık yakınları-

nın, mağdur sayısından iki veya üç kat daha fazla olduğunu söylemek mübalağa olmasa ge-

rektir. Mağdur kitlenin bu ilgisizliği ve vurdumduymazlığı sanıklara güven vermiş ve bazı 

sanıklara duruşma salonunda; “Bugün de olsa aynı eylemi yaparım.” dedirten imkan ve 

zemini oluşturmuştur. Yargılama sürecinde mağdur kitleye aidiyet hissettiğini iddia eden 

avukatların “devran döner korkusuyla” duruşma salonundan epey uzak durmaları da ayrı 

bir soru ve sorun olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bu dava sürecinde medyanın özellikle muhafazakâr medyanın davaya yaklaşımı da sorun-

ludur. Önemli bir kısmı belli duruşmalar dışında davayı takip etmemiş, masa başı haber-

lerle bu yargılama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine zarar vermişlerdir. Hatta 

davanın esasını teşkil eden olay ve belgeler üzerinde yoğunlaşarak bunları kamuoyuyla 

paylaşması gerekirken, dava sürecini magazinleştirerek davayı sulandırma gayreti içeri-

sinde olmuşlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde son yarım asırda her on yılda bir yapılan darbe ve muh-

tıraların bugüne kadar yargılanamaması mahkemeler açısından da önemli zorlukları ba-

rındırmaktadır. Darbe ve muhtıraların nasıl yargılanması gerektiğine ilişkin bugüne kadar 
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gerek akademik çevrelerde gerekse hukuk camiasında oluşmuş ortak bir görüşün olma-

ması yargılamayı yapan mahkemelerin işini zorlaştırmaktadır. Uluslararası toplumun bu 

tür darbe yargılanmalarındaki tecrübeleri şüphesiz çok anlamlı ve etkili olacaktır. Bundan 

dolayı bu ve benzeri sempozyumlar, hem Türkiye demokrasisinin sağlam zeminler üzerin-

de inşasını kolaylaştıracak hem de bu tür davalarda adil kararlarının ortaya çıkmasına 

önemli bir katkı sunacaktır. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da uluslararası toplu-

mun deneyim ve tecrübelerinden yararlanmak, bizlere en az hata ile yargılama sürecini 

bitirme imkânı tanıyacaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 54. hükûmetine karşı fiilen gerçekleşmiş bir darbedir. Bu 

darbe ile hükûmet alaşağı edilmiş olduğu gibi Batı Çalışma Grubu gibi yasa dışı bir istih-

barat ağıyla da toplumun önemli bir kesimine darbe vurulmuştur. Diğer darbelerde olduğu 

gibi bu darbe süreciyle de darbeciler sivil siyaseti yeniden tanzim etmeye soyunmuşlardır. 

Toplum mühendisliği gibi yakıcı ve yıkıcı etkiler doğuran girişimlerde bulunulmuş; yargı, 

bürokratik baskılar ve bazı kirli yöntemlerle toplum sindirilmeye çalışılmıştır. 

İşte 28 Şubat davası bu eylemleri gerçekleştirilen kişilere hesap sorma zeminidir. 28 Şubat 

davası aslında darbeci zihniyete sahip her türlü vesayet odaklarını tevbeye davet eden bir 

sürecin adıdır. Bunun için o dönemde mağdur olmuş veya olmamışsa bile insani değerler 

taşıyan herkes bu yargılama sürecine sahip çıkarak, ortak bir akıl ve etkin bir dayanışma 

örneği ile davayı sahiplenmelidir. Devran döner kokusuyla duruşma salonundan uzak dur-

mayı tercih eden meslektaşlarımızın duruşma salonlarında yerlerini alması gerekir. Or-

tak akıl dayanışma düsturlarından taviz vermeyen bir yapıya karşı mağdurların ve insani 

değerlere ait sözü olan herkesin ortak akıl ve kolektif mücadele yöntemini benimseyerek 

hareket etmeleri elzemdir.                                                                                        
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THE PROCESS OF MILITARY COUPS IN TURKEY AND
THE FEBRUARY 28 COUP PROCEEDINGS:

Path to 28 February

The winner of the 1995 general elections Refah Party (Welfare Party) caused panic, fear, 

and awakening on many groups both inside and outside the country. Because the religious 

people, who have been marginalized by the antidemocratic system with two other groups, 

won the elections for the first time without hiding their identity and defining themselves 

as they are. Actually, it wasn’t an unexpected development. Because the possibility of the 

success of the Refah Party mentioned as a threat in the Yavuz psychological operations 

plan, which prepared in 1991. In my opinion, the starting date of the so-called February 28 

process was the date when this operation plan was prepared and carried into effect. Refah 

Party, who promised a “just order” to the society in the elections of ‘95, won the elections 

with the trust and esteem of the great majority of the public support. 

One of the enlightening books about that period was written by Mustafa Kalemli, who was 

the speaker of the Turkish Grand National Assembly (TGNA) of the period. In his book Mr. 

Kalemli explains in detail that, how the military tutelage regime broke off the Refah-Anap 

engagement and prevented the coalition. The army bureaucrats of that period, who have 

been prosecuted in the Case of February 28 today, are denying Mr. Kalemli’s allegations in 

the court. Though, the Commander of the Turkish Naval Forces of the period Güven Erkaya, 

whom I refer with mercy when I begin to speak in the court because of his noble expres-

sions, confirms Mr. Kalemli in an interview he gave to Tamer Baytok. And I should remind 

that this book was written on the basis of the video recordings. Despite all the efforts of 

the military tutelage, a coalition without Refah Party could not be achieved. The 54th Gov-

ernment of the Turkish Republic was formed on 8 July 1996 at the end of the negotiations 

carried out with the Dogruyol Party. 

The Tutelage Regime Convenes in Gölcük to End Refahyol

In the first National Security Council (NSC) meeting after the establishment of Refahyol 

government, the actions to be taken against reactionary forces wanted to be discussed but 

because Erbakan’s challenges for postponement of the discussions and Güven Erkaya was 

abroad, these subjects were not particularly addressed in that meeting. During the NSC 

Att. Emrullah  BEYTAR
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meeting in December 1996, with the support of other commanders, the harsh lecture of 

Güven Erkaya addressed to Prime Minister canalized the tutelage regime to new pursuits. 

In January 1997, Commander in Chief, Force Commanders, Commanders of the Gendar-

merie Forces and the heads of the relevant chambers in the army convened at Gölcük Fleet 

Command for this purpose. The culprits who are being judged today claim that this meet-

ing was a war game, but the Commander of the Naval Forces Güven Erkaya said that in the 

above-mentioned interview, they discussed in that meeting the ways of overthrowing the 

Refahyol Government. Furthermore, he said that they decided to take measures against 

Government, and took the decisions which will be declared to the government in the forth-

coming NSC meeting which will be held on February 28. 

In an interview with M. Ali Birand, The President of the time Süleyman Demirel confirmed 

Güven Erkaya and said that the Commander in Chief and Commanders of the Forces came 

to him to declare their will to approve the abovementioned decisions in the meeting. He 

also said that he reviewed the text and withdrew some words which were libelous, and at 

the end, the decisions were approved in the NSC meeting.

Süleyman Demirel also stated that the Commander in Chief and the commanders of the 

Forces came to him before the February 28 NSC meeting and complained about Refahyol 

government. He said that he demanded a briefing to settle down the soldiers, and they 

gave him a briefing at the end of January 1997. He claimed that he decided to talk after 

investigating the fifty-five reactionary cases that they mentioned in the briefing, and after 

an investigation conducted by the General Secretariat of the Presidency, it was found that 

approximately thirty cases were ungrounded and they were consisting of some news. 

Plan B would activated if the Decisions of National Security Council does not work

Güven Erkaya mentioned in the interview that, there were plan A and plan B decided in 

the Gölcük meeting to overthrow the Refahyol government. The following chain of events 

confirmed Mr. Erkaya’s expressions.

The Plan A of the Gölcük meeting was, suppressing the government by the unarmed forces 

backed by the Army, and force the coalition to resign in order not to draw a reaction from 

national and international opinions. To achieve this purpose, the first thing should be done 

is officialise the irregular decisions of the February 28 NSC meeting. If these decisions could 
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be officialised, it would be much more easy to mobilize the other institutions through these 

decisions. One other important decision made in this meeting was establishing the WSG 

(Batı Çalışma Grubu) (WSG) which then became a nightmare for Turkish society. Güven 

Erkaya said later in his interview that; “…Since the MIT (National Intelligence Agency) is 

affiliated with Prime Ministry, and the Police is affiliated with the Domestic Affairs, they 

were not confidential; in case the Armed Forces would be unsuccessful, I suggested that an 

institution was needed to control the possible reaction coming from the streets, and it was 

accepted… and the idea of convening all the meetings in the headquarters of the armed 

forces in order to collect reliable information about reactionary forces was also mine.”

The Night of Jerusalem (Kudüs Gecesi) at Sincan was a Pretext, the Purpose 
is Suppressing the Government

A group of written and visual media tried to manipulate the public opinion by interpreting 

some ordinary speeches that were given at the second Night of Jerusalem, which was held 

at the end of January 1997 as a challenge to the regime, for the purpose of providing a basis 

to pageant of the tanks on the roads of Sincan. Yet it was ordered by a phone call from the 

Headquarters on February 4 to operate an education practice which was planned 6 months 

before that date. Despite the Commander of the Armoured Forces was on a vacation on 

Uludag, and the military vehicles were not prepared, tanks were driven by the most thor-

oughfare street of the city to the application area rather than carried by train. One tank left 

in the Sincan Centre all day, allegedly it was broken. 

On the 5 February 1997 morning, the newspapers of the unarmed forces heralded above the 

fort the pageant of the tanks, the reason and the social perception of this event. Accord-

ing to the media alliance of the unarmed forces, that pageant was a wheel balance to the 

democracy, and it was an obvious indication of the discontentedness of the Army from the 

government.

One of the culprits of the Case of February 28, and a famous commander of the time, İzzet-

tin Yenigün said both in his interrogation in the prosecution office and in the court about 

his response to a phone call he received in the middle of the night, his attitude on that 

day, and in his answers to the questions why there were amendments after closing down 

the Ceride on February 3, he claimed that the pageant of the tanks on February 4 was not 

planned before. Besides Güven Erkaya said in the abovementioned interview that; “The 
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main reason which triggered us to protect Laicism were obviously the incidents took place 

in Sincan. The incidents of Sincan were discussed in many official or nonofficial meetings, 

including NSC. Nevertheless, we were very disappointed that there wasn’t any reaction 

from the Government to these events. It couldn’t go this way… The Commander of the Land 

Forces Hikmet Köksal, Çevik Bir and I were convened at the Headquarters of the General 

Staff. Hikmet Pasha said that the Government wouldn’t do anything, and we should take 

precautions because the people were expecting an action from us. And he also said that he 

was going to order to drive the tanks through Sincan streets with the permission of Com-

mander in Chief according to a practice plan, and then send them to the practice area. Af-

ter that day, the tanks drove through streets of Sincan, and we saw the expected reactions, 

and more.” Despite these comments, the culprits avoided giving an answer to the questions 

about these remarks because Erkaya was dead already. 

What Happened in the February 28 NSC Meeting?

A long winter night, February 28, was even longer for the departed Erbakan according to 

other nights. The dissatisfied tutelage regime was about to put in operation the first stage 

of the Plan A, which was decided in Gölcük, with the National Security Council on February 

28 in order to overthrow the civil government. If they would fail in the first stage, plan B 

would put in operation, which was a direct intervention coming from the armed forces. But 

a suitable atmosphere for applicability of the plan A was established after the long Febru-

ary 28 NSC meeting. The decisions taken in Gölcük was transferred into the decisions of 

National Security Council and they were submitted to Prime Minister for approval at the 

same day. Prime Minister did not sign the decisions, claimed that there is no need to rush, 

and with the support of President Demirel the decisions were not signed at that night. The 

decisions of NSC consisted of 4 articles and an additional clause, but the additional clause 

only signed by the Secretary of the NSC. The Secretary of the Council of the time İlhan 

Kılıç did not give a satisfactory answer to our questions in the interrogation. February 

28 National Security Council decisions signed by Prime Minister Erbakan five days later. 

Although it is claimed that the WSG established according to a Circular Letter which was 

published for application of the signed decisions on 13 March 1997, there is no Circular 

Letter. 
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The Education of the Unarmed Forces is Commenced.

After the first stage of the plan A was successfully fulfilled, the second stage would be the 

psychological operations against the government. In order to achieve the second stage, the 

army supported unarmed forces should be established and educated, and cooperation should 

be built between these forces and civil-looking bodies. The first circle of the chain of meet-

ings and briefings with these civil-looking bodies was convened on 28-29 April 1997. Media, 

Higher Education Council, Judiciary, Syndicates, and Associations were all briefed by this 

cooperation. The blockbuster of these meetings was the briefing that held on 11 June 1997. 

Because the following day, the journalists and editors who attended this briefing prepared 

the captions and filled their columns with the army’s grudge and distrust to the civil govern-

ment. And most importantly, it was the first time the WSG mentioned in the Headquarters. It 

was mentioned in the briefing that, the Study Group established because of the hesitation of 

the 54th Government in challenging with the reactionary forces, and the purpose of the Group 

explained as mapping the reactionary forces in Turkey. The Society informed about WSG for 

the first time in the column of İsmet Berkan, who attended the briefing. Berkan, quoting a 

high-level soldier, wrote that the WSG was centered in the Headquarters and it has branch-

es in the provinces, and every day lots of information flew from provinces to the center. We 

learn that the writings of Mr. Berkan were true from the investigation started on the basis of 

the documents leaked by the Corporal Kadir Sarmusak. 

The Establishment and Operation of the WSG

As it is understood from the text of the briefing that was held at the military headquarters 

on 11 June 1997, taking courage from the 54th Government’s hesitation challenging with 

the reactionary forces, they established an intelligence network and aimed to map the 

reactionary forces in Turkey. In consideration of the information coming from WSG, the 

Government would be dismayed and forced to resign, and after that, the civil politics and 

civil society would be redesigned. Hence the following developments in Turkey show that 

the WSG had caused many damages to the society and civil politics.

The WSG established in the meetings which were held at the Headquarters on 4, 7, 10 April 

1997. Some of the culprits denied the documents that belong to the WSG, which were the 

document of Reporting System of the WSG dated 29 April 1997, the document of Informa-

tion Needs of the WSG dated 05 May 1997, the document of The Concept of Western Op-
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erations dated 6 May 1997, the document of the Western Action dated 27 May 1997, while 

some other culprits accepted. The Court informed about the existence of WSG Western 

Action Plan according to the archives of Turkish General Staff Judicial Advisory. During the 

interrogation of Corporal Kadir Sarmusak, it was confirmed by the Turkish General Staff 

Directory of Intelligence that, the original documents of the leaked copies were existing 

and they were first degree secret documents related to the security of the state. Although 

some of the culprits rejected the existence of the WSG documents, the investigation con-

ducted by Naval Forces Command Military Prosecution in 1997 and the judgement made by 

the Court shows that, the originals of these documents are existing. Regardless the WSG 

carried out its operations, and during its operations there is a military advisory unit at the 

Prime Minister’s Office, neither advisory unit, nor the Prime Minister’s office was informed 

about these operations. 

It is understood from the 1997 trace of the Turkish General Staff that, the last meeting of 

the WSG was held on 16 June 1997 and the Group did not convene after the overthrown of 

the 54th Government on 28 June 1997. But in the abovementioned interview, Güven Erkaya 

claimed that the Group continued its operations during the 55th Government period. He 

also said that the main purpose of the 55th Government of establishing the Prime Minister’s 

Practice, Pursuit and Coordination Board was the dissolution of the WSG, but the Group 

continued to exist as the information source for the Board that established in the Prime 

Minister’s Office. 

Overthrown of the 54th Government and Commencing a Witch Hunt targeting 
the Religious People

The reasons for the public opinion’s concern about an armed military intervention was, the 

street demonstrations of the unarmed forces, leaking of the WSG documents by corporal 

Kadir Sarmusak to the President and the Vice President of the Police Investigation Bureau, 

and not archiving these documents because of the concern of a coup preparation in the 

Headquarters, and sharing all the information with relevant bodies. Güven Erkaya said 

in the abovementioned interview that the Army’s intention wasn’t an armed intervention 

but forcing the government to resign. He also mentioned that, the purpose of leaking those 

documents was giving the impression to the public opinion that the Army was planning a 

military coup, and terrorizing the government. Erkaya said that, they achieved their pur-

pose with the leaked documents. 
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After overthrowing the 54th Government, the Prime Minister of the 55th Government de-

clared that democracy cannot be sacrificed to laicism, and encountered with a memoran-

dum from the Army. The 55th Government established a Practice, Pursuit and Coordination 

Board within the Prime Minister’s office with the purpose of dissolution of the anti-dem-

ocratic WSG which was operating with the illegal tools and caused public unrest, and 

convince the Army. But Erkaya’s statements shows that the Board was obliged to follow 

the information collected by the WSG, and operated according to that information. 

The coup process started with the meeting held in Gölcük in January 1997, and ended with 

overthrowing the 54th Government on 16 June 1997. After that day, operations for redesign-

ing the civil society had started. The main purpose of these operation was preventing a 

Government of Refah Party and any movement in line with it. The culprits claimed in their 

defence that, if there wasn’t an intervention on February 28, AK Party could never come 

to power; but my answer to them was, if there wasn’t an intervention on February 28, AK 

Party could come to power earlier. 

The first thing did the plotters was redesigning the society because of the reasons men-

tioned above. To achieve this purpose, the unarmed forces of media and judiciary targeted 

the religious people. Media triggered the judiciary with the unreal news, and the judiciary 

performed illegality in the name of the law to darken the future of the religious people. 

First of all, the imam-hatip high schools, which mostly preferred by the religious people 

were blocked with the law of eight-year compulsory primary education by the pressure of 

WSG. Then, in order to neutralize young religious people, headscarf ban at the universities 

introduced, and religious civil servants calumniated with being in a relationship with deep 

state’s terrorist organizations and brought before the briefed judiciary. 

The foundations which were considered as dangerous by the WSG first blacklisted, and 

then the General Directorate for Foundations was instructed to close these foundations 

down. All the closure cases filed in pursuant to these instructions were concluded with 

the decision of closure. The president of the Zehra Foundation and the president of the Ha-

kyol Foundation were murdered. Zehra Foundation and National Youth Foundation (Milli 

Gençlik Vakfı) were closed down by the briefed judiciary, and Hakyol Foundation forced to 

dissolve. To be brief, the process of February 28 caused to overthrow the 54th Government, 

and then several social engineering operations contributed which traumatised the society. 
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THE JUDGEMENT PROCESS OF FEBRUARY 28

Democracy in the Republic of Turkey has never been established on the universal values, 

and starting with the 1960 coup d’etat, Turkey experienced a military intervention sus-

pending the democratic development and law, and reshaping the civil politics on every 

decade. Plotting a coup d’etat in Turkey was very easy. But putting the plotters on trial 

was impossible beyond difficult. Because the putschists were protected themselves with 

constitutions and institutions established right after the coup, and they also punished the 

lawyers and politicians who attempted to bring them to account. Sacit Kayasu, the prose-

cutor who prepared an indictment about the culprits of 1980 coup, dismissed from profes-

sion by the Supreme Council of Judges and Prosecutors which should be the warrantor of 

law and justice. The plotters of the coups stayed untouched and unpunished because of the 

Supreme Council of Judges and Prosecutor’s distance with the law and democracy, and the 

lowly behaviour of civil politicians against the tutelage bodies. 

In recent years, even though it is too late, actions have been taken to put the coup plotters 

on trial thanks to the civil politicians for freeing themselves from tutelage regime, the 

demand of society for transformation, and the advantages of the world as a global market. 

One of the positive actions taken through this direction is putting the culprits of February 

28 on trial. I have the opportunity to involve in this case as an attorney for a group of the 

complainant, the victims, and involving parties. There are 103 culprits in the Case and 

one of them is an ex-president of the Higher Education Council, and all the remaining 102 

culprits are soldiers. I would like to explain the judgment process of the case in the light of 

the positive and negative effects of the manners of the member judges of the court, and the 

expressions and attitudes of the defendants and victims to the case. 

I can easily claim that, two court boards who have been examined the case until today, have 

not been violated any human right included in the national law or international agreements 

which Turkey is a party. Due to the good will of the court, the defendants did not sit in the place 

for the defendant while they were pleading against the Court’s warnings. The right of defence 

of the defendants did not violated, one of the defendants pleaded himself for two days. 

It can be claimed that the manner of the two courts against the culprits was not same with 

their manners against other culprits in the other cases. This fact makes the human rights 

lawyers like me say that; “If you want a fair trial, you should stage coup d’etat”. 
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It is very hard to say that the court displayed the same sensitivity against the complainants 

and parties of the case. When the lawyers of the victims and complainants were speaking 

in the court, the culprits were whispering to each other and deliberately making noise in 

the courtroom. This behaviour of the culprits in the courtroom shows that, they are quite 

good at psychological operations. Chief judge was always got complained about this situa-

tion but the court did not take any action against the psychological operation. 

The biggest disappointment of this case was the incuriousness of the victimized popula-

tion in the February 28 process during the case. Chief Public Prosecutor of Ankara built a 

large courtroom by demolishing the wall between two courtrooms before the trials had 

started. The courtroom was full at the first day of the trials, but the second day, a major part 

of the courtroom was empty. This is the clear picture of the incuriousness of the victimized 

population. In all the hearings, the relatives of the culprits outnumbered the relatives of 

the victims. The culprits took courage from impassivity and incuriousness of the victims, 

and even some of the culprits said in the courtroom that; I would do the same thing today 

with this courage. Another problem is, the lawyers who claimed that they belong to the 

victimized population, kept a distance with the courtroom during the trial process because 

of the fear of “things would change tomorrow”. 

 Especially the conservative media’s approach to the trials were also problematic during 

this process. Most of them did not follow the trials except a couple of instance, and they 

damaged the trial process with the desk-bound news. Some of them tabloidized and blurred 

the trial process rather than sharing the actual facts and documents with the public. 

Also, not judging the coups and military interventions which were staged in the Republic 

of Turkey every ten year since 1960, makes it difficult for the courts to judge the coups 

today. And since there is no consensus between academia and the jurisprudence commu-

nity on how to judge the coups, it is very difficult for the courts to make judgements today. 

The experience of International community on judging coups could be effective for Turkey. 

So the colloquiums like this, helps Turkey to establish its democracy on solid basis, and 

contributes the courts to make just trials to conclude with just decisions. Benefiting from 

the experiences of International community helps us to conclude this trial process with 

minimum mistake. 
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February 28 is a coup d’etat targeting the 54th Government of the Republic of Turkey. With 

this coup, the Government was overthrown and with an illegal intelligence network pro-

vided by the WSG, a major group of the population also victimized. Like the other coup 

d’etats, the plotters tried to redesign the civil politics with this coup process. The society 

was tried to be suppressed with the destructive operations like social engineering con-

ducted by the hand of judiciary, bureaucracy and with some dirty methods.

The case of February 28 is an opportunity to bring to account the people who committed 

this crime. The case of February 28 is a call of abjuration for the tutelage center and putsch-

ist minds. Because of this reason, all the victims of the coup process and the people who 

have the humanitarian values should embrace the case with common sense and effective 

solidarity. The colleagues who are afraid of a boomerang effect should come to the court-

room and take their places. The victims with the people who have the humanitarian values 

should embrace a collective challenge method and operate with common sense against a 

body who are standing firm with these values. 
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28 ŞUBAT DARBESİ YARGILAMA SÜRECİ

Giriş

Bu tebliğde 28 Şubat darbe davasını başından beri kesintisiz takip eden bir avukat olarak 

yargı süreciyle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım.

Darbenin sonuçlarını bütün boyutlarıyla ciddi şekilde yaşamış mağdurlardan biri sıfatıyla 

yargı sürecine yoğun bir istek ve duygusallıkla dâhil olmak istiyordum.

Ancak yargılamanın başından beri bu duygusallığın yerine mağdur vatandaşlardan biri 

adına davaya katılmak bana daha tarafsız ve objektif bir konumda sürece dâhil olma şan-

sını verecekti. Çünkü kendi mağduriyetim tarafsız kalmama engel olabilirdi.

Bu istikamette yargı sürecine müdahil olma arzusu içindeyken hoş bir tevafuk darbeden 

mağdur olan eski bir arkadaşımı, Hasan Akay’ı karşıma çıkardı. 

Derken bana hikâyesini, darbe döneminde başından geçenleri anlattı. Onun hikâyesi da-

vaya karşı duyduğum gerilim ve heyecanı daha da artırdı. Çünkü 28 Şubat darbesinin ge-

rekçesi olarak öne sürülen irtica tehdidi ile özdeşleştirilmiş bir toplum kesiminden geliyor-

dum. Bu irtica tehdidi her zaman Türkiye demokrasisine yön veren ve gölge düşüren asılsız 

korku ve tehdit unsurlarından biriydi.

Bu sebeple darbenin sonuçlarını ömür boyu derinlemesine yaşamış biriyim. Belki de bu 

yüzden siyasi davalar hep ilgimi çekti ve bu ülkede olmam siyasi davalara ilişkin bir hassa-

siyet ve ilgi içinde olmamı sağladı.

Örneğin Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in vefatından önce son yedi yılında yargılandığı bü-

tün siyasi davalarıyla 1980 darbesinde siyaseten yargılanan dindar insanların davaları; 8 

yıl kesintisiz süren ve yargılaması hâlâ devam eden Sivas Olayları davası; inanca saygı ve 

düşünceye özgürlük için bütün Türkiye el ele davası ki 28 Şubat döneminde uygulanan 

başörtüsü yasağına karşı çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek, okula alınan ve alınmayan-

lardan oluşan bir buçuk milyon rengarenk insanın güneşli bir pazar günü kaldırımlarda el 

ele tutuşarak oluşturduğu kardeşlik görüntüsü o dönem suç olarak görülmüş, bu barışçıl 

etkinlik ülkemizin insan hakları konusunda geldiği olgunluk düzeyini gösteren en este-
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tik fotoğrafken savcılarca soruşturmaya tabi tutulmuş ve sonuç olarak yargılaması beş yıl 

sürmüş olan el ele davası; Diyarbakır’da hunharca öldürülen Yasin Börü’nün Ankara’da 

devam etmekte olan davası; son olarak bu tebliğin konusu olup izlenimlerimi anlatacağım 

28 Şubat davası ve benzeri davalar biraz önce sözünü ettiğim duyarlılık ve ilgi sebebiyle 

yargılama sürecinde avukat olarak yer aldığım siyasi davalar oldu.

28 Şubat davasıyla ilgili izlenimlerime geçmeden bu davada avukatlığını yaptığım Hasan 

Akay’ın bütün darbe mağdurlarının yaşadığı zulmlere çarpıcı bir örnek teşkil eden hikâye-

sini sizlerle kısaca paylaşacağım.

Devletin demokratik işleyişini tıkayan ve durduran kanun ve hukuk dışı 28 Şubat darbesi-

nin yaşandığı dönemde Hasan Akay, Burdur İmam Hatip Lisesi’nin başarılı ve dirayetli bir 

müdürüdür. 

Bir gün kendisine okuldaki başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin başlarını açtırması için 

Tugay Komutanı Paşa’nın doğrudan yazdığı muhtıra gibi bir yazı gelir. 

Tuğgeneral Selmanpakoğlu’nun yazdığı 26 Ekim 1997 tarihli bu yazının gönderilmesinden 

üç gün önce başarıları sebebiyle dönemin Milli Eğitim Bakanlığınca 23.10.1997 tarihinde 

aylıkla ödüllendirme belgesi ile ödüllendirilen Hasan Akay, yazının kendisine ulaşmasın-

dan kısa bir zaman sonra akıl almaz biçimde teftişler geçirmeye başlamış, sözde kantini 

denetleyenler günü geçmiş bisküvi - süt var mı diye araştırma bahanesiyle okuldaki başör-

tülü öğrenci ve öğretmenleri tespit ederek tutanak tutmuşlar, derken kısa bir süre sonra 

başörtüsünü engellemediğinden bahisle maaş kesme cezasına çarptırılmış, sonuç olarak 

çevredeki bir ilçe ilkokuluna  matematik öğretmeni olarak sürülmüştür.

Anlaşıldığı gibi onun işlediği yegane cürüm, müdürü bulunduğu lisede öğretmen ve öğren-

cilerin başlarını örterek okula gelmelerine ve derslere girmelerine engel olmamak.

Peki Paşa’nınki nedir? Paşa’nın bu uygulamasını değerlendirecek olursak; 28 Şubat süre-

cinde kurulan Batı Çalışma Grubu isimli hukuk dışı yapıdan aldığı güç ve talimatla okulda 

başını örten öğretmen ve öğrencilere irtica tehdidi bahanesiyle duyduğu kin ve nefrete 

dayalı ayrımcılıktır.
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Bu insafsız hikâye yaşandıktan 15 sene sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat 

darbesi için bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma dosyasına müşteki Hasan Akay adına 

ben de başvurdum ve yargı sürecine bu şekilde dâhil olmuş oldum.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame Ankara Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından 06.06.2013 tarihinde kabul edilmek suretiyle darbenin kovuşturmasına resmen 

geçilmiştir.

28 Şubat davasının görülmeye başladığı ve ilk duruşmasının yapıldığı 02.09.2013 tarihi, 

demokratik rejimin geleceği açısından ülkemiz ve halkımız için tarihi bir dönüm noktasıdır.

Sanık sayısının yüzden fazla oluşu ve iddianamenin sayfalarca yazılmış olması sebebiyle 

okunması uzun süreceğinden duruşmalar muttasıl devam eden günlere yayılmıştı.

Uzun bir süre daha devam edeceği kesin olan davanın başladığı günden bugüne kadar 

yapılan bütün duruşmaları büyük bir merak ve titizlikle takip ettiğimi belirtmek isterim. 

Bu sebeple yargı sürecine uygulamanın içinden gelen birinin gözüyle ve kişisel deneyimle-

rimin perspektifiyle yaklaşacağım.

Davanın başladığı gün ilk uçakla Ankara’ya indiğimde çok heyecanlıydım. Hemen Sıh-

hiye’deki adliyeye geldim. Ankara’ya geldiğimi bilen arkadaşlarımın kahvaltı tekliflerini 

kabul edemezdim. Çünkü bu ülkenin başına indirilen en büyük darbenin yargılaması baş-

layacaktı. Saat sabahın sekizi olsa da adliyenin çevresi mağdurların ve demokrat kitlenin 

oluşturduğu kalabalık sebebiyle yoğunlaşmıştır, girişler zorlaşır, kendime erkenden yer 

bulayım diye düşünürken bir de ne göreyim?

Düşündüğümün aksine adliyenin çevresi bomboştu. On binlerce mağdur ortada yoktu. Her 

vesileyle demokrasi, özgürlükler, insan hakları gibi konularda duyarlılıklarını ortaya ko-

yan akademisyenler, gazeteciler, biliminsanı ve aydınlar, STK’lar, hak savunucusu dernek-

ler ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerden de gelen olmamıştı. 

Şok eden bu ilgisizlik ortamında hiçbir güvenlik çemberinin denetiminden geçmeksizin 

elimi kolumu sallaya sallaya yürürken kendimi duruşma salonunda buldum.
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Yıllar önce İstanbul Taksim’deki bir otelde bazı arkadaşlarla kurguladığımız vicdan mah-

kemesinde 28 Şubat’ı yargıladığımızda ilgi ve alakanın daha fazla olduğunu üzülerek hatır-

ladım ve anladım ki başka ülkelerde başarılan darbe yargısından Türkiye’de bahsedilmesi 

için vakit henüz çok erkendi. 

Yine de bir darbenin yargılanabiliyor olması darbecilerin ilk kez sivil bir mahkemede he-

sap vermeleri demokrasi ve sivil iradenin güçlenmesi ve gelişmesi açısından ümit veriyor, 

bunu biliyoruz ancak davaya karşı bu büyük ilgisizlik ne sebepleydi?

Mağdurlar kitlesinin davaya ilgisizliğinin sebebi olsa olsa darbenin üzerinden 15 sene gibi 

uzunca bir zamanın geçmiş olması, mağdurların geçmişi hatırlamak ve o kabus dolu gün-

leri bir daha yaşamak istememeleri; bu süreçte demokrasi bilinci gelişen halkın sivil bir 

hükûmet ve yönetim talebinde ısrar etmesi ve bunu başarması; uğranan haksızlıkların bu 

sivil yönetim eliyle kısmen telafi edilmiş olması; mağduriyet giderildiğinde halkımızın hu-

kuk ve yargının sağladığı arınmaya ihtiyaç duymaması ve kin gütmeyerek affedici irfana 

olan yüksek mazhariyetidir diye iyimser bir açıdan bakılabilir. 

Fakat bu ilgisizliğin sebebi ne olursa olsun yanlışın her dönem yanlış olduğun, o yanlışa 

ilgisiz ve duyarsız kalmanın zamanla onu doğru hale getirmeyeceğinin de altının çizilmesi 

gerekir.

Bütün bu olumlu sebeplere rağmen ülkemizin darbeci vesayet rejimine bir daha dönmeme-

si için darbe karşıtı bütün sivil halk ve sivil toplum kuruluşlarının Ankara Adliyesi çevre-

sinde yerlerini almaları beklenirdi.

Halkın darbe karşıtı iradesi ve siyasal gücün kararlı duruşu yeterince yansıtılmadığı ve 

yargılama, darbenin sonuç ve uzantıları üzerinden yürütüldüğü için davanın önem derece-

si olabildiğince azaldı. 

Resen soruşturulması gereken esaslı bir kamu davası iken soruşturmanın başlatılması 

ve iddianame düzenlenmesi bile mağdurların şikayetine bağlı tutulduğundan şimdi An-

kara’da neredeyse takibi şikayete bağlı basit bir eylemin aksayarak giden yargılamasına 

tanık olmaktayız.
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Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmakla yükümlü Cumhuriyet Savcılarının bu büyük ih-

mallerine karşın darbe yargısını başarmış dünyanın diğer ülkeleri ve yurt dışından gelen 

İspanya, Yunanistan, Şili ve Arjantin temsilcileri karşısında göstermelik bir darbe yargı-

sına maruz kalan ülkemiz adına başımız eğik ve derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu 

söylemeliyim. 

Bununla birlikte ümitler yine de yitirilmemeli. Çünkü Türkiye’de demokrasiye sahip çıkma 

ve geliştirme konusunda daha duyarlı ve kararlı bir siyaset anlayışı gelişmektedir. Nite-

kim 1980 darbesi, darbenin yapılmasından 30 sene sonra çok gecikerek, 28 Şubat darbesi 

ise darbeden 15 sene sonra - iki kat daha erken - yargılanmaya başladı. Zaman açısından 

alınan bu mesafe bile ülkemizin darbeyi yargılama iradesindeki bir ilerlemesi ve gelişmesi 

sayılır. 

Yeri gelmişken kısaca 1982 Anayasası’na değinmekte fayda var. 1982 Anayasası 1980 dar-

besini yapan askerî cuntanın emriyle dikte edilmiş, kabul oyu vermekten başka yol bı-

rakmayan usullerle halkoyuna sunulmuştur. Bu anayasanın ülkemizde bilinen genel adı 

“Darbe Anayasası”dır. 

Cuntanın halka dayattığı bu anayasa giriş bölümünden vatandaşlık tanımına, yetkilerin 

kullandırılmasından nasıl kullanılacağına, temel haklara ve bu hakların kullanılmasına 

getirdiği engel ve dolaylı kısıtlamalara, içerdiği kurum ve kuruluşlara kadar her maddesi-

ne darbenin ruhu sızdırılmış bir ferman anayasasıdır.  

Anayasanın çizdiği bu çerçeve sebebiyle parlamentoda kabul edilen yasalar, çıkarılan tü-

zük ve yönetmelikler hatta mevzuatın tamamı darbeci zihniyete dayanmaktadır. 

28 Şubat darbesinde sermaye, siyaset ve medyanın desteği bulunmakla birlikte 1980 dar-

besi gibi o da cuntanın gerçekleştirdiği askerî bir darbedir.

Silahlı kuvvetler 1982 Anayasası’nın sağladığı demokrasi dışı imkan ve avantajlara sahip-

ken egemenliğin kaynağı ve temsilcisi milletimiz, bundan mahrum ve donanımsız bırakıl-

mışlardır.  Kısacası demokrasiye giden yolda yapılacak iş çok fazla, yürünecek mesafe çok 

uzundu.
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Örneğin; darbeciler asker kişilerdi. Yargılanmaları askerî mahkemede ve şeffaf olmayan 

yöntem ve usullere bağlanmıştı. İç Hizmet Kanunu gibi anti demokratik maddeler içeren 

yasal dayanakları da vardı.

Sivil yönetimin öncelikle yasalardaki bu antidemokratik engelleri demokratik yoldan hu-

kuka uygun biçimde düzeltmesi gerekiyordu. Düzeltildi de. Ama bu iş sanıldığı kadar kolay 

olmadı. Çok zaman aldı. Sonuç olarak Özel Yetkili Sivil Mahkemeler askerleri de yargıla-

yacak şekilde faaliyete geçirildi. Konumuz olan 28 Şubat davası bu aşamalardan geçerek 

Ankara Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Özel yetkili mahke-

melerin de çoğumuzun bildiği hukuk dışı bir kısım uygulamaları sebebiyle kapatılması 

üzerine 28 Haziran 2014’ten beri Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. 

28 Şubat Davasının Duruşma Safahatı:

Davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılmaya başladı. Bu özel yetkili bir mahke-

meydi. Ne var ki sadece ismi özel yetkiliydi. Mahkeme heyeti özel yetkinin ne anlama gel-

diğini ve hangi amaçla bu yetkinin mahkemeye tanındığından habersiz gibiydiler. Devrim, 

darbe, karşı darbe gibi darbeyi çağrıştıran çok basit kavramlara aşina ve duyarlı olmaları 

gereken yargıçlar duruşmalardaki tutumlarıyla bu konularda yeterince donanımlı ve tec-

rübeli olmadıklarının işaretini vermekteydiler. 

Buna karşı sanıklar ve çoğu asker kökenli vekilleri darbenin, istihbaratın, Genel Kurmay 

Karargâhı’nın hatta muharebenin bilgi ve terminolojisine vukufiyetleri sebebiyle rahat, 

kendilerinden emin ve hâlâ üstenci bir tavır içindeydiler. 

Sözgelimi; duruşmaların başladığı ilk gün, durumu anlatan şu notu düşmüştüm. “Darbe 

davası değil işe iade davası gibi görülmekte olan bir dava bu.”  

Mahkemenin adının “özel yetkili” olmasının önemli olmadığını az önce ifade etmiştim. Bu 

davanın yargılaması çadırda hatta boş bir arazide bile yapılabilirdi. Yeter ki yargılanan 

suç, darbe yapma iradesi - darbenin özü - ve kendisi olsun.
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Ülkemizde darbenin ilk defa yargılanıyor olması beraberinde acemilikleri de getiriyor ve 

bu acemilikler zaman zaman davanın ciddiyet ve önemine, mahkemenin saygınlığına göl-

ge düşürüyor. O sebeple yargılamaya başlamadan önce darbe bilgi ve tecrübesine vâkıf, iyi 

yetişmiş yargıç ve savcılara duyulan ihtiyacın giderilmiş olması gerekiyor.

Mahkeme başkanının duruşma düzenini sağlayamadığına tanık olduk sık sık. Basına da 

yansımış olduğu gibi başkanın yetersizliği sebebiyle mağdur ve müşteki vekilleriyle - biz-

lerle - ve mahkemede görevli Cumhuriyet Savcısıyla kavgaya benzer tartışmalara girişmesi 

duruşmaların olağan vakıalarından sayılmaya başladı. 

Örneğin 28 Şubat sürecinde yargı mensuplarına Genel Kurmay’da verilen brifinglerin tar-

tışıldığı bir duruşmada müvekkilim gibi şahsen darbe mağduru olduğumu, baktığım bir 

davada brifinglere katılma uğruna duruşmaya gelmeyen hâkimleri “artık tarafsız değilsi-

niz” diyerek protesto ettiğim için şikayet edildiğimi, avukat olmama rağmen soruşturma 

geçirdiğimi, beni şikayet eden o hâkimleri tanık olarak dinletmek istediğimi içeren sözlü 

talebimi “dava ile ilgisi yok diyerek” sanıklar ve yakınlarının müstehzi gülüşmeleri arasın-

da reddeden ve kale almayan bir mahkemeydi bu. 

Gülüşmelerin bana değil mahkemeye saygısızlık sayılacağını belirtmeme rağmen aldırma-

yan ve saygısızlık yapanların korunduğu bir mahkeme.

Mahkemenin yetersiz ve dirayetsizliğine karşın sanıkların hemen hemen hepsi, bu sahada 

çok iyi yetiştirilmişlerdi. Tamamı yüksek rütbeli, darbe konusunda üst düzey bilgi ve tec-

rübeye sahibi, ulusal ve uluslararası alanda birinci sınıf istihbaratçı ve stratejist. Psikolojik 

harbi iyi biliyorlar. Salondaki tavırlarıyla duruşmaya değil psikolojik savaşa gelmişlerdi 

adeta.

Ansızın bir şeyi bahane ederek her türlü disiplinsiz davranışı sergiliyor, sıradan sanıkların 

aksine duruşma düzenini kolayca bozuyorlar. Kendinizi aniden bir kargaşa içinde bulma-

nız her an olası.

Yargıçlar usul yasalarını iyi bilseler de uygulamada darbeden ve darbe yargısı tecrübesin-

den yoksun olduklarından bilmedikleri, tanımadıkları ve hayallerinde hiç yaşamadıkları 

bir suçu, darbeyi yargılarken ulusların tarihinde nadiren rastlanan özgün ve tehlikeli bir 

suçu yargıladıklarının farkında bile değiller. 
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Sanıkların konuşmalarına ve savunma hakkına sınırsız bir özen ve saygı gösteren hâkim-

ler, mağdurlar konuşurken bıkkınlık belirtileri içinde konuşmanın bir an evvel bitirilmesi-

ni ima ve ihtar edebiliyor. Neredeyse mağdurlar suçlu, sanıklar mağdur muamelesine tabi 

tutulmaktalar. 

Yargılama yürürlükteki Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapıldığından mahkeme bu ya-

sanın sağladığı her türlü imkan ve kolaylıktan yararlanarak müştekilerin şikayet ve beyan-

larını bulundukları yer mahkemelerinde ve talimatla alıyor. 

Oysa sanıklar imtiyazlı gibi her duruşmada, salonda ve heyetin karşısındalar. Buna karşın 

mağdurlar getirilmediğinden çoğunlukla duruşmada yoklar.

Bir tiyatroyu salonda izlemek yerine kitaptan okumak gibi görsellik ve yüz yüzelikten uzak 

bu tutum ve uygulama darbe yargısının önem ve ciddiyetini kavramamış olmanın açık be-

lirtisidir.

Binaenaleyh, davanın ehemmiyetini bilen bir mahkeme, önceden anons ve ilan ederek 

mağdurları da tıpkı sanıklar gibi devlet imkanıyla Ankara’ya getirmeli uğradıkları zulüm 

ve haksızlıkları heyetin ve sanıkların yüzlerine karşı anlatmalarına imkan tanımalıydı.

Sanıkların yararlandığı diğer bir imtiyaz da masumiyet karinesinden yararlanmış olmala-

rıdır. Anayasa’nın 38. maddesinde ifade edilen ve daha önce hiç kimsenin yararlanmadığı 

masumiyet karinesi, “hakkında yargı kararı bulunmayan herkesin masum sayılması” bu 

dava ve hatırlı sanıkları sayesinde sıkça dile getirildi ve işletilmeye başladı.

Burada belirtmeliyim ki yargılamanın genel görüntüsü ile 28 Şubat darbe sürecinin genel 

görüntüsü arasında ironik bir benzerlik ve paralellik var. 

Mahkeme başkanı duruşma düzenini bir türlü sağlayamıyor. Müşteki ve mağdur vekilleri 

söz aldığında veya soru sorduğunda salonda hemen uğultular, mırıltılar, takırtı ve gülüş-

meler başlıyor.

Bu kışkırtıcı hal yargılamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasına ciddi şekilde engel oluyor. 
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Duruşmanın sağlıklı yürütülmesine engel olanlar arandığında sorumluluğu hiç kimse ka-

bul etmiyor. Ne dinleyiciler, ne sanık yakınları, ne mahkeme heyeti ve ne de sanık vekilleri 

ve sanıklar.

Tıpkı darbe sürecinde işlenen suç ve eylemleri hiçbirinin üstlenmediği ve kabul etmediği 

gibi.

28 Şubat darbesi ve yargısı işte böyle bir şey.  Her ikisi de postmodern. 

O yüzden darbe gibi hem özgün hem de çok önemli bir suçun yargılaması uzun duruşma 

tünellerine yayılmadan, yan yollara sapılmadan kısa, kararlı ve seri bir usulle yapılmalıdır.

Genel olarak sanıklar savunmalarında: “28 Şubat’ı anlamak için şartları bilmek lazım. 

Ortam gergindi. Gerginliğin sebebi TSK değil siyasiydi. Darbe söylentisi saçmadır. Toplu 

namazlar, tarikat yemeği, sakal-cüppe, kanlı-kansız ifadesi, Kudüs gecesi, aydınlık için 1 

dakika karanlık. Bütün bunlar gerginlik sebebiydi.” dediler. 

“Cebir şiddetle yıkılan bir hükûmet yok. İstifa eden ve gerekçesi istifa dilekçesinde yazılı 

bir hükûmet var.” diye devam ettiler.

Ancak sanıklardan Vural Avar bu beyanlara ilaveten şunları da söyledi. Söyledikleri önem-

liydi. Dedi ki:

“Maalesef bu davada Batı Çalışma Grubu bir şer odağı olarak ele alındı. Tüm komutanların 

bilgisi dahilinde iken Çevik Bir’in kurduğu illegal bir yapılanma olarak ele alındı. 

Herkes Batı Çalışma Grubu ile ilişiğim yok diyerek affedilmeyi sağlayama çalıştı. Ben de…

İki defa Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini anlatmak üzere ve bilgi vermeye Genel Kur-

may Başkanı’na geldik.” 

Dikkat ediniz bu sözler yargılanan sanıklardan birine aittir. 
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Bu ithamlara karşı Genel Kurmay Başkanı Karadayı sanık sıfatıyla verdiği ifadede Batı 

Çalışma Gurubu’ndan haberi olmadığını bu konuda kendisine bilgi vermek için gelindiğini 

hatırlamadığını, bilmediğini söyledi. 

Sanıklar arasındaki bu ayrışma ve çelişkili beyanlar ortada dururken Batı Çalışma Gru-

bu’na legal bir yapı denebilir mi hâlâ? Hal böyleyken başka delil aramaya gerek var mıdır?

Buna rağmen mahkeme mütemadiyen darbenin kendisini değil sonuç ve uzantılarını tar-

tışmak ve yargılamakla meşgul oluyor. “Darbe yapılmamış olsa bu sonuçlar ortaya çıkar 

mıydı?” sorusunu sormaya bir türlü yanaşmıyor nedense? 

Okullara alınmama, üniversitelerden ve memuriyetten atılma gibi uğranılan haksızlıklar 

darbeden sonra yaşanan sonuçlar ve uzantılardır. Bunlar darbenin özü - kendisi - sanılma-

malıdır.

Nitekim davanın soruşturması müşteki ve mağdurların başvurması üzerine darbenin so-

nuçları üzerinden başlamış, iddianamesi müştekilerin şikayetlerine dayandırılmıştır. Bü-

tün bunlar darbeyi adeta takibi şikayete bağlı basit bir suça, davayı da sıradan bir davaya 

dönüştürmüştür.

Özü itibarıyla fiilen gerçekleşen bir darbe varken, davanın sıradan bir dava gibi klasik delil 

ve usullerle yürütülmesi boşuna zaman kaybıdır.

Bir başka düzenin uygulanması isteği sırtında tüfek, belinde silah taşıyan biri tarafından 

isteniyorsa, muhatabın bu istemi yerine getiriyor olması silahlı birinin taşıdığı hangi özel-

liği sebebiyledir.

Demokratik özelliği mi? Yoksa darbeci mi?

Hukuk, güçlü devlet erki ile zayıf birey arasındaki çatışma ve hak ihlallerini adalete uygun 

biçimde çözen aygıttır.

Silahlı güçler - askerlere mukabil siviller, zayıflar - arasındaki hak ihlalleri bu ölçekte ve 

adalete uygun olarak değerlendirildiğinde adalet terazisi halktan yana mı silahlı güçlerden 

yana mı ağır basmalı, ne dersiniz?
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Mahkemelerin şu hususu asla unutmamaları ve hep akılda tutmaları gerekir: 

Darbe suçu halkın demokratik bilincine, demokrasiye olan inancına ve milli iradeye karşı 

işlenen büyük bir suçtur. Gerçekleşmesi halinde yargıyı da işlemez hale getirecek olan 

bu suça karşı önlem almak Anayasal demokratik düzene bağlılığın yargıya yüklediği bir 

yükümlülüktür. 

Bu yükümlülük nasıl yerine getirilecektir?

Darbeyi yargılarken mahkemeler önlerine çıkan engelleri sağlıklı bir şekilde nasıl aşacak-

lar ve hangi tedbirlerin alınması gerekir?

Bu sorulara şu şekilde cevap verilebilir:

Hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacak olsa bile Türkiye gibi demokratikleşme sürecini henüz 

tamamlamamış ülkelerin mevzuatında CMK’ya ilaveten özel bir “darbe yargılaması usulü 

kanunu “ yürürlükte tutulmalıdır.

Darbenin yargılanacağı bu usul kanununda keşifler, bilirkişi incelemeleri, tanımlar, ya-

zışmalar, zamana yayılmış duruşmalar ve ertelemeler davayı uzatmaya matuf engelleyici 

argüman ve bahane yapılamamalıdır.

Öte yandan darbe davaları nitelikleri itibariyle siyasi davalardır. Yargısal erk kararlı bir 

halk iradesi ve siyasal erkle desteklenmezse yargılamadan beklenen sonuç yine hasıl ol-

mayacak, darbecileri caydırmak imkansızlaşacaktır. Yargısal erkin sözcülüğünü, açıktır ki 

savcılar yapacaktır. O yüzden savcılar tek tek mağdurların şikayet etmesini beklememeli 

darbe soruşturmasını resen ve doğrudan başlatmalıdır. 

Nitekim söz konusu halk iradesi ve siyasi destek yeterince sağlanmadığından 28 Şubat 

davasında sergilenen ciddiyetsizlik ve laçkalıklara ister istemez tanık oluyoruz. 

İlaveten medyanın darbeye verdiği güçlü desteğe karşın mağdurlara ve yargıya destek ve-

ren bir medyanın bulunmayışı da kayda değer başka bir noksanlıktır. 
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Siyasi hiçbir davanın belirtilen bu noksanların söz konusu olduğu bir yerde sağlıklı yürü-

tülmesi beklenemez.

Darbelerin esas muhatapları milleti temsilen parlamentodur. Parlamenterler, “Kanunu 

yaptıktan sonra elimizden geleni yaptık, her türlü yasal tedbiri aldık.” diyerek darbe ihti-

maline karşı kenara çekilemezler. Uygulamayı ve işleyişi takip ederek denetlemek zorun-

dadırlar. 

Bir darbe davası düşünün ki, mahkeme başkanı prova yapmadan geldiği için “mikrofonla 

konuşmaya alışık değilim, ilk defa konuşuyorum” diyebiliyor,  duruşmada. 

Deneyimsizliğini bu şekilde dile getirerek kişisel yetersizliğini itiraf ediyor.

Asıl büyük hata, en basit davada bile henüz iddianame okunmadan, sanıkların sorguları 

yapılmadan esasa girilmemesi bilinen temel bir usul kaidesi iken ansızın çıkan kargaşa 

üzerine usule aykırı biçimde davanın esasına giren bir mahkemede başkanın tecrübesizli-

ğine dair yukarıdaki beyanları şaşırtıcı sayılmaz elbette.

Davada yaşanan ve 28 Şubat davasını tarihe geçirmeye yetecek hukuki bir garabet de dö-

nemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in tanıklığıdır. Özden, daha önce 

Ankara Barosu Başkanlığı da yapmış biri. 

Darbe döneminde bir kamu görevlisi iken kişisel tercihini sanıklardan yana ve savunma 

tanığı olarak kullandı. Ceza hukukçuları kamu tanığı ile savunma tanığı ayrımını ve ara-

daki farkı çok iyi bilirler. 

Birinciler olayı aydınlatmak için ikinciler suçu savunmak ve örtbas etmek için yardımcı-

dırlar. 

Dinlendiği duruşmada darbeci bir yaklaşım sergileyerek Genel Kurmay Başkanlığındaki 

yargı brifinglerine memnuniyetle katıldığını, başkalarına da gitmelerini tavsiye ettiğini 

elleri cebinde verdiği ifadesinde bizlere - mağdurlara - hep arkasını dönerek konuştu. Za-

man zaman ayakları üzerinde yaylandı. “Darbe yapılmadı ve bu sanıklar suç işlemedi, ben 

tanığım.” demeye getirdi.
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Burada yeri gelmişken sormak lazım: Yargılama sonunda darbe suçu sabit olursa görev 

yaptığı dönemde suçun işlenmesine destek verdiği mahkemedeki ikrarıyla sübuta eren bu 

Yüksek Mahkeme Başkanı da suça iştirak etmiş sayılacak ve yargılanacak mıdır?

Tartışılması ve cevap verilmesi gereken sorulardan birisi de budur.

Refah Partisi’nin kapatılması ve üniversitelerde başörtüsünün yasak olmadığına dair ka-

nunun iptali davasına bakmış ve iptal kararı vermiş olduğunu, 28 Şubat döneminde baskı 

görmediğini, yargı brifinglerine şimdi de olsa gideceğini söyleyen bir eski mahkeme başka-

nı. Emekli olduğumda beni ilk tebrik eden “Erbakan”dır diyerek Erbakan’a da göndermede 

bulunmayı ihmal etmedi mahkemede.

Duruşmadaki sıfatı “tanık”lık iken sanık paşalar ve vekilleri nezdinde hâlâ Anayasa Mah-

kemesi Başkanı muamelesi gördü. 

“Anayasa Mahkemesi’ne kimse talimat veremez” derken özünde kendisiyle övünen Yekta 

Güngör’ün huzurdaki anlatımları sanıklarla hiçbir görüş farkı bulunmadığını gösterdi. Ta-

nıklık yapmaya gelmemiş, sanıkları savunmaya ve kurtarmaya gelmişti adeta.

Bir yüksek mahkeme başkanı, başkanlık döneminde baktığı davalar hakkında başka bir 

mahkemede tanıklık yapıyorken, Türk hukuk ve yargı tarihi de bir ilki yaşıyor, büyük bir 

hukuk ihlaline ve skandala tanık oluyordu. 

“Karadayı’yı tanırım, o dönem baskı görmedim.” dedi. Karadayı kendisine Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel’in verdiği resepsiyona giderken kapının girişinde “Refah Partisi’nin ka-

patma davasını uzattığınız söyleniyor. Var mı böyle bir şey?” diye sormuş.  

Silahlı kuvvetlerin en yukarıdaki yetkilisi Karadayı’nın Genel Kurmay Başkanı sıfatıyla, 

devam eden parti kapatma davası hakkındaki sorusunu “Kim söylemişse yalan söylemiş.” 

diye cevaplamış Yekta Bey.

Bu soru karşısında hiç şaşırmamış ve tepki göstermemiş. Bunu yargıya bir müdahale saya-

rak “Size ne?” dememiş.
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Görüldüğü gibi Yekta Güngör’ün darbenin öznesine verdiği cevap tam manasıyla örtülü bir 

itaat ve tekmil vermeye tekabül etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin tüm yetkileri kendisinde gibi “Başörtüsünü serbest bırakan yasa-

yı ben iptal ettim.” dedi.

Vaktiyle Ankara Baro Başkanı iken duruşmaya başörtülü giren Av. Emine Aykenar’ı “Mo-

dern ortamda teokratik giysi olmaz.” diyerek barodan attığını da büyük bir övünçle ifade 

etti.

Hukuki garabet ve skandal işte bu ifade ile başladı. 1973 yılında başörtülü bir avukatın kay-

dının barodan silinmesine karar veren biri, bu kararıyla görüş ve kanaatini ihsas etmiştir.

Usul Kanunu’na göre bu kişinin daha sonra başörtüsünün yasak olmadığına dair kanunun 

iptali davasına Anayasa Mahkemesi Başkanı sıfatıyla bakamaması ve davadan çekilmesi 

gerekirdi. 

Kanuna göre bir davada tanıklık yapan kişi o davada daha sonra yargıçlık yapamaz ve 

çekilmesi gerekir. Aynen bunun gibi bir davada yargıçlık yapan da baktığı davayla ilgili 

fikir veremez ve bir başka mahkemede tanıklık yapamaz. Bu herkesin bildiği hukuki bir 

mütearifedir.

İşte Yekta Güngör daha önce hem reyini ihsas ettiği bir davaya çekilmeksizin hatta bunu 

fırsat bilerek bakan hem de baktığı dava hakkında tanıklık yapan sözüm ona modern ve 

laik bir hukukçudur. Ancak, tanıklığı ve mahkemedeki beyanları kendisi tanık vasfını taşı-

madığı için hukuken geçersizdir. Mahkemeye düşen görev, bu beyanları dikkate almamak 

ve dosyadan çıkarılmasına karar vermektir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi bir tek başkanla karar veremez. Kararlar heyet halinde 

alındığından başkanın yaptığı tanıklık heyettekiler adına yapılmış sayılamaz. Heyetteki 

tüm üyelerin tek tek dinlenmesi şarttır. Çünkü Yekta Güngör darbecilerden baskı görme-

dim dese de bu beyan diğer üyelere baskı yapılmadığını veya Yekta Güngör’ün üyelere bas-

kı yapmadığını göstermez. Bu sebeple ya diğer bütün üyeler de dinlenmeli veya tek başına 

başkanın tanıklığı heyet adına yapılmış sayılmamalıdır.
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Tebliğde mahkemenin tutumlarını eleştirdiğim bölümde temas ettiğim bir hususu burada 

kısaca açıklamak istiyorum.  

Yargı brifingleriyle ilgili sanıkların sorgusu yapılırken “Yargı mensuplarının o brifinglere 

nasıl çağrıldıklarını öğrenmek için o dönem bu mahkemede görevli hâkimleri de dinleyin 

çünkü onlar da katılmıştı.” diye bir talebim olmuştu. Bu taleple aynı salonda görev yapan 

o zamanın Orhan Karadeniz yönetimindeki Devlet Güvenlik Mahkemesini kastetmiştim.

Mahkeme başkanı talebimi değerlendirmeye bile almadan “Siz merak ediyorsanız siz din-

leyin.“ dedi cevaben yüzüme karşı.

“Yargılamayı siz yapacaksınız şahidi biz mi dinleyeceğiz?” dedimse de sözlerim uğultudan 

duyulmadı ve tutanaklara geçirilmedi. 2013 Kasım’ının 18. günüydü bu sözlerin duruşma-

da söylendiği tarih. 

Sanık avukatlarının tanık gösterdiği dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Gün-

gör’ün mahkemece kabul gören tanıklığına karşı aynı konuda fiili duruma tanıklık edecek 

olan dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Orhan Karadeniz’in “davayla ilgisi yok” 

diye kabul edilmeyen tanıklığı.

Orhan Karadeniz’i dinlemeyen mahkeme Yekta Güngör Özden’i büyük bir görev aşkıyla 

neden dinlemiş olabilirdi? Bu sorunun cevabı talebin müştekiler veya sanıklar olmak üzere 

hangi taraftan geldiğine bakılarak kolayca anlaşılacaktır. 

Şu çarpıcı örnek de Yekta Güngör’ün düştüğü garip durumun hukuken anlaşılmasını sağla-

yacaktır.  

Bu günlerde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden İstanbul Barosu Yönetim 

Kurulunun yargılandığı bir dava var. 

Stajyer avukat bir bayanın başını örterek geldiği staj eğitim merkezine kıyafeti sebebiy-

le alınmadığı için açılan bu davanın bakıldığı 12. Ağır Ceza Mahkemesinin çok değerli 

Başkanı Nimet Demir, “Başörtülü avukatın tarafsızlığı” başlıklı makalesi bulunduğundan 

“tarafsızlığın ihlali yönünden olgu oluşması muhtemeldir”  gerekçesiyle usulen davadan 

çekilmiştir. 
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28 Şubat’ı yargılayan mahkeme, Yargıç Nimet Demir’in bu saygın tutumunu Yekta Gün-

gör’ün tutum ve beyanlarıyla karşılaştırmalı, onun tanıklık sıfatını yeni baştan ele almalıdır.

Mağdurlar ve vekiller - bizler- Yassıada kararlarında olduğu gibi halkımızın Yekta Gün-

gör’ün sahiplendiği Anayasa Mahkemesi kararlarını demokratik yoldan geri gönderdiğini 

ve tarihin çöplüğüne gömdüğünü görerek, Yekta Güngör’ün düştüğü duruma acı acı gülüm-

süyor ve hayatta iken bu gülümsemeyi onun da görmüş olmasını demokrasimizin ilerleme-

si adına kat edilen bir merhale sayıyoruz.

28 Şubat davasına dair bireysel gözlem ve izlenimlerimin genel bir anlatımla özeti bu şe-

kildedir. 

 

Sonuç ve öneriler

28 Şubat davasında yargının adalete uygun şekilde maddi hakikate ulaşması için, darbe-

nin sonuç ve uzantıları yerine sanıkların darbe yapma iradesine,  darbenin özü ve kendisi 

üzerine yoğunlaşması şarttır. Darbenin özü ve kendisi ile sonuç ve uzantıları arasında fark 

vardır. Mahkeme bazen darbenin kendisini bazen de sonuç ve uzantılarını yargıladığından 

ortaya çıkan karmaşa davayı içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

Oysa yargılaması yapılan eylem, kamusal yetkilerin kanun dışı kullanılması sebebiyle hal-

kın demokrasiye olan güven ve inancını yitirmesidir.

Yürütmenin belli bir parçasının - silahlı güçlerin - yargı erkinin desteğiyle parlamentoyu 

işlevsiz hale getirmesi söz konusudur. Parlamentoyu işlevsiz hale getiren bu illegal yapı - 

BÇG’nin - kanun dışı faaliyetlerinin belgesi olamaz. Eldekiler darbecilerin önemsemediği 

kırıntı kabilinden belgelerdir.

Bu itibarla yargılamanın 28 Şubat sürecindeki fiili duruma bakılarak sonuçlandırılması 

şarttır. Fiili durumun belge ile isbatı gerekmez. Her duruşmada Genel Kurmay’dan yeni bir 

belgenin istenmesi beyhudedir. Genel Kurmay legal ve meşru bir makamdır. Kanun dışı 

belgeleri bulundurması ve saklaması suçtur. Onun bu suçu işlemesi objektif aklın kabul 

edeceği bir durum değildir.
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Davanın iki önemli tanığı Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’i üç seneden beri dinlemeyi sağla-

yamayan bir mahkemenin yürürlükteki CMK ile hakikate ulaşması şüphelidir. Bu sebeple 

TBMM, yeni bir darbe yargısı usulü kanununu ivedilikle çıkarmalıdır.

Dönemin Genel Kurmay Başkanı İ. Hakkı Karadayı’nın “Batı Çalışma Grubu’nun çalışma-

larından bilgim ve haberim yok.” şeklindeki beyanına karşı, bir kısım sanıkların “BÇG’yi İ. 

Hakkı Karadayı’nın bilgisiyle kurduk.” şeklindeki beyanları arasındaki çelişki darbe suçu-

nun işlendiğini başka hiçbir delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde ispat etmektedir. 

Aksi takdirde darbenin sonuç ve uzantılarını bilfiil yıllarca yaşayan milletimizin; bir rüya 

gördüğüne, gözleriyle gördüğü her olayı sanal bir alemde yaşadığına, fiilen yaşanan bütün 

zulüm ve haksızlıkların hayalden ibaret bir yanılsama olduğuna inandırılması gerekecektir.

Saygılarımla.
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Bu son oturumda dinleyicilerin bir daha darbelerle karşılaşmamak ve karşılaşılan darbelerle 

yargı önünde nasıl yüzleşmek gerektiği hususlarında önerileri alınacaktır.

Dinleyici: Kişilerin özgürlüğünün korunması için Latin Amerika ile Doğunun birbirinden 

istifade etmesi ve işbirliği yapması gerekmektedir. Bundan sonra karşımıza çıkacak darbe-

lerin eskileri gibi olmayacağı ortadadır. Muhtemel karşımıza çıkacak darbeler medya, eko-

nomi ve yargının işbirliğiyle yapılacaktır. Bu anlamda da hakların bunlara karşı uyarılması 

ve korunması gerekmektedir. 

Dinleyici: Türkiye’nin yaşadığı 1980 darbesinin çok ağır bedelleri olmuş ve bu dönemde 

işlenen suçların insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilerek bu suçlar için zamanaşımının 

söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Yeni Anayasa, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısın-

dan büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu Anayasanın büyük bir ittifak ve mutabakatla ve 

demokratik bir şekilde yapılması ve çoğulcu bir Anayasa olması gerekmektedir. Türkiye ile 

alakalı oturumlarda konuşulmayan ve aslında Türkiye’nin siyasi geleceğini şekillendirecek 

2 temel husus mevcuttur. Bunlardan birincisi terördür. Bu sorun Türkiye’nin uluslararası 

arenadaki itibarına ciddi zarar vermekte olup, İspanyadaki gibi terör ortamı darbeye zemin 

hazırlayabilir. İkincisi, Türkiye, Suriye’de yaşananlar ve Suriye’den gelen mülteciler ile çok 

ciddi ekonomik ve siyasi bir yükün altına girmiştir ve bu da Türkiye’nin siyasi yapısını da 

ciddi manada etkilemektedir.  

Dinleyici: Yeni Anayasa yapmadan 1980’den bu yana yaşadığımız darbelerden kurtulmak 

pek de mümkün olmayacaktır. Büyük bir uzlaşma ile hazırlanması gereken bu Anayasanın 

ilerideki muhtemel siyasi kriz ve darbeleri önlemesi gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki si-

yasiler en ufak bir sorunla karşılaştığında Anayasa masasını yıkmamalı ve STK’lar sürece 

daha da fazla dâhil edilmelidir.

Dinleyici: STK’ların bu darbe yargılamalarına olan ilgisi diri tutulmalı. Bir diğer husus ise 

dava süreci ile ilgili taraf vekillerinden ziyade üniversite hocalarının katılacağı periyodik 

çalıştaylar, sempozyumlar düzenlenmeli. Ayrıca dava seyrini etkilemeye matuf bürokratik 

direnişin izi sistematik bir şekilde takip edilip bu engelleri çıkaran kişiler yargıya taşınabil-

meli. Bu süreçlerin izlenmesi ise büyük bir STK veya Komisyon eliyle yürütülmelidir.
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Dinleyici: Şili’de demokrasiye geçişin mevcut darbe anayasasıyla mı yoksa yeni bir Ana-

yasa ile mi olacağı uzun bir süre tartışıldı ve 90’lara gelindiğinde yeni bir Anayasa yapıldı. 

Ancak bu Anayasa Pinochet’in ağırlığı olan bir Anayasa oldu. Bu anayasa 500’den fazla 

değişikliğe uğramasına rağmen hala eksikliklerle dolu bir Anayasa olarak karşımıza çık-

maktadır. Bundan dolayı sizler de yeni bir Anayasa ile yeniden başlamanız gerekmektedir. 

1990’lı yıllarda siyasetten ciddi bir kopuş yaşandı ve insanlar özellikle de gençler siyaset-

ten soğumaya başladı. Her dönemdeki dönüşümün de gençlerin itici gücüyle olabileceğini 

düşünmekteyim. Bundan dolayı gençlere bu noktada çok iş düşmektedir.

Dinleyici: 1982 Anayasasının değiştirilememesi için çok ciddi nisaplar öngörülmüştür. 

Bunun yanında sadece anayasa maddelerinin nasıl değiştirileceği belirtilirken yepyeni bir 

anayasanın nasıl yapacağına dair bir hüküm ihtiva etmemektedir. Salt çoğunlukla bir ana-

yasa yapılsa ve halkoyuna sunulsa daha iyi olacaktır. Açıkça bunu engelleyen bir husus 

yoktur ve halkın %50’sinin 1 fazlasının oyunun, 550 milletvekilinin oyundan daha kıymetli 

olacağını düşünüyorum.

Dinleyici: Bir anayasa reformunun olması çok önemlidir. Ancak silahlı kuvvetlerin yeri 

ve konumu Anayasada doğru tespit edilmelidir. Askeri müfredatın iyileştirilmesi de göz 

önünde tutulmalıdır. Gençler de iyi eğitilerek darbeler hakkında bilgilendirilmeli ve çeki-

len acılar hatırlatılmalı. 

Dinleyici: Darbeler yargılanırken unutulan çok önemli bir konu vardır. Darbelerin kayna-

ğının olduğuna inandığım resmi Kemalist söylem sorgulanmadır. Tek parti diktatörlüğü adı 

verilen dönem, eğitim kurumlarımızda demokrasi şeklinde öğretilmeye çalışılmaktadır. 

Bunu anlayamadan darbeleri yargılamak mümkün olmayacaktır. Anayasada darbecilerin 

vesayet sistemini kurarken başvurdukları bir metot vardır: Değiştirilemez ve değiştirilme-

si teklif edilemeyen maddeler. Nedir bunlar, Atatürk ilke ve inkilapları. Bu kutsallık atfe-

dilen ilkelerin artık korunmaması gerekmektedir. Bir diğer husus ise hala Genelkurmay 

Başkanlığı Başbakanlığa bağlı olmasıdır. Bu husus sivil mantığın gelişmesine hep engel 

olacaktır. Diğer batılı demokratik ülkelerde bu kurumun Milli Savunma Bakanlığına bağlı 

olduğu görülmektedir. Ülkemizde de bu şekilde bir değişiklik yapılmalıdır.

Dinleyici: Eğitim merkezlerinde, okullarda çocuklara ve gençlere darbelerin hukukçu uz-

manlar tarafından anlatılması gerekmektedir. Çünkü bu konu tüm vatandaşlarımızı ilgi-

lendiren ve asla unutulmaması ve üstü tozlanmaması gereken bir konudur.
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Dinleyici: Şiraze 1000 sayfalık bir kitabın sayfalarını birbirine tutan ipliğe verilen isimdir. 

Şirazeden çıkmış deyişi de buradan gelmekte olup şirazeden çıkılınca, sayfalar kopar ve bü-

tünlük bozulur. Aynen bir ülkeyi, devlet kurumlarını ve vatandaşları da bir ve birlikte tutan 

şey yani şiraze ise Anayasadır. Anayasamız iflas etmiş mevcut sorunlara çözüm olacağına 

yeni sorunlar çıkartmaktadır. Değil darbe kapısını kapatacak sisteme sahip olması, yapılan 

darbeleri yargılayacak bir sistem bile kurgulayamayacak durumdadır. Bundan dolayıdır ki 

acilen bu Anayasanın geniş toplumsal bir mutabakatla yenilenmesi gerekmektedir. 

Dinleyici: Anayasa komisyonunda yıkılan masa tekrar kurulmalı ve tüm partiler özverili 

bir şekilde çalışmalıdır. Kürt sorunun çözülebilmesi için AK Parti’nin HDP’nin birlikte ola-

bileceği nokta bu masadır. Her iki meselenin de aynı masa çevresinde çözülmesi ve toplu-

mun hiçbir kesiminin dışlanmayacağı yepyeni bir Anayasanın yapılması gerekmektedir.

Dinleyici: Darbelerle daha hızlı yüzleşmek ve darbe tehlikesini ortadan kaldırmak için illa 

ki yeni bir Anayasa yapılması gerekiyorsa partilerin daha samimi olmaları ve kırmızıçiz-

gilerinden vazgeçmeleri gerekmektedir. Medyadan da takip ettiğimiz üzere yeni Anayasa 

mevzusu tamamen başkanlık sistemi çevresinde tartışılmaktadır. Anayasa gibi önemli bir 

konuda en büyük engel teşkil eden başkanlık sisteminin geri çekilmesi en azından bekle-

tilmesi ve derhal yeni Anayasanın yapılması gerektiğini düşünmekteyim.

Dinleyici: Modern siyaset algımızı değiştirmemiz gerekmektedir. Yüzümüzü hep batıya 

çevirmiş onların ağzının içine bakıp onlardan medet umarak “Sisi’ye darbeci diyecekler mi 

demeyecekler mi?” diye tartışıyoruz. Tabi ki darbeci demezler çünkü güç merkezli, güce 

tapılan bir anlayış çerçevesinde siyasetleri dönüyor. Yüzyıllar öncesinde Lord Acton “Güç 

insanı yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır” sözünü boşuna söylememiştir. Gücü eh-

lileştirmek gerektiğine inanıyorum. Gücün yanına sevgiyi, adaleti, merhameti koymamız 

gerektiğine inanıyorum. Merkezi Amerika’yı koyarak o kavramsal sistemini koyarak o sis-

teme ve zihniyete mahkûm kalarak yeni bir çözüm sistematiği koyamayız. Albert Einstein 

diyor ki “problemi doğuran düşünce sistemi içerisinde kalarak o problemi çözemezsiniz.” 

Ana caddeden ayrılmadan yeni çözümler bulamayız. Farklı yollara farklı hakikat arayışla-

rına kulak vermemiz gerekmektedir. Ünlü bir şairin sözünü de zikretmek istiyorum: “Kim-

senin yürümediği bir yoldan yürüdüm ve fark yarattım.” Sonuç olarak bugün yaşanan tüm 

sorunlar modern siyasetin getirileridir ve değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanı, adaleti ve 

merhameti merkeze koyan yeni bir söyleme ihtiyacımız var. Mevcudu yama yaparak so-

runlardan kurtulamayız sistematik değişikliğiyle yeniden yapmalıyız.
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SORU 1.

Av. Ahmet AKCAN

Soru Şili, Arjantin ve İspanya ekibine soruluyor. 

Darbeyi yargılama fikri ve girişimi ne zaman ve nasıl başladı? Bu bir kişiden mi bir kurum-

dan mı veya savcılardan mı geldi?

CEVAP

Barcesat: Arjantin’deki yargılama süreçleri oldukça kısıtlıdır. Dolayısıyla mahkeme cezai 

müeyyidenin uygulanmasını engelledi. 711 dosya ele alındı. Sadece 70’i yargılandı. Süreç 

kısa olmalıydı. Daha ziyade sivil kişilerin değil de darbe sürecine etken olan kişilerin yargı-

lanması kararına vardı. Devlet görevli olan savcılara emir vererek bu kişiler hakkında dava 

açılmasını istedi. Askerî darbe karşıtı kişilerde bu hususta baskı yaptılar. İnsan haklarına 

aykırı olarak değerlendirdiler. 60 gün içinde duruşmaların yapılması sağlandı. Arjantin’de 

verilen yargı kararı AİHM benzeri bir mahkeme olan Amerikalılar arası bir üst mahkemeye 

gönderiliyor. Bu mahkeme bizde uygulanan iki kanunu BM sivil haklar sözleşmesine aykı-

rı olduğu gerekçesiyle yok sayıyor. İnsan hakkı ihlallerine yol açmasa da darbeye yol açan 

durumun araştırılmasına hükmediyor. Burada kaybolan kişilerle ilgili hiçbir ceza verilme-

mesi büyük bir eleştiri konusudur. Bu insan hakları ihlalleri içeren kanunların tamamen 

kaldırılmaması sadece ilgili hükmün kaldırılması da bir diğer eleştiri konusudur. Kirschner 

hükûmeti geldiğinde iki yasayı iptal ederek bu yargılamaların yolunu açtı. Dönemin terörist 

devletinin suçları bu şekilde yargılanmaya başladı. 1976’daki darbenin yargısı 2003 gibi geç 

bir vakitte başlamış oldu. 

Bu yargılamalar genişletilerek darbeye katılan herkes için uygulandı. Yargılamalara bun-

larla iş birliği içinde bulunan sivil kişiler, şirket sahipleri de dahil edildi. Bu yargılamalarda 

yapılanlar insanlığa karşı suç olarak kabul edildi. Bu davalardan herhangi bir sonuç alına-

mazsa interamericano adlı üst mahkemeye başvurulması söylendi.

Llairo:  Burada dönem açısından bakacak olursak o dönemki önemli konu Falkland sava-

şıydı. Birçok masum insan herhangi bir hazırlanma olmadan savaşa gönderiliyor. Ancak 

bunlar soykırıma uğruyorlar. Ayrıca bu savaş çok fazla dış borca sebep olmuştur. Bu sebep-

lerle yargılamalar güçleşiyor ve gecikiyor. Arjantin ekonomisi bu sebeple çöküşe gitti ve 
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kanun dışı zenginleşmeye gidildi. Hayatını kaybedenler ile kaybolanlar arasında fark var. 

Hayatını kaybedenler için yargılama yapılırken, kaybolanlar açısından hayatta oldukları 

varsayıldı. Sadece güçlü bir iktidar olduğunda ülkenin nereye geldiğini görebiliyoruz. Ar-

jantin’de 1930’lardan 1976’ya kadar birçok darbe söz konusu oldu. 

Ufuk Uras: Peki Falkland’daki referandum neden İngiltere lehine sonuçlandı?

Llairo: Dış politikadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. BM nasıl Cebelitarık hususunda 

İspanya’yı haklı gördüyse, burada da İngiltere lehine karar vermiştir. Oradaki insanların 

kendi kaderlerini tayin hakları vardır. Bunu göz ardı etmiştir. 

Balardini: Askerî darbeler bazı sosyal hareketlenmelere yol açıyor. 1976’daki darbeden 

sonra insan hakları konusu sık sık tartışılmaya başladı. Anayasal olarak askerlerin yaptık-

ları müdahaleler insan haklarına açıkça aykırıydı. 2015 Aralık ayı verilerine bakarsak 221 

dava açılıyor, 155 tanesi sonuçlanıyor. Bu davalarda 660 kişi cezaya çarptırılıyor, 60 kişi 

serbest bırakılıyor. 300’den fazla soruşturma devam ediyor. 800’den fazla kişi yargılama 

sürecine dahil oldu. 40 yıllık süreçte bu darbeye karışan 250 kişi yargılama esnasında öldü.  

Yargılamalarda adaletin sağlanması için davaların çok kısa sürede bitirilmesi gerekiyor 

ama uzun bir dönem almıştır. 

Arce: Yargılamalarında baskılar mevcuttur. Kichner hükûmete gelmeden önce bu yargıla-

maları yapmak isteyen çok az sayıda kişiydik. Kishcher’den sonra bu yarılamalarda artış 

olmuştur. 

Av. Cüneyt Toraman: Ben soruları beş başlık altın bütün misafirlerimize sormak istiyorum.

1.  Darbenin yıkımlarının tamiri için yasal düzenlemeler yapıldı mı? Mağdurlar açısından 

bir tatmin oldu mu? Devlet bu konuda istekli miydi?

2.  Hâkimlerin darbe yapanlar lehine taraflı davrandığı oluyor muydu?

3. Darbe yargılamalarına medya sahip çıktı mı? Mağdurlar sahip çıktı mı?

4. Büyük suçlarda genelde her zaman alt kademedeki insanlar kurban ediliyor. Üst kade-

melerde böyle bir şey yaşanmıyor. Bu ülkelerde de bunlar yaşandı mı?

5. STK’lar iyi çalışıyor muydu? Yargılamalarda bir etkileri mevcut muydu? 
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Arce: Öncelikle şunu belirtmek isterim, her ülkede gelişme ve sonuçlanma süreci farklı-

dır. Bu sebeple her ülkenin aynı soruları cevaplaması oldukça zordur. Ben kendi ülkem 

açısından cevap verecek olursam, bu mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenlemeler 

yapıldı. Tabi ki eski hale getirmek mümkün değildir. Ancak verilen tazminat var. Ben bu 

konuda örnek verecek olursam bir üniversitede profesörken mesleğini icra edemediği için 

kendisine 150 bin dolar verilen yine işkence görüp zorla kürtaj edilen kişiler için 100 bin 

dolar tazminat verildiğini gördük. Devlet böyle bir yasa çıkartarak maddi tazminat yoluna 

gitmiştir. Ancak hiçbir maddi tazminat insanların yaşadığı acıları telafi edemez. 

Hâkimlerin bu davada tarafsız olamayacakları söz konusu değildir. Zaten yargılamalar sü-

recin de de halk tarafından baskı görmüşlerdir. Medya da bu süreçte üstüne düşeni yaptı. 

Ve darbe dönemindeki kişileri kötü insan olarak topluma lanse etti. Böyle bir izlenime yol 

açtı. Dernekler ve insan hakları örgütleri de bu yargılamalar esnasında çok çalıştı. 

Aunion: Bütün cezai kanunların en temel amacı insandır. Genel hukuk kuralı haksızlığı 

gidermek eski haline geri getirmektir. Eğer bu mümkün değilse bunun karşılığı tazminat-

tır. Önemli olan olamamasıdır ancak olay yaşanmışsa da bunun telafi edilmesi gerekmek-

tedir. Bunları yerine getirmek için anayasa değişmiştir. STK’lar insan hakları ihlallerinin 

önlenmesi için mücadele etmişlerdir. Baltasar Garzon’un Pinochet’i yargılaması aslında bu 

ülkelerde diğer davaların önünü açmıştır.

Arce:  Bunun belki bugün için en iyi yol olduğunu söyleyemeyiz. Ama bizim başarabildiği-

miz şu an bu. Belki ileride çok daha iyi bir yol bulunur.  

Conde: Her ülkenin kendine has sorunları ve çözümleri olduğu hususunda Adriana Ha-

nıma katılıyorum. İspanya’da 1936 yılında darbe yapıldı. Bu iç savaşa sebep oldu. Franco 

diktatörlüğü ile sonuçlandı ve kırk yıllık bir askerî süreç başladı. Franco yatağında ölünce 

bu demokrasiye geçiş süreci başladı. Bu sebeple eski rejimle herhangi bir hesaplaşma ol-

madı. Franco rejiminde yaşananlarla ilgili yeni nesil herhangi bir öç alma duygusu da ya-

şamadı. Zaten 1977’de çıkan af yasası da bu dönemde yaşananların yargılanmasına engel 

olmaktaydı. Diktatörlükten demokrasiye geçiş bu anlamda kademeli olarak oldu. Taki 1981 

yılında yapılan darbe girişimine kadar bu demokratik süreç devam etti. Ordu bu süreçten 

rahatsız olunca böyle bir girişim yaptı. Hükûmet önceki dönemde yaşanan insan hakları 

ihlallerine ve yaşananları yargılama yoluna gitmedi. Baltasar Garzon’un Londra’da eşiy-

le alışveriş yapan Pinochet’in iadesini istedi ve onu İspanya’da yargılamak istedi. Bu çok 
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önemli bir durumdur. Gerçekleşmesi zor olan bir durumdur aynı zamanda. Garzon, 1977’de 

çıkan yasaya rağmen Roma Statüsüne dayanarak bu dönemde yaşananları yargılamak is-

temiştir. İç savaş mağdurlarını ve yakınlarını bunların yaşadıklarını yok saymak mümkün 

değildir. En azından ne yapılabilir, diye düşünüldü. Caddelerden isimleri silinerek onların 

hatıraları kaldırıldı, mağdurların onurlarını iade etmek, tazminat vermek çok sembolik 

kalmaktadır. Madrid’de bir ay önce Franco döneminden kalan cadde isimleri silindi.

İspanya’da iç savaşın üzerinden yaklaşık seksen yıl geçmiştir. Ancak tarihi ile yüzleşeme-

miştir. İspanya bu konuda başarılı olamamıştır.

Av. Cavit Tatlı: Darbe döneminde alınan kararların meşru olmadığı ne anlama geliyor?

Av. Gülçin Avşar: Devlet Kurumlarının yeniden yapılandırılması için bir şey yapıldı mı?

Barcesat: Pozitivist hukuk anlayışını ortadan kaldırmak için çok uğraştık. Geçerliliğini 

yitirmesi için çok çaba sarf edildi. Arjantin Anayasası’nda 1994 yılında yapılan değişiklik 

önemli bir reformdur. Darbe döneminde çıkan kanunların yok hükmünde olduğunu ifade 

eder. Bu, bütün sonuçları ile hukuk dünyasından kaldırılması anlamına gelir.

Conde: 1982’de sivil hükûmet önemli kararlara imza attı. Öncelikle sivil bir savunma ba-

kanı atandı. Bu şekilde askerî vesayetin zinciri kırıldı. Sivil savunma bakanı başbakana 

bağlıydı. Diğer önemli hususta askerî kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önü 

açıldı. Bir daha darbe yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Askerlerin ülke içinde yer 

değiştirme suretiyle bir bölgede teşkilatlanmasının önüne geçildi. Erken emeklilik kanunu 

çıkartılarak önemli mevkideki generaller emekliye sevk edildi. Bu generallere ait diktatör-

lük döneminde elde ettikleri büyük mülkler vardı. Bu topraklar satıldı.  

Aunion: Şili’deki etkilerine bakılırsa, 20. yüzyılda Şili’de tek bir darbe oldu. 1920 yılında 

bir hükûmet değişikliği oldu. İnsan hakkı ihlalleri içeren bir darbedir. O dönemde yaşanan 

ölümler incelendi. Üç bin kişinin öldüğü tespit edildi. Kurulan komisyon bütün gerçekleri 

ortaya çıkarmaya uğraştı ancak 17 yıllık diktatörlük boyunca hiçbir tutuklama olmadığı 

ileri sürüldü. 1978’de genel af ilan edildi. Bu genel af insan haklarını ihlal eden kişilere 

yöneliktir. Kaybolanlara yönelik hiçbir şey yapılmıyor. Bunların öldükleri varsayılmıyor 

sadece ölümleri kesinleşen kişilerin davalarına bakıldı. Ceset bulunmadığı sürece yaşamış 

sayılıyor ve dava açılamıyor. Bu şekilde süren birçok dava bulunmaktadır.
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Diaz: Tazminat konusunda şöyle bir ayrım var, İşkenceler konusunda tazminata hükme-

dilirken, kaybolan kişilere karşı yapılan herhangi bir şey yok. Bununla ilgili birçok dava 

Interamericano mahkemesine iletiliyor ve burada da Şili mahkûm ediliyor. 1998 yılına ka-

dar af yasasından dolayı hâkimler beraat veriyordu. Yargılamalar oldukça uzun sürüyordu. 

Bir tek o yasal düzenleme ile 1978 yılında çıkarılan af yasasına bir sınırlandırma getirildi. 

Bunları yaparken başında bulunan kişileri yargılamak gibi.

Av. Işıl Ilgın Oktay: Bizim ülkemizde Ceza Kanunları, bu tür suçlarda ayrıma gidiyor. Ana-

yasa’ya karşı işlenen suçlar, hükûmete karşı işlenen suçlar ve yasama organına karşı işle-

nen suçlar olmak üzere. Sizin ülkenizde de böyle bir ayrım var mı?

Üç Ülke: Evet var.
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3.GÜN, 2.BÖLÜM

28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI

Moderatör: Prof. Dr. Bekir Berat Özipek1 

1 Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi.



3.GÜN - ÇALIŞTAY NOTLARI

653

1. Asıl problemler nelerdir?

2. Neler yapmalıyız? 

Bu hususlar üzerine somut fikirler somut öneriler yapılacaktır.

Av. Muhammet Emin ÖZKAN:

1. 28 Şubat davasındaki asıl sorun savcıların ihbar üzerine harekete geçmeleri, resen so-

ruşturma yapmamalarıdır. Burada görevi ihmal suçu vardır. 12 Eylül yargılamasında geçici 

15. Madde vardı. 28 Şubat’ta ise böyle bir engel yok, neden harekete geçmiyorlar?

2. Yargıçlar ve savcılar taraflı davranıyor. Siyasi bir kararmış gibi davranıyorlar. Oysaki 

masumun bir dini olmaz. 

3. Mahkeme bu işi çözüme kavuşturmakta oldukça isteksiz davranmıştır. 

Ufuk Uras: Bu tür davalar yanlı hale getirildi. Belki de bir heyet kurulup sürekli meclis 

komisyonlarına ziyaretlerde bulunulabilir. Siyasi iradenin zorlanması gerekiyor.

Av. Muhammet Emin Özkan: 28 Şubat’ın en büyük mağdurları, dini hassasiyetleri olan-

lar, başörtülü kişiler ve Refah Partisi mensubu kişilerdir. Buna rağmen neden haklarını 

korumuyorlar? Yüksek Mahkeme üyeleri darbe konusunda bilinçlendiriliyor. Bu konuda 

Adalet Akademisinde özel dersler verilmelidir. Hiç darbe olmayacağına kanaat getirilse 

bile hâkimler bu konuda çok bilgili olmalıdır. Yekta Güngör Özden meselesini konuşmada 

da anlattım. 28 Şubat’ta hem mahkemede yer alan kişi şimdi tanık olarak nasıl dinleniyor? 

Dava yürütülürken yüz yüzelik meseleleri çözülmelidir. Bütün mağdurlar kendi bulunduk-

ları yerlerde dinlenirken, sanıklar Ankara’da bulunmaktadır. O dönemde görevde bulunan-

ların adı dosyada Başbakan olarak geçiyor. Yasal terminolojiye uyulmuyor.

Av. Cüneyt TORAMAN:

Batı Çalışma Grubu ile ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Emir komuta zinci-

ri içinde işlendiği hususu göz ardı ediliyor. O dönemde yapılanların yargılanması yerine 

dava sadece hükûmeti düşürme gibi bir suça indirgendi. Batı Çalışma Grubu emir komuta 

zincirinde çalışmalarını yapmıştır. Hâkimler yeterli donanıma sahip değildir. Üç ayrı suç-

ta işlenmiştir. Yasamaya karşı, Yürütmeye karşı ve devlete karşı işlenen suçların hepsi o 

dönem işlenmiştir. 
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Sadece yargılama değil soruşturma aşamasına ilişkin sıkıntılar da var. O döneme ait yüz-

lerce kayıt olduğu halde soruşturma dosyasında hiçbir şey yok. Soruşturma yapan savcılar 

hakkında da Paralel yapı soruşturması kapsamında soruşturma açıldı. Savcılar beraber 

çalıştıkları arkadaşları ile ilgili belgeleri soruşturma dosyasına koymuyor. 

Ayrıca 28 Şubat darbesine katılanlarla ilgili halkın desteği olmalıdır.

Dinleyici: Hukuk Derneği içinde biri 12 Eylül’ü diğeri 28 Şubat’ı araştırmakla görevli iki 

komisyon kurulabilir. Dava dosyası ile ilgili gerçekleri araştırabilir.

Av. Necip KİBAR:

İddianamede ciddi aksaklıklar vardı. DGM’ler kaldırılıp yerine özel yetkili mahkemeler ku-

ruldu. Ancak sadece terör yargılamaları için var, bunlarla ilgili özel mahkemeler bulunma-

maktadır. Genel mahkemeler bu hususta oldukça tecrübesiz. 

Av. Cüneyt TORAMAN:

Bu yargılamaların maddi ve cezai boyutu var. Maddi boyutunda gerekli bilgi ve belgelere ula-

şılamıyor. Kamu kurumları bunlara yardımcı olmuyor. O kadar mağdur var ki YAŞ kararları 

ile atılanlara ayrı, kararnameyle atılanlara ayrı muamele yapılıyor. DGM’ler kaldırıldı ancak 

bunların verdiği kararlar sonucu hapis yatan insanlar var. 28 Şubat’ın alt yapısını oluşturan 

ceza davaları yeniden ele alınmalıdır. Tazminat davaları için süre oldukça kısıtlıdır. 

Av. Gülçin AVŞAR:

İhtisas mahkemeleri haricinde böyle özel yetkili mahkemelerin olması bireysel özgürlük-

ler açısından risk taşıyor. Ağır ceza mahkemeleri bir darbe yargılamasını yürütemeyecek 

durumda olmamalıdır. Adalet akademisinde çok sayıda eğitim var. Darbe konusunda da 

eğitim verilebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın cinayetleri ile ilgili direkt taraf 

oluyorsa Adalet Bakanlığı bu tür davalarda neden olmuyor?

Hk. Fethullah SOYUBELLİ:

İhtisas mahkemeleri ile özel yetkili mahkemeleri birbirine karıştırmamamız gerekmekte-

dir. Darbe yargılaması yapacak hâkimin ortalama 20 yıllık bir tecrübesi olması gerekiyor. 

İhtisas mahkemeleri bağlamında hâkim ve savcılara mesleki teminat verilmelidir. 28 Şu-

bat’ın halen bir kısım kişiler ve medya darbe olduğunu düşünmüyor. 
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Hk. Kemal ERTÜRK:

Bu tür yargılamalar kısa, seri ve sonuca yönelik olmalıdır. Bu sebeple bir bütünlük içinde 

olmalıdır. Piramit şeklinde olmalıdır. En üst yargılamadan aşağı doru gitmelidir. Önce pi-

ramidin en üst noktası ile yargılamalar başlar. Sonra alttaki görevliler yargılanır. Bizim 

ülkemizde bu oldukça karışıklık oluyor ve davaların uzamasına sebep oluyor. Bu yargıla-

malar sadece İstanbul ve Ankara’daki mahkemelerde yapılıyor. Bu mahkemelerin çok iş 

yükü var. Şu an bile terör davalarına; DAEŞ, Ergenekon, 28 Şubat, 12 Eylül ve Paralel yapı 

davalarına bakıyor. 

Yapılacak en büyük şey ülke savcılıklarının kurulmasıdır. Davaları birleştirip ayırmakla 

vakit geçiyor. Ayrıca adli kolluk birimi kurulmalıdır. 

Av. Emrullah BEYTAR:

Duruşmalarda yargılananların suçu 54. Hükûmeti düşürmek olarak sınırlanmıştır. Batı Ça-

lışma Grubu ve toplum mühendisliği göz ardı ediliyor. 102 sanık var ve bunlardan sadece 

biri sivil. Çoğunlukla maşa tabir edilen insanlar bunlar ancak asıl beyin takımı dahil edil-

memiştir. Savcı sanık lehine konuşuyor. Ve mahkeme üyeleri sık sık değiştiriliyor. Olaya 

vakıf olmadan bir diğeri geliyor. Son duruşmada sanıkların hepsi “Bu kumpastır.” şeklin-

de ifade vermişlerdir. Buradaki sıkıntı şu: HSYK hâkim ve savcılara karşı soruşturma izni 

verdi. Bu telafi edilmelidir. Aksi halde savcılar üzerinde baskıya sebep oluyor. Çoğunlukla 

MGK kararlarını uyguladıklarını söylüyorlar. 

Mahkemeyi Meral AKŞENER’in verdiği ifade oldukça etkilemiştir. Bir de Şevket KAZAN’ın 

aksi beyanı var tabi ki. Hâlâ dönemin en yakın tanıkları hükûmetleri düşürülen başbakan 

ve yardımcıları tanık olarak dinlenmedi. 

Sanıklar mahkemede ortak hareket ediyor. Müşteki ve mağdurlar da bir araya gelmeli ve 

organize hareket etmelidirler. 

Av. Rıza SAKA:

Darbe tehdidi halen devam etmektedir. Şu anki iktidar güçlü olabilir. Ancak tehdit mevcut-

tur. Sadece yürütülen davaya değil bütün darbelere karşı bir platform oluşturulabilir. Bir 

fon aktarılmalıdır. Bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Darbe yargılamaları platformu olabilir. 
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Bu darbede en çok İHL öğrencileri katsayı sebebiyle mağdur oldu. Katsayı sebebiyle mağ-

dur olan kişilere sınavsız geçiş hakkı tanınabilir.

Av. Mustafa TIRTIR:

Müşteki ve mağdurlar için şu an kullanılan yalnız cezaevleri ile bağlantı yapılan SEGBİS 

Sistemi kullanılabilir. Bu şekilde canlı bağlantı yapılabilir. 
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3.GÜN, 3.BÖLÜM

12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI

Moderatör: Av. Ömer Kavili1

1 Avukat
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Av. Ömer KAVİLİ: 

Öncelikle başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Darbe yargılamaları ile ilgili ola-

rak gizli servislerin ellerinde belgeler mevcuttur. 1977 Taksim katliamı ile ilgili Mit’te yer 

alan belgeyi yazı ile istettik. Ancak bir sonuç alamadık. Av K. Md 2‘ye dayanarak MİT’e 

gittim. Tabi ki verilmedi. Bunu şu yüzden söylüyorum, darbe yargılamalarında avukatlar 

aktif olarak yer almalıdırlar. Avukatlar ellerindeki bu yetkiyi kullanmıyorlar. Göstermelik 

davalar olduğunu söylüyorlar. Ancak bunların sembolik değerleri çoktur. Örnek verecek 

olursam duruşmalarda Tahsin Şahinkaya’ya yaklaşık üç yüz soru yönelttim ancak hepsine 

“Cevap vermeyeceğim.” şeklinde cevap verdi. Yurt dışındaki ünlü bir dergide en zengin 

general olarak kapak olmasına rağmen yargılanabileceğini gösterdik. Amerika ile F16’lar 

hususunda uluslararası anlaşmalar yapılırken şöyle özel bir hüküm vardı: Ordunun bütün 

seramik ihtiyaçları Çanakkale Seramik markasından sağlanacaktı. Böyle bir şey görülmüş 

bir şey değildi. 

12 Eylül’de karar çıktı. Davanın uzaması sebebiyle ölümler oldu. Şu an Yargıtay aşamasın-

da ve yargılanan iki kişinin ölümü sebebiyle davanın düşmesi sonucunu bekliyoruz. 

Hk. Fethullah SOYUBELLİ:

Davanın düşmesi yerine davanın sonuçlanması gerekmektedir. Mirasçılar açısından bu 

önemlidir. Teknik olarak sanıkların ölmesi sebebiyle düşme olmamalıdır. Gerçek kişi öl-

düğünde cezalandırma ortadan kalkar. Ancak rütbelerin sökülmesi ve getirilen ayrıcalık-

lardan mirasçılar yoksun kalacaktır. Sonuçta emir komuta zinciri açısından dava devam 

etmelidir. 

Av. Osman BAŞER:

Darbeyi yapanlar devletin milli kasasını boşaltıyor, bu paraları ne yaptıkları hakkında bilgi 

yok. Ancak İsviçre gizli bankalarında olma ihtimali yüksek. Yargılamalar zaman aşımın-

dan dolayı sıkıntıya gidiyor. Bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne ve AHİM’e gidi-

lecektir. 12 Eylül yargılamasında işlenen siyasi cinayetler ve işkenceler gündeme gelmiyor. 

12 Eylül darbesini sonuçta dört beş general tek başına yapmamıştır. İşkenceye ve kötü 

muameleye uğrayan  insanların durumu da değerlendirilmelidir. 12 Eylül dönemindeki 

yargı mensupları 28 Şubat davasında avukat olarak yer almışlardır. Örneğin Çevik BİR’in 

avukatı.
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Av. Gülçin AVŞAR:

Teknik hukuk açısından delillere ulaşmak oldukça zordur. Belgelerin çoğunluğu devlet 

sırrı sebebiyle açıklanmıyor. Bu davalarla ilgili ayrıca zaman aşımı süresinin işlememesi 

gerektiğidir. 

Ufuk URAS:

Ordu ile iktidar arasında bir anlaşma yapılmıyor. Şu anki iktidar bu belgelere ulaşabilecek 

güçtedir. Kenan EVREN, “28 Şubat, 12 Eylül’ün devamıdır.” diyor. Bunlar niye araştırılmı-

yor? Meclis’teki komisyon dışında siyasi bir çalışma yapmak önemlidir. 

Av. Ömer KAVİLİ:

12 Eylül dönemi ile ilgili üç tane davaya katıldım vekil olarak. İkisi Amasya biri Kırklare-

li’nde.  Bu yapılan işkencelerde öncelikle şehir merkezi dışında Et Balık Kurumu gibi uzak 

bölgeler tercih ediliyor. Bu da gösteriyor ki yapılanlar sistematik bir şekilde oluyor. Suçun 

delillerinin karartılması için böyle bir şey tercih ediliyor. Kontrgerilla Amerika’dan aldığı 

ve ismini direkt çevirdiği 31 15 Sahra Talimnamesini yayımlıyor. (Field manual 31 15 ) Buna 

göre kontrgerilla hiçbir şekilde mahalli kanunlara bağlı değildir. Bunlar yargılanamaz, tu-

tuklanamaz ve sorguya çekilemezler. Siyasi irade halen bunu açıklamıyor. 12 Eylül işken-

cecilerin eğitim aldığı, bu işkencelerin sistematik olduğu aşikardır. Teknik sorgulama adı 

altında milli kanunlar açıkça çiğnenmiştir. 

Av. Osman BAŞER

Aynı hususta yabancı delegasyonda sunumlarında bahsetmişti. ABD’nin bundaki etkisi 

tartışılmazdır.  İşkence teknikleri aynıdır. 

Av. Ömer KAVİLİ:

Bu bahsettiğim üç davada da zaman aşımı verildi. Tazminat davası olarak alınmamalıydı. 

İşkenceler ile zaman aşımı arasında bağ kurulmalıydı.

Av. Necati CEYLAN:

Öncelikle bu anayasanın bir kenara atılması gerekiyor. Sivil bir anayasa hazırlanıp bunun 

halkın oyuna sunulması ve bu darbe vesayetinden kurtulması gerekiyor. Ayrıca bu yargıla-

malar Evren ve Şahinkaya ile sınırlı tutulmamalıdır. Davalar devam etmelidir. 
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Etki bırakması açısından kurumlara dava açılabilir. Örneğin Genel Kurmay Başkanlığına. 

Darbeyi yapanların isimleri halen sokaklarda yer alıyor. İhtilalin tüm izleri silinebilir. Ha-

tıraları yaşatılmamalıdır.

Av. Ömer KAVİLİ:

Bunları önlemenin tek bir yolu yok. Öncelikle hukuk düzeni, siyasi irade, medya desteği ve 

siyasi iradenin darbe karşısındaki tutumu önemlidir. 
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1. Prof. Dr. Cesar Ross

Şili’nin tarihindeki askerî darbelerden bahsederken iki açıdan incelemek gerek-

mektedir. Birincisi ülkenin konumu açısından her vatandaş gibi, diğeri ise tarih 

fakültesinde öğretim üyesi olarak bilimsel tarihçi olarak değerlendirilecektir. 

Öncelikle Şili’nin tarihinden bahsedilirse, Şili’de tam 17 yıl diktatörlük yaşandı. 11 Eylül 

1973’te Salvador Allende’e karşı darbe yaşandı. Bu darbeden bahsedilirken, bunları anla-

tan kitaplar bir şeyi göz ardı ediyordu. 1960’lı yıllardaki süreçte hangi kurumlar bu darbe-

ye katkıda bulunmuştur?  Bu şekilde Augusto Pinochet dönemi başlamış oldu. 1988 yılına 

kadar bu dönem devam etti. 1988’de yapılan referandumda Pinochet yüzde kırk civarında 

evet oyu almıştır. Ancak çoğunluğu sağlayamamıştır. Yine de halkın büyük bir çoğunluğu 

ilginçtir ki Pinochet’in arkasındadır. 

Darbenin sebeplerinden bahsedecek olursak; darbenin yapısal ve konjonktürel sebepleri 

vardır. İlk olarak çok önemli bir sebep olarak, iktidarın tarihsel kökleri değişmiştir. Bu ne 

demektir, bağımsızlık savaşı kazanıldıktan sonra, iktidar her alanda gücünü hissettirmiş-

tir. Ülkedeki hakim güç olmuştur. 1920’ye kadar bu böyle sürmüştür. Halkın sadece ve 

sadece yüzde beşinin ülkeyi dikta ettiği bir dönem olmuştur. 1920’lerden sonra halkın her 

alanda katılımı söz konusu oldu. Tüm sosyal tabakaların siyasi hayata katılımı başlamış-

tır. Fakir halk yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlamış, oligarşik grubun çıkarlarına başka 

grupların çıkarları da eklenmiştir. Bu açıdan 1920 yılı bir dönüm noktası olmuş; sosyalist, 

kominist ve Marksist grupların katılımı ile zenginleşmeye başlamıştır. Açıkçası çıkarlar 

değişmiştir.

Darbenin diğer bir sebebi ise ekonomik kutuplaşmadır. Şili’de halk bir tarafta çok zengin 

diğer tarafta fakir bir grubun olduğu bir kutuplaşma ortamı vardı. Ancak önceleri yoksulla-

rın sesi bastırılmış durumdaydı. Zamanla köylerden kentlere göçlerin artması, bu kişilerin 

kentlerde sendikalara girmeye başlamaları bilinçlenmelerini sağlamıştır. Bu bilinçlenen 

insanların sayesinde alt tabakadan gelenlerin sesleri duyulmaya başladı.

Daha sonra pek de tartışılmayan bu husus akademik tartışmalara konu oldu. Bu açıdan en 

önemli çalışmalardan biri 1960’lı yıllarda yazılan Ricardo Lagos Escobar’ın doktora tezidir. 

‘Şili’deki Ekonomik Güçlerin Hegemonyası’ adlı bu tez alanında en önemli çalışmalardan 

biridir. Hatta o dönem Londra’da Times gazetesinde de kendine yer bulmuştur. Bu siyasi 
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değil, bilimsel bir çalışmadır. Ancak etkilerini siyasi alanda da sürdürmüş, kendisi daha 

sonra Şili Devlet Başkanı olmuştur. Bunun gibi bir çok çalışma yapılmıştır. Akademik dün-

yada da yoksulların haklarından söz edilmeye başlanmıştır.

Darbenin bir diğer sebebi ise ideolojik kutuplaşmadır. Fransız terminolojisi kullanılırsa, 

sağ ve sol kutuplaşmalardır. Şili’de bir tarafta aşırı sağ muhafazakar grup diğer tarafta 

Marksist ve sosyalisteler bulunmaktadır. Açıkçası bu alanda Küba devriminin etkisi ile 

beraber değişiklik ve hızlanma sürecine girilmiştir. Peki neden bu, devrim ile beraber ol-

muştur? Küba devrimi tüm Latin Amerika’yı etkisi altına almıştır. Sol görüşlü gençlik hare-

ketleri, sosyalist hareketler sadece Sovyetler’de değil Latin Amerikada’da yaşanmıştır. Bu 

hareketlerin temel amacı devrimdir. Seçimle iş başına gelinemiyorsa bunun gerçekleşmesi 

için tek yol devrimdir düşüncesi yatmaktadır. Küba devrimi ile birlikte kutuplaşma olmuş, 

sadece siyasette değil aynı zamanda siyaset dışı durumlarda da defacto olmuştur.

Darbenin diğer bir gerekçesi olarak da siyasi partilerin değişmesi gösterilebilir. Bu şu 

demektir; siyasi partiler iktidara geldiğinde toplumun isteklerine cevap vermemeye baş-

lamışlardır. Zaman içinde iktidara gelene partiler, iktidara geldikten sonra gücü elinde 

tutmaktadır. 60’lı yıllarda yoksul gençler siyasete katılmışlardır. Allende hükûmetinde ise 

bunlar sorunlara sebep oldu. Kuzeyde hippi gençler, güneyde ise devrimci gençler ortaya 

çıktı. Bu gençler orta ve üst düzey toplumda yer alan gençlerdi. Elit gençlerdi. Eğitim dü-

zeyleri yüksek, genelde ABD’de eğitim görmüş, açıkçası sistemin dışından gelen gençlerdi. 

Bu sebeple sisteme yabancı gençlerin olayları başlamıştır. 1960-1973 yılları arasında Allen-

de hükûmeti toplumda yer alan bir çok grubun çıkarlarını tehdit eden değişiklikler yaptı. 

Çok önemli anayasa değişiklikleri yaptı. O dönemde yapılan seçimlerde Allende hükûme-

tinin yüzde 37 oranında oyu bulunmaktaydı. Bu yapılan değişikliklerin yöneltildiği grup 

toplumda yer alan oligarşik gruplardı. Bu grubun zayıflatılması ve ekonomik kalkınma 

amaçlanmıştır. Allende’e göre kaynaklar olmadan, kalkınma düşünülemezdi. 1960’larda 

Osvaldo’nun da yazdığı metinde açıkça görülecektir ki reformlar, ek projelerle hayata ge-

çirilmektedir. 

Son olarak darbenin gerçekleşme sebeplerinden diğeri o dönemde yaşanan terör ve korku 

ortamıydı. 1972-73’te yaşananların nesnel anlamda kamu alanına nasıl etki ettiği açıkça 

görülüyordu. O dönemde yaşanan halk birliği olayları daha sonra şiddete dönüşmüş ve 

eyleme geçirilmiştir. 
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Artık 11 Eylül 1973 darbesi için tüm zemin hazırlanmış olmaktaydı. Bunlar ana sebeplerdi. 

Bunların yanında başka olaylar da eklendi ve iktidar bunların üstesinden gelemedi. Orta 

ve sağ düşüncenin de katkılarıyla askerî darbe gerçekleşti. Ve Şili 17 yıl boyunca askerî 

yönetim altında kaldı. Tabiki askerî yönetim diyoruz ancak bunlara siviller de oldukça kat-

kı sağlamıştır. Ancak kimse bunu dile getiremiyor, sadece ordu göz önüne alınıyordu. Şu 

anki işadamlarının çoğu o dönemde darbeye destek vermiş, zenginliklerine zenginlik katıp 

bugünkü yaşamlarını sürdürmektedirler. Şili’deki darbeye askerî darbe diyoruz ancak sivil 

destekler de mevcuttur.

2. Av. Juan Pablo Delgado Diaz

Söze ünlü bir kişinin cümleleriyle başlamak çok yerinde olacaktır: İnsan olmanın zengin-

liği insanların farklı ve çeşitli olmasından gelir. Ancak darbeleri yapanlar zenginlik olan 

farklılıklarımızdan hiç haz etmezler. 

Darbeler, topluma verilecek en büyük zararlardandır. Pinochet, darbeden sonra şiddet içe-

ren bir hükûmet kurdu ve insan haklarını hiçe saydı. Sayısız işkence, ölüm, gözaltında 

kaybedilme vakaları ve demokratik partilerin sindirilmesi ile kurulan kendi iktidarlarını 

sağlama almaya çalıştı.  38.240 işkence vakası ve yüzlerce de tutukluluk altında kayıp va-

kası kayıtlara geçmiş bulunmakta ve  yukarıdaki savları destekler niteliktedir. 

Yapılan bu insan hakları ihlallerinin hesabının sorulabilmesi için Hakikatleri Araştırma 

Komisyonu kurulmuştur. Ancak bu komisyonun önünde birisi yapısal diğeri de siyasi ol-

mak üzere 2 önemli kovuşturma engeli mevcuttu. Yapısal engelden kasıt, Af Kanunu’dur. 

1973 tarihinde çıkarılan bu Af Kanunu ile 1973-1978 arası işlenen tüm suçlar affedilmekte 

ve bu suçların kovuşturulmasının önüne geçilmekteydi. Siyasi engel ise Pinochet görevini 

bırakmasına rağmen hâlâ önemli bir kişilik olarak siyasete ve tüm devlet idaresine müda-

hale edebilmekteydi. Kendi görev süresini uzatmak için yaptığı referandumdan halk deste-

ği alamayınca görevi 1990 yılında sivillere devredeceğini duyurmuş ancak yeni anayasa ile 

birçok taviz koparmayı başarmıştır. Buna göre kendisine ömür boyu senatörlük verilmiş 

ve ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı makamı da 1990-1998 tarihleri arasına kadar şahsı 

tarafından yönetilmiştir. 1998’den öldüğü 2006 yılına kadar ise askerî faaliyetleri dolaylı 

olarak kendisi yürütmekteydi. Bundan dolayıdır ki bu davalar, nihayete eremeden bu gün-

lere kadar uzadı.
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Çok önemli bir davadan bahsetmek gerekiyor. 1977 yılında Pinochet’e muhalif lider Orlan-

do Letelier, ABD’de sürgündeyken Washington DC’de, Şili Gizli Polis Teşkilatı DINA tarafın-

dan arabasına yerleştirilen bombayla hayatını kaybetti. Olayın failleri gizli polisler Manuel 

Contreras ve Pedro Espinoza Bravo idi ve Yüksek Mahkeme tarafından yargılanarak hapis 

cezasına mahkûm edildiler.

Şili Anayasa Mahkemesi genel olarak açılan davalarda Af Kanunu’na atıf yaparak bu dö-

nemde işlenen suçlar için dava açılamayacağını öne sürmekteydi. Ancak 1998 yılında 

cesurca vermiş olduğu bir kararla, bu suçların insanlığa karşı işlenmiş olduğunu ve asla 

zaman aşımına uğramayacağını belirterek açılan davalara bakılabileceğine hükmetti. Böy-

lece Cenevre Sözleşmesi’nin koşulları nihayetinde uygulanılabilir oldu. Pinochet’in görev-

den ayrılması ile aynı tarihte alınmış olan bu kararın ardından Pinochet aleyhine de birçok 

dava açıldı ve ölümüne kadar da açılmaya devam etti. 

 İspanya’nın Şili darbesi döneminde öldürülen İspanyol vatandaşları için açmış olduğu bir 

dava sebebiyle Pinochet, Londra’da tutuklanmış ve bu durum da ulusal Şili hâkimlerini 

daha da cesaretlendirmiş ve Pinochet’in yargılanabileceğine dair bir kanaatin yerleşme-

sini sağlamıştır. 

2006 yılından sonra Anayasa Mahkemesi şu içtihadı artık daha sağlam dile getirmeye baş-

lamıştır: “Diktatörlük suçlarının insanlığa karşı işlenen suçlardan sayılması ve uluslarara-

sı insancıl hukuka göre de bu suçun faillerinin yargılanmasında zaman aşımının uygulan-

maması gerekmektedir. Cenevre Sözleşmelerindeki hükümlerin ulusal mevzuatımıza olan 

üstünlüğü tartışma götürmez bir gerçektir ve bu mevzuatın uygulanması gerekmektedir.”

Şili’nin bugün hesap verilebilirliğini biraz da incelemek gerekmektedir. 2013 yılında Gar-

cio Lucerio v. Şili davasında Inter American Mahkemesi, Şili’yi haksız buldu. Mahkeme, 

darbe döneminde işlenen suçlarda mağdur olan kişilerin tespitinin tam olarak yapılmama-

sı ve mağdurların haklarının iade edilmemesi ve suçluların hakettikleri cezaya çarptırıl-

madığı gerekçesiyle Şili’yi mahkûm etmiştir. 

Sonuç olarak denilebilir ki Şili yargısı en başta ne yapması gerektiğini bilemedi ve davalar 

açmada biraz gecikmiş bulundu. Ancak şimdi bakıldığında darbe suçlularının yargılanma-

sı konusunda ciddi mesafeler katedildi. Türkler’in de kaderi bizlere çok benziyor. Sizler de 

darbeci generalleriniz olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yı yargıladınız ama bunlarla 
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yetinmemek gerekmektedir. Orta kademedeki ve hatta alt kademedeki kişileri de yargı-

layıp adalet önüne çıkartmanız gerekmektedir. Şunu da belirtmek isterim ki bu konuda 

Şili’den daha ileridesiniz.  

Sözlerimi şu veciz cümleyle bitirmek istiyorum: “Darbeler asla meşrulaştırılamaz. Şiddet 

iktidara gelmek için asla bir araç olarak kullanılamaz.” 

3. Prof. Dr. Antonio Munoz Aunion

Şili’de şu anda yürülükte olan Anayasa 1980’deki referandum ile yürülüğe girmiştir. 1973 

darbesi seçimle başa gelen Allende hükûmetini düşürmüştür. Bu darbeden sonra yapılan 

anayasada birçok hakka yer verilmiştir. Ancak bu hakların herhangi bir temeli yoktur. 

Hakların herhangi bir güvencesi yer almamaktadır. Örnek verecek olursak; herkes eği-

tim hakkına sahiptir diye bir hüküm varken, bunu destekleyen koruyan bir hükme yer 

verilmemiştir. Eğitim ücretsiz değildir. Neo-liberal bir anlayış vardı. Gelirleri olan bireyle-

rin eğitim hakkı varken, parası olmayanların böyle bir hakkı yoktu. Açıkçası Şili Türkiye, 

Meksika gibi OECD’ye üye bir ülkedir. Ve OECD verilerine göre en çok eşitsizliğin yaşandı-

ğı ülkedir. Hâlâ Şili’de yüksek öğrenim hakkı tartışılmaktadır. 

Anayasa mahkemesinin üyeleri, Yargıtay üyelerinin seçimi ve yetkilerinin belirlenmesi, ül-

kedeki seçim sisteminin belirlenmesinde askerî vesayet 2005 yılına kadar devam etmiştir. 

Açıkçası siyasi hayatta askerlerin gücü azımsanamaz. Şili bağımsızlığını kazandığı 1910 yı-

lından beri askerler ülkenin siyasetinde önemli unsur olmuşlardır. Bu askeri vesayetten do-

layı Şili zaman zaman sorunlar yaşamıştır Hem kendi ülkelerinde hem de komuşu ülkelerle 

sıkıntılara sebep olmuştur. Arjantin ve Bolivya gibi ülkelerle önemli sorunlar yaşanmıştır. 

Açıkçası siviller askerleri bu darbelerden dolayı yargılamak isteseler de ülkenin en yüksek 

mahkemeleri bunları yapmaktan çekinmektedir. 1973 yılında gerçekleşen darbe ile parla-

menter hayat sona eriyor. ABD tarafından planlanan proje kapsamında ülkede yaşayanlar 

politikadan uzaklaştırılıyor. Bu yargılamalar kapsamında çok az sayıda kişi yargılanıyor. 

Bu cüzi miktardaki kişilerin hepsi asker. Ancak darbeye destek veren, katılan sivillerin 

hiçbiri yargılanmıyor. Ulusal Güvenlik Doktrini (National Security Doctirine) kapsamında 

siyasi partiler yasaklandı. Seçme ve seçilme hakkı zedelendi. Milli Güvenlik Konseyi tara-

fından uygulanan bu doktrin kapsamında siyasi haklar tümüyle zedelendi, meclis kapatıl-

dı, medya sansüre uğradı.
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1978 yılı önemli bir tarihtir. 1978 yılında bu darbeyi gerçekleştirenler için Af Kanunu çı-

karıldı. Bu kanun kapsamında darbeyi gerçekleştiren kişilerin yargılanmasının önüne ge-

çildi. 1984 yılında yaşanan ekonomik krizle birlikte siyasi baskı daha da arttı. OHAL ilan 

edilerek demokratik rejim döneminde imzalanan sivil ve siyasi haklar içeren bütün antlaş-

maları askıya alınmıştır. Bu dönem için askerlerin istikrarın sürmesi için yönetimde kal-

dıkları imajı var. Üniversite öğrenci olaylarına karşı ve bunları bastırmak için yine askerî 

görevlilere başvuruluyor. Ve bunların anayasadan kaynaklanan hakları olduğu söyleniyor. 

Af kanununa bakacak olursak bu kanunun kapsamı oldukça geniştir. Pinochet ve ailesinin 

işlediği bütün suçların yanı sıra, ekonomik suçlarına karşı da herhangi bir şey yapılamı-

yor. Çok kısıtlı olarak, sadece bazı insan hakları ihlallerine karşı çok az yargılama mevcut-

tur. Pinochet ve ailesi dışında nadir yargılamalara, Pinochet’in silah arkadaşlarından olan 

Orlando Letelier ve Manuel Contreas örnek verilebilir. Örneğin Contreas, beş yüz cinayetle 

müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu yargılamalarda hiçbir sanık sorumluluk kabul 

etmemiştir. En büyük savunmaları “Bana verilen görevleri yerine getirdim.” olmuştur. 

Açıkçası adalet kurumları da çoğu ülkede olduğu gibi Şili’de de iktidar karşısında sindiril-

miştir. Verilen tepkiler oldukça gecikmiş olabiliyor. Özellikle lidersizlik durumu ile müca-

dele edilmesi gerekiyor. 

1990 yılındaki bu askerî yönetim döneminde suça iştirak eden sivilleri tespit etmek ve 

yargılamalarını yapabilmek için 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hakikatleri 

Araştırma Ulusal Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun amacı, 1973 ile 1990 yılları ara-

sındaki insan hakları ihlallerini araştırmaktır. 2008 yılındaki rapora göre, 345 soruşturma 

açılmış olup, 1138 mağdur ortaya çıkarılmıştır. Bu komisyon kurulduktan bir yıl sonra aşırı 

sağcı Bağımsız Demokratik Parti’nin (UDI) başındaki kişi Marksist teröristler tarafından 

öldürülüyor ve bu cinayet ile uzlaşma süreci baltalanıyor. 

Bütün bu olaylar adaletin yerine getirilmesine baskıda bulunmuş ve bu baskılar sonucun-

da bazı kişilerin yargılanması yapılabilmiştir. 

Şu an hâlâ eleştiriler oldukça fazladır. Bu ailelerin halen ekonomik güçleri devam ediyor, 

emeklilikleri devam ediyor. Ayrıca bu kişilerden ceza alanların durumu da diğer hükümlü-

lerden oldukça ayrıcalıklıdır. Cezaevlerindeki konumu kaldıkları yerler ve gördükleri mu-

amele de oldukça fazladır. 
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İşlenen suçların telafisi çok önemlidir. Bu konudaki birçok eksikliğe rağmen çok gelişme 

vardır. Uluslararası alanda da ülke içinde de oldukça gelişme vardır. Bu açıdan San Jose 

antlaşması uluslararası düzeyde çok önemlidir. Bu geçiş döneminin ne zaman bittiği ve 

demokratik yönetimin ne zaman başladığı ile ilgili kesin bir tarih verilemez. Ancak ulus-

lararası antlaşmalarda devletin sorumlu tutulması durumu mevcuttur. Bu uluslararası iş 

birliği ile devletin içindeki kanunların, devlete düşman tutumların bastırılması hususunda 

önemli katkıları vardır. 

2001 yılında Türkiye’de uluslararası antlaşmalara ve AB’ye uyum çerçevesinde idam ceza-

sı kaldırıldı. Bu durum çok önemli tartışmaları beraberinde getirdi. O dönemde Öcalan’a 

idam cezası verilmişti. Ancak başta AB ve diğer ülkelerin baskısıyla idam kalktı ve Öca-

lan’a da idam cezası uygulanmadı. Türkiye de idam uygulamayan ülkeler arasına girdi.
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SORU - CEVAP

Dinleyici: Darbe döneminde mağduriyet yaşayan, işkence gören, tutuklanan, iş bulma-

larına hatta evlenmelerine bile izin verilmeyen kişilere yasal düzenlemeyle çeşitli sosyal 

güvenceler sağlandı mı?

Diaz: Bu insanların sosyal haklarını tam anlamıyla vermek aslında çok zor bir iş. Şili’de 

bunları sağlamak kolay olmadı maalesef. Verilen cezalara baktığımızda ortalama 10 yıl 

hapis cezası gibi ağır bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu kişilere iş bulma konusunda, topluma 

tekrar kazandırma hususunda çeşitli yardımlar elbette ki sağlandı.

Dinleyici: 1980 darbesi Türkiye’de yapılırken ABD’nin etkisi açıkça vardı. Okuduğumuz 

metinlerde de Şili’de de böyle bir durum vardı. Peki niçin bu hususa değinmiyorsunuz?

Ross: Açıkçası zaman sınırından dolayı darbenin tüm etkilerine uzun uzun değinemedim. 

ABD evet açıkça etkiliydi. CIA de aktif olarak Şili Silahlı kuvvetlerini yönlendirdi. Bu sa-

dece etkenlerden biriydi, buna en büyük etken diyemem. Ama kendi kanaatimce çok da 

önemli değildi. Eğer siyasi güç, iktidar çok güçlü olsaydı CIA bu kadar etkili olamazdı. 

Küba bu hususta önemli bir örnektir. Küba’da iktidar güçlü durmuş şimdi de anlaşma süre-

cindeler. Dolayısıyla ABD’nin etkisi evet var ancak temel etken olduğunu söylemek zordur.
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1. Prof. Dr. Maria de Monserrat Llario

Darbeler toplum üzerinde büyük etkileri olan çok önemli bir konudur. Bu çetrefilli konu-

nun dahi iyi anlaşılabilmesi için daha sentetik şekilde tarihsel açıdan ele alınması gerek-

mektedir. Arjantin’de 7 darbe yaşanmış olup burada en önemlilerinden bahsetmek daha 

faydalı olacaktır.

Demokrasi hayatını sekteye uğratan 1930 darbesi en önemli darbelerden biri konumunda-

dır. 1930 yılından önce Arjantin’de çok ciddi reformlar yapılmıştır. Bunların başında eğitim 

ile ilgili olan reformlar gelmektedir. Mesela o dönemde seçilme hakkı sadece erkeklerin 

elinde bulunan bir haktı. Eğer darbe olmasaydı yapılmak üzere olan reformlarla bu hak 

daha erken tanınabilecekti. Darbenin yaşanmasıyla bu hakka kavuşulması ancak 1947 ta-

rihini bulmuştur. 1929 Küresel Ekonomik Buhranından Arjantin de elbette kötü etkilenmiş 

ve bunu fırsat bilen silahlı kuvvetler yönetime el koymuştur. O dönemde yaşanan bu ve 

bunun gibi sıkıntılardan dolayı adeta bu darbe meşrulaştırılmıştır.

Bu darbe sonrası tekrar seçimler yapılsa da asker, yönetime 1943 yılında tekrar el koydu. 3 

yıl devam eden bu dönem sonunda yapılan serbest seçimleri Juan Delgado Peron kazandı. 

Aslında Peron’a destek veren siyasi parti pek fazla  olmamasına rağmen radikallerin önün-

de seçimi bitirmeyi başararak Başkan olabildi. Bu dönemde çok geniş sosyal reformlar 

gerçekleştirildi. Sosyalist ve sendika hareketleriyle birlikte Arjantin’de iş şartları ve emek-

lilerin hakları iyileştirildi, istihdam artırıldı, iç borçların tamamı ödendi ve işçi ücretlerin-

de yapılan iyileştirmelerle Peron, neredeyse kahraman olarak anılır oldu. Kadınlara seçme 

hakkının getirilmesinde ise Peron’un eşi Eva Peron büyük rol oynamıştır. 1949 yılında Ana-

yasa değişikliği ile Peron’un ikinci kez seçilebilmesinin önü açılmış oldu ve özellikle kadın 

seçmenlerin desteğiyle tekrar Başkan oldu. Ancak 1955 yılında yaşanan bu gelişmelerden 

ve Peron’un hızla büyüyen güç ve etkisinden rahatsızlık duyan silahlı kuvvetler yöneti-

me tekrar el koydu ve Peron İspanya’ya sürgüne gönderildi. 1958’den 1962’ye kadar olan 

dönemde Peron destekçileri sindirilmeye ve iktidar kadrolarından temizlenmeye çalışıldı. 

Peron’un kurmuş olduğu akıma o dönemlerde Peronizm denilmekteydi. Peronizm’e getirilen 

yasaklar kalktığında ise Peronsuz Peronizm’e izin verilebileceği söylenmekteydi. Peronist 

gençler, gruplar kurarak bu dönemlerde Peronizm’i yaşatmaya çalışıyor ve Peronist değerle-

rin korunması görevini üstleniyordu. Orta sınıf Katolik gençlerin sosyal haklarını almak için 

ayaklanma başlatması da ortamı gitgide geren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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1955 darbesinden sonra 1958’de kurulan yeni demokratik düzen, 1966’da tekrar darbeyle 

sona erdi. Kraliyetin kurulmasını isteyen ve Franco’ya yakınlık ve hayranlık duyan Juan 

Carlos Ongani adlı darbeci General, Peronizm karşıtı politikalar geliştirerek Peronizm’i 

daha da sindirme gayreti içinde bulunmuştur. Gençlerin yolsuzluklara ve insan hak ve 

hürriyetleri ihlallerine karşı haklı direnişinin gitgide artması şiddet olaylarına sebebiyet 

vermekteydi. Ancak ne acıdır ki o dönemin medya ve iş dünyası bu darbe ve darbelere ya 

sessiz kalıyor ya da bunların destekçisi oluyordu. 

İlerleyen yıllarda Peronizm akımından bir parti kurulmuş ve parti lideri Héctor José Cám-

pora şu sözleri söylemiştir: “Ben Peronizm’e katılmıyorum ama Peron’u unutmamızı da 

kimse bizden beklemesin.” İki yıllık geçiş döneminin ardından Peroncu partinin seçime 

katılabileceği ama Peron’un Başkan olamayacağı söylenmesine rağmen 1973’te yapılan se-

çimle Peron, Arjantin’in 40. Başkanı seçilmiştir. 

Peron’a karşı olan radikal solcular ve komünistler, ilerleyen zamanlarda 180 derece döne-

rek, Peron’un aslında birleştirici bir lider olduğunu ve çeşitli gruplar arasında dengeleyici 

bir rol üstlendiğini ve Peronun politikalarının, toplumu en kuşatıcı politikalar olduğunu 

geç de olsa belirtmişlerdir. Peron’un ölmesiyle Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 3. eşi 

olan Isabel Martinez de Peron, Başkanlık makamını bir sonraki darbeye kadar 2 yıllığına 

yürütmüştür. Bu darbeyle de sayısız insan hakları ihlalleri yaşanmış ve Peron destekçisi 

birçok kişi tutuklanmış, öldürülmüş veya tutukevinde kaybedilmiştir. Devlet terörizmi ola-

rak da adlandırılan “Kirli Savaş” olarak da bilinen bir mücadele başlamış ve on binlerce 

Peron destekçisi ya öldürülmüş ya da kaybedilmiştir.  

Bu dönemde Peronist gerilla kuvvetleri kurulmuş ve askerlerle uzun süren bir savaş ya-

şanmıştır. Çok ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bu darbe dönemine bazı sivillerin 

de destek vermesi aslında en üzücü olan kısmıdır ve ahlakın ne derece çöktüğünün de bir 

göstergesidir. Bu darbe dönemi de İngiltere ile yapılan Flaklands Adaları Savaşı ile son 

bulmuştur. 

Bu kadar mücadelenin sonunda Arjantin artık dış borçlarla hayatta kalabilen bir ülke ha-

line gelmiştir. Arjantin’deki darbeler diğer Latin ülkeleri üzerinde geniş etkilere sahiptir. 

Latin Amerika’da yapılan darbeleri birbirinden bağımsız düşünmemek gerekir. 
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2. Adriana ARCE

Latin Amerika ülkeleri şu anda entegrasyon süreci içerisinde yer alıyor. Bu aslında bir 

rüya; anayasal haklar, hükûmetler, bütün bu ülkelerin hepsinde yaşananlar, tüm bu un-

surlar tesadüf değildir. Bunların hepsinde CIA’in etkisi kanıtlanmıştır. ABD’nin Arjantin’in 

tarihinde etkisi büyüktür. Ulusal Güvenlik Doktrini kullanılarak Latin Amerika ülkelerine 

müdahalede bulunmuştur. Askerlere işkence eğitimini de onlar vermiştir. Zamanında ba-

ğımsızlık ve sömürge için mücadele veren askerler kendi ülkelerini sömürmeye başlamış-

lardır. 

Peki, bu 40 yıl boyunca ülkeyi sömüren ülkede zulüm yapan bu askerler neden yargılana-

madılar? Çocuklarını bu diktatörlük döneminde kaybeden anneler, yıllarca Mayıs meyda-

nında haklarını aradılar. Kütüphanelerdeki kitaplar yakıldı. Küçük Prens kitabını taşıdığı 

için tutuklanan ve ceza alan kişiler oldu. Tarih unutturulmak istendi. Aile, vatan ve millet 

her birey açısından önemlidir. Bunlar üzerinde bilinçli bir politika izlendi. Bunlar yavaş 

yavaş sömürülerek toplumsal bilinç yok edildi. Bu sebeple üç nesil kaybedildi. Birinci nesil, 

diktatörlük döneminde kaybettiğimiz 30.000 kişi; ikinci nesil, Falkland savaşında kaybet-

tiğimiz nesil; üçüncü nesil ise diktatörlük döneminde eğitim alıp tarihi ve geçmişi unuttu-

rulan nesil. Yapısal matematik bile komünist olduğu gerekçesiyle değiştirildi. Eleştirel ol-

duğu için çoğu ders kaldırıldı. Müfredatlar değiştirildi. Tarih 1920’lere kadar anlatılıyordu. 

Ondan sonrası belli değildi. 40 yıl boyunca bunlara maruz kalan insanlara belleğin yerine 

getirilmesi için ve bilinçlendirilmesi için uğraşıyoruz. 

Darbelerin etkileri sadece hukuki kurumlara değil ahlaki kurumlara da zarar veriyordu. 

1983’ten itibaren anayasal hükûmete geçildi. Sivil hükûmet başa geçti. Terörizmin ceza-

landırılması için mücadeleler de bu dönemden sonra başladı. Zamanında terörist devlet 

olarak adlandırılan Arjantin’de çok önemli bir gelişme yaşanarak ‘Hakikat Hakkı’ temel 

insan hakkı olarak kabul edildi. 

Yargılama sürecinde askerler kendi mahkemelerinde yargılanmak istiyorlardı. Büyük bir 

mücadele sonrasında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması sağlandı. Yargılamalar 

açıkçası sembolik olarak çok önemliydi. Hakkın olmadığı, yapılan haksızlıklara rağmen 

bunları yapanların yargılanmayacağına inanan bir halk vardı. Bu kadar suç işlenmişken 

hiçbir şey olmuyorken ben niye suç işlemeyeyim diye düşünen bir halk vardı. Bir kişinin 

yargılanmasında bile bu düşüncenin kırılması çok önemliydi. 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

678

Alfonsín yönetimi, hem ekonomik sorunlara çözüm getirebilmek, hem de askerî yönetimin 

sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak amacıyla göreve başladı. Ancak bu yargıla-

malar esnasında hükûmete baskılar oldu ve bu yargılamaların farklı yasal çerçevede yar-

gılanması istendi. Ancak büyük mücadelemiz sonucu bu yasaların yapılmasını önledik. 

Baltasar Garzón’un İspanya’da Pinochet’in yakalanması ve yargılanmasını istemesi de tüm 

Latin Amerika için büyük bir gelişme olmuştur. Bu tarihten sonra Arjantin’de de yargı-

lamalar yapılmaya başlanmıştır. Davalar mağdurlar açısından oldukça zordu. Yaşadıkları 

kötü olaylar tekrar tekrar onlara hatırlatıldı. Bu açıdan mahkeme süreci sıkıntılı olmuştur. 

Şu an bakıldığında yargılanmış ve ceza almış çok sayıda mahkûm vardır. Yargılanmala-

rında ve ceza almalarındaki amaç kesinlikle öç almak değildir. Adil yargılanma olması ve 

adaletin yerine getirilmesi temel amaçtı. Bu vakte kadar kimse bu hale geleceğimizi bun-

ların gerçekleşeceğini öngörememişti. Ancak tarih bunu gösterdi. Hiçbir şekilde öç alma 

duygusu olmadan adaletin ortaya çıkması sağlandı.

3. Lorena Balardini

Arjantin’de diktatörlük yönetimleri sırasında insanlığa karşı işlenen suçlar için açılmış 

davalardan bahsetmek istiyorum.

Sivil mücadele, adalet için mücadele söylemleriyle askerî diktatörlüğe karşı çıkılmış ve 

hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi istenmiştir. 1985-1987 arasında darbe döneminde iş-

lenen suçlarla ilgili yargılamalar başlamış ancak 1987 yılında çıkarılan genel af ile açılmış 

ve açılmak üzere olan tüm davalar sona erdirilmiştir. 

Milenyumun hemen ertesinde, 30 yıl sonra diktatörlüğe yönelmiş yeni bir süreç başlamış 

ve bu bağlamda çok ciddi reformlar gerçekleştirilmiş, birçok yasa değişikliği ile reform-

lar hayata geçirilmiştir. Bunlardan en önemlilerinden biri de uluslararası insan hakları 

ilkeleri iç hukuka dâhil edilerek hiyerarşik olarak üstünlük addedilmiştir. Ayrıca Anayasa 

değişikliğiyle Yüksek Yargının yapısı ve üye seçim usulü değiştirilmiştir. Yeni demokratik 

usulle seçilen Yüksek Mahkeme üyeleri, darbe döneminin simge davası niteliğinde olan 

Simon Davasında 1987 tarihinde çıkarılan Af Kanunu’nu, Anayasa ve insan haklarının te-

mel ilkelerine aykırılığı gerekçesiyle iptal ederek işe başlamıştır. Amerika İnsan Hakları 

Mahkemesinin de önüne gelen davalarda bu konuya değinmesi süreci daha da hızlandır-

mış ve ulusal hâkimlerin ellerini güçlendirmiştir. Özellikle sivil grupların mücadelesi, 2003 



RAPORLAR

679

yılında yasama, yürütme ve yargı erklerinin bu konu üzerine eğilme iradesini geliştirmiş 

ve af kanunları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Davalar hâlâ federal düzeyde sürmekte, halka ve medyaya açık bir şekilde devam etmekte-

dir. Cenevre Sözleşmesi uyarınca insanlığa karşı işlenen işkence, gözaltında kaybedilme, 

cinsel saldırı gibi suçlarda zaman aşımı işlemez ilkesi kabul edilip bu suçları işlediği iddia 

edilen sivil ve asker kişiler yargılanmaktadır. 

Ancak maalesef bazı üst düzey kişilerin yargılamalarında problemler çıkarılmaktadır. Ör-

neğin tanıkları koruyacak bir adalet sisteminin mevcut olmaması üzerine çok önemli bir 

tanık ortadan kaybolmuş ve yargılama istenilen hızda ilerleyememiştir. Hadiseler yaşan-

dıktan sonra Tanık Koruma Programı geliştirilmiştir. Ancak bu ve bunun gibi yargılamaları 

daha etkin yapacak hukuki koruma ve düzenlemeler için hep geç kalınmış ve yargılamalar 

sağlıklı ilerleyememiştir.

Yargılamalara baktığımızda ise bu işin artık bir devlet politikası olduğu görülmektedir. 10 

yıldır süren bu yargılamalara devletin kurum ve kuruluşları müdahil olmuş, tüm destek-

lerini vermişler ve bu davaları Toplum Sözleşmesinin bir parçası olarak addetmişlerdir. 

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçları Denetim Kurumu tarafından yargılamalar denetlenmekte 

ve sorun olduğunda ise müdahale edilmektedir. Şu ana kadar 200’ün üzerinde dava açılmış 

olup 2200 kişi yargılanmış ve bugüne kadar sonuçlanan davalarda 660 kişi hapse mahkûm 

edilmiştir.

4. Dr. Eduardo S. Barcesat

Öncelikle darbeler ve yargılamaları hakkında konuşmaya başlamadan önce darbe ve ih-

tilal arasındaki farkı iyi anlamak gerekmektedir. Çünkü hiçbir darbe kendisine darbe de-

mez. Bir isim verirler, bu kimi zaman “kurtarıcı ihtilal” kimi zaman da “ulusal bağımsızlık” 

adını alır. Ancak bu değişmez. Darbeler çoğunlukla ihtilal boyutuna varmaz. Darbenin işle-

vi genelde hükûmetlere yöneliktir, herhangi bir rejime yönelik değildir. Darbe olduğunda 

sosyal hayat durur. Siyasi hayat, anayasal düzen, yasama ve yürütme erki durur. Darbeler-

de insanların kararlarına itaat etmeleri beklenir. Halkın desteği hedeflenir.
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1976- 1983 yılları arasında sivil-askerî darbe başladı. Çıkan yasa ile ulusal güvenlik ilkesini 

ileri sürerek, askerî mahkemelere isyancıları yargılama hakkı verdi. Kamusal kural dışılık 

bu dönemde başladı. Marinez Estela Peron 1974 yılında bir kararname çıkartıyor. Sıkıyö-

netim ilan ediliyor. (Isabel Peron 24 Mart 1976 yılında ordunun yönetime el koymasıyla 

düşüyor.) Halkın güvenini kullanarak iktidarı güçlendirmek için kurgulandığı söylenir. Bu 

dönemde anayasal hükümler askıya alınmıştır. Orta çağda monarşi nasıl insanları tutuk-

lar, gözaltına alarak işkence yaparsa bu dönemde de bunlar yaşanmıştır. Hâkimler hiçbir 

şeye müdahale etmemiştir. Arjantin’de bu geri döndürülemez denmektedir. Bu dönemde 

de Orta çağ dönemlerinde geçerli olan “Kral asla hata yapmaz” kuralı kullanılmaktadır. 

İşte hukukun üstünlüğü tarihi varsa bunlar yargılanabilmelidir. 16. Louis Fransa’da 1793 

yılında devrim mahkemesinde yargılandığında şunlar denmiştir: “Kral ya yaşamalı ya da 

ölmelidir. Ancak asla yargılanmamalıdır.” Yargılama sadece aşağı tabaka açısından müm-

kündür. Ancak hukukun üstünlüğü varsa herkes yargılanmalıdır. Gücün işlediği suç insan 

hakları suçlarıdır. Hobbes da aynı şeyi ifade eder: “En büyük suçları cezasızlar işler.” de-

miştir. 

Konuşmada şu hususun altını çizecek olursak; darbeler devrim değildir. Kendilerine ait 

kurumsal yapıları yoktur. Mevcut anayasal kuralları daha düzgün bir ifade ile anayasa 

tarafından oluşturulan kurumları kullanırlar. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bu 

çerçevede hareket ederler. Darbeciler anayasal ifadesini kullanmaya devam etmişlerdir. 

Ancak ihtilal durumunda bu söz konusu değildir. 

Peki, Arjantin’de demokrasiye geçiş nasıl olmuştur? Bu süreçte darbe ile kurulan hükû-

metin, zaman haricinde hukukun üstünlüğü ve kural devletle herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Darbe ile gelen güçle, halkın desteği ile gelen güç aynı değildir. Darbeyle gelen güç hiçbir 

şekilde halkı temsil edemez. 

Bu dönemde işlenen suçlar zaman aşımına uğramazlar. Arjantin Anayasası madde 29’da 

bu kişiler vatan haini olarak tanımlanırlar. Kural dışılık ile hukukun üstünlüğü arasında 

herhangi bir bağlantı kurulamaz. 

Demokrasiye geçiş süreci başlatıldı ancak bunlar karşısında büyük bedeller ödendi. 

1983’ten sonra büyük adımlar atıldı. Bağımsız bir devlet için hukukun üstünlüğü şarttır. Bu 

dönem açısından halkın kendi kaderini tayin hakkı engelleniyorsa hukukun üstünlüğün-

den bahsetmemiz olanaksızdır. Immanuel Wallerstein’in bir teorisine atıf yapacak olursak, 
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Periferik ülkeler 1 dolar alırlar bunu üç, dört dolar olarak geri verirler. Hiçbir yasal düzen-

leme bu şekilde kâr vermez. Bu olanaksızdır. 

Son olarak ekonomik etkisine bakacak olursak, dış borç Arjantin’de buzdağının üstündeki 

gibidir. Altta ise teknolojik eksiklikler vardır. Arjantin’de Nestor Kirchner ile birlikte ba-

ğımlı yapı bozulmaya çalışıldı. Dış borç azaltılıp içeride de teknolojik gelişmeler yapılmak 

istendi. Bunu kırmak oldukça zordur. 2015’ten beri belki yeni yapıldığı söylenebilir. Darbe-

ler eskiden olduğu gibi askerî kıyafetle değil, sosyal iletişim ağlarıyla yapılıyor. Ekonomik 

bağımsızlıktan uzaklaştırılıyor, IMF’ye olan borç gibi. 

İfade özgürlüğü ve ekonomik bağımsızlık yoksa eğer kişi yaşamamış sayılır. Herkes insan 

hakları güvence altına alınarak yaşamalıdır. 
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SORU - CEVAPLAR

Dinleyici: Darbe dönemlerinde faili meçhul cinayetler, işkenceleri yapan kolluk kuvvet-

lerinin yargı önüne çıkarılması sağlandı mı? Siyasi iradede olduğu gibi yargıda askerlerin 

elinde miydi? Bizim ülkemizde bir önceki darbede yargılama yapanlar bir sonraki darbe de 

sanık avukatlığı yaptılar. Benzer şey Arjantin’de de yaşandı mı? 

Arce: Arjantin’de birkaç darbe oldu. Elbette burada da anlatıldığı gibi yargılamalar ger-

çekleşti. Avukatlar tamamen sivil avukatlardı. Önce askerî hakimler tarafından yargılama 

yapılmak istendi ancak uzun uğraşlarımız sonucu bu sanıkları sivil mahkemelerde yar-

gılayabildik. Bu sürece elbette kolay gelmedik. Şu an kendi yasalarımızla yargılama ya-

pabiliyoruz. Bunlara karşı özel mahkemeler kurulmalı. 1994 yılında anayasa değişikliği 

ile insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler dahil edildi. Bu şekilde yargılanmaları 

kolaylaştırıldı.

Barcesat: Alfonsin döneminde bu kişilere kendi mahkemelerinde dava açılıp bu sürecin 

faillerinin yargılanması için altı aylık zaman verildi. Ancak askerî mahkeme hiçbir dava 

açmamıştır. Bu sebeple de sivil mahkemede dava açılması kolaylaştırıldı. Mahkemede sivil 

hâkim, avukat ve savcılar bulunması ceza yasaları ile de belirlendi. 
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1.GÜN - 3.OTURUM

İSPANYA’ DA DARBE YARGILAMALARI
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1. Prof. Dr. Francisco Munoz Conde

Darbelerden sonra demokrasiye geçiş dönemleri olur. Bunlardan en önemlisi Şili’de ya-

şanan geçiş dönemidir. Pinochet görevi bıraktıktan sonra ömür boyu Senatör olmuş ve 

çıkarılan genel aflarla darbe döneminde işlenen suçlar cezasız bırakılmıştır. Ancak Pino-

chet Londra’da eşiyle alışveriş yaptığı sırada İspanya’nın talebiyle tutuklanmıştır. Bu da 

gösteriyor ki bir diktatörün son nefesine kadar rahat bir şekilde tatil yapması artık dü-

şünülemeyecektir. Her ne kadar Şili’de Pinochet aleyhine açılan davalar yolsuzlukla ilgili 

olsa da diktatörlerin cezasız kalmayacağı tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu geçiş dönemleri 

Arjantin’de ve dünyanın farklı ülkelerinde farklı şekillerde yaşanmıştır. Ancak İspanya’da 

böyle bir geçiş dönemi yaşanmamıştır.  İspanya’da 40 yıllık Franco dönemi, ölümü ile son 

bulmuş ve yargılama fırsatı ele geçirilememiştir. Franco kendisinin sadece Tanrı’ya karşı 

sorumlu olduğunu söylemiş ve hesabı da gerçekten oraya kalmıştır. 

İspanya’da demokrasiye geçiş dönemi muhaliflerce değil yine Franco yandaşlarınca ya-

pıldı. Franco’nun atadığı Kral ve yine Franco’nun belirlemiş olduğu bakanlarca bu süreç 

devam etti. 

Pinochet’i yargılayan İspanyol hâkim yeni bir çığır açarak Franco döneminde işlenen 

suçlardan dolayı da yargılamaların başlatılabileceği fikri uyandı. Ancak dönemin Yüksek 

Mahkemesi, çıkarılan af kanunlarının yargılamalara engel olduğunu gerekçe göstererek 

bunun hukuksal değil tarihsel bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüş-

tür. Bunun sonucunda Franco’nun ve diğer darbe yöneticilerinin yargılanmasını isteyen 

hâkim Baltazar Garson başka sebeplerle suçlanarak görevinden alınmıştır. Yeni Anayasa 

yapıldığında darbe suçlarının yargılanması için veya yargılamaların önündeki engelleri 

kaldıracak bir kural koyma iradesi gösterilememiş ve maalesef bunca işlenen suçlar ceza-

sız kalmaya devam etmiştir.  

Başarısız olan darbelerde yargılama safhasına geçilebildiği için elle tutulur olgular mevcut 

olur ve onlardan bahsetmek daha kolaydır. 1981 yılında Albay Antonio Tejero tarafından 

gerçekleştirilen başarısız darbe teşebbüsü suçu anatomik açıdan incelendiğinde bu giri-

şimin isyan suçu olarak addedildiği görülür. Bu suçun unsurları Türk ve diğer ülkelerin 

ceza kanunlarında ‘silahlı askerî isyan’ olarak kabul edilmektedir. Hukukun üstünlüğüne, 

kamu düzenine, Anayasaya ve devlet yönetimine karşı işlendiğinden dolayı bu darbe giri-

şimi askerî isyan olarak cezalandırılmıştır.



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

686

Bu darbe girişimi sırasında medya kuruluşlarına da baskınlar yapılmış ve General Jaime 

Milans del Bosch‘un emriyle tanklar yürütülmüş, diğer yüksek rütbeli generaller tutuk-

lanmıştır. Ne acıdır ki bu girişim demokrasiden yana olmayan bir kısım sivil halkın da 

desteğini almıştır. Bu darbe girişiminde ‘Beyaz Fil’ olarak adlandırılan askerî bir kişinin 

olduğu ve darbe teşebbüsü başarılı olduğu takdirde bu beyaz filin iktidara geleceği ve yeni 

siyasi yapının ya sol gruplardan ya da saf koyu bir askerî diktatörlükten oluşacağı planı 

ortaya çıktı. Bu şahsın kim olduğu hususu uzun süre tartışılsa da net bir şekilde ortaya 

çıkarılamadı. Aynı şekilde bu girişimde Kral’ın rol oynayıp oynamadığı çokça tartışılan bir 

konu idi. Çünkü İspanya’da derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor ve darbe teşebbüsü 

yapıldığı sırada da mevcut hükûmetin güven oylaması yapılıyordu. 

Darbe teşebbüsünden yargılanan 300 kişiden biri sivil olmak üzere 30 kişi ceza almış olsa 

da bu kişilerin yanında başkaca kişilerin de bu işin arkasında olduğu ama hiçbir zaman 

tam olarak öğrenilemediğini de eklemek gerekir. Yine kansız da olsa yapılan böyle bir te-

şebbüsün cezasız kalmayacağını göstermek her şeyden öte büyük bir anlam taşımaktadır.

2. Charles Powell

1981 Darbesi başarısız bir darbeydi. 1936 yılı Temmuz ayında gerçekleşen darbe ise başarı-

lı olan bir darbeydi. 1938 yılına gelene kadar İspanya’da beş darbe olduğu söylenir. Bu dö-

nemde o kadar çok darbe oldu ki hangisinin darbe olduğu hususunda hemfikir bile oluna-

madı. 1923, 1930, 1932, 1936 ve son olarak da 1981 darbe girişimi sayılabilir. 1936 yılındaki 

darbeye odaklanırsak bu dönemde 3 yıl iç savaş yaşandı. Yüzbin insan bir tarafta binlerce 

insan da diğer tarafta öldü. Bunlar insani maliyetleri yüksek olaylardı. Baltazar Garzon bu 

suçluların faillerini 1990’larda yargılamak istedi. Aslında oldukça geç kalınmıştır.

1981 darbesini en iyi anlamanın yolu bunu demokrasiye geçiş bağlamında ele almaya ça-

lışmaktır. 1975’ten sonra Franco’nun ölümünden sonra bu süreç başladı. 1975-1981 yılları 

arasında demokrasiye geçiş süreci yaşandı ve yeni bir anayasa hazırlandı. İspanyol ordu-

sunun bazı kesimleri bu anayasayı hiçbir zaman sindiremediler. Toplamda beş temel sebep 

var aslında. Bunları tek tek ele alacak olursak,
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1. Ekonomik Kriz

Burada Türkiye ile ilginç bir benzerlik var. 1973 ve 1974 yıllarında iki petrol krizinin yaşan-

ması, ekonomik durgunluk dönemi yaşandı. 

2. İkinci önemli husus ise belki de daha önemli olan Ultra-muhafazakâr sağ kanattan ge-

len askerler İspanya’nın merkezinin üniter devlet olmasını reddettiler. Çoğunluğu özerk bir 

bölgenin varlığını istedi. 1979’da Katalonya ve Bask bölgesinde sağlanan özerkliği istediler. 

3. Terörizm

Diğer bir unsur da yine Türkiye’de olduğu gibi terörizmdir. İspanya tarihi anlatılırken de-

mokrasiye geçişin barışçıl yollarla olduğu söylenir. Ancak çok ciddi şiddet olaylarına sah-

ne olduğu gerçeği inkar edilemez.1975-1980 yılları arasında 300 kişi öldürülmüştür. Darbe 

öncesinde bu durum daha da artmıştır. Ayrılıkçı BASK bölgesinin savunuculuğunu yapan 

ETA terör örgütü 1980 yılında 100 kişiyi öldürmüştür. Bu darbe girişiminde yer alan kişiler 

özellikle terörist şiddet konusunda çok hassas olmuşlardır. 

4. Sivil Hükûmetlerin Yaklaşımı

Özellikle Alfonso Suarez yönetimin altındaki sivil yönetimin daha önceki askerî disiplin-

sizlik konusundaki yaklaşımına bakmak gerekiyor. Hükûmetler bu konuda darbe tehditi 

altında kaldıklarında baskıcı bir rejim uygulama yoluna gidiyorlar. Ya darbeyi bastırırsınız 

ya da daha yumuşak davranıp askeri kızdırmayalım dersiniz. İlerisi için düşünmeniz gere-

kir. Askerî darbe korkusu olduğunda ya sert müdahale ya da daha ılımlı bir politika izlenir. 

1981’deki darbe de bu artlar altında olmuştur. 

1981’deki darbe girişimine bakarsak, bu darbe nasıl oldu? General Alfonso Almeda üst 

düzey bir monarşi subaydı. Kraliyet ailesinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. Kendisini 

adeta bir De Gaulle gibi görmekteydi. Ülkeyi istikrarsızlıktan kurtarmak istiyordu. Darbe 

girişiminde herkes onu suçladı. Bütün yargılananlar o bize bu şekilde davranmamız husu-

sunda talimat verdi dedi. Yargılandığında o da “Ben Kral’ın emirlerini yerine getiridim.” 

dedi. Kral ise anayasaya uygun davranıyordu. Eğer Kral gerçekten darbe olmasını istemiş 

olsaydı bu darbe başarılı olabilirdi. İspanya Eski Kralı bazı davranışları hoş görmüş olabilir 

bu da bazı çevrelerde yanlış anlaşılmış olabilir. Böyle bir durumda darbe girişimi başarısız 
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oldu. Kralın kendisi de bir çerçeve sundu bu duruşmalara yönelik. Kralın girişimi ile yargı 

önüne çıkarılan kişilerin sayısı azaltıldı. Daha az kişi yargılandı. Kral açıkçası bu yargıla-

maların orduya, silahlı kuvvetlere yönelik olacağından korktu. Doğrudan darbeyi yapmaya 

değil de silahlı kuvvetlere yönelik olmasından korktu.

Buradaki duruşmalar askerî duruşmalardır. Halen yürüklükte olan Askerî Adalet Kanu-

nu vardır. Burada askerî personelin askerî mahkemeler tarafından yargılandığı bir süreç 

vardır. İspanya’da Ceza Kanunu’nda Kasım 1980 yılında bir reform gerçekleşti. Bu reforma 

göre, Yüksek Askerî Adalet Divanı’nın kararları daha sonra sivil mahkemede temyiz edile-

bilmekte. Bu reform darbeden üç ay önce yapılsaydı belki işe yarayabilirdi. Ancak bununla 

birlikte başka bir reform da yapıldı. Diğeri de talimatları yerine getirme fikrinde yapılan 

değişikliktir. Komutan ne derse sorgusuz sualsiz yapacaksınız. Anayasaya aykırı bir du-

rum olduğunda, ceza haline getirildi. Bu talimatların anayasaya aykırı olduğunu bile bile 

yerine getirenlerin herhangi bir kaçış noktası olamayacaktır. 

Yargılamalar sadece üç ay sürdü. Haziran 1982’de sonuçlandı. Son derece hızlıydı. Yargıla-

maları 100 askerî gözlemci, yerli ve yabancı medya izledi. Sanıklar suçlamaları reddettiler. 

Hepsi suçlu bulunmadı. Alt düzey subaylar komutanlarına, üst düzey subaylar ise Kral’a 

suçu atmak istediler. Bu operasyonların beyni olan General Armada sorumluluğu kabul 

etmedi. Verilen cezalar tepki çekti. Armada sadece altı yıl hapse mahkum oldu. Yeni hükû-

met bu kararı temyize götürdü. Burada verilen mesaj; “sivil mahkemeler her zaman üstün” 

olacaktır. Sivil hukukun üstünlüğünü göstermek istediler. Son söz daima sivil mahkeme-

lerde olacaktır. 

Darbenin yargılamasının diğer sonuçlarına bakarsak, kişilerin aldıkları cezaların caydırıcı 

olmadığı görüldü. Çünkü 1982’de bir darbe girişimi daha yapıldı. 1985 yılında bir plan ya-

pıldığı ortaya çıkarıldı. 

1982’den itibaren sosyalist hükûmetin getirdiği reformlar sivil asker ilişiklerini kalıcı bir 

şekilde değiştirdi. 1984’te getirilen bir yasa ile Genel  Kurmay Başkanlığı Savunma Bakan-

lığına bağlandı. Aralık 1985 tarihinde yeni bir askerî kanun çıkarıldı. Bunun önemi şuydu: 

Siviller artık askerî mahkemelerde yargılanamaz hale getirildi. 3 Temmuz 1987’de Yüksek 

Askeri Mahkeme feshedildi. Franco rejimi altındaki askerî adalet ortadan kaldırıldı.
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Son olarak iki hususa değinmekte fayda var. Birincisi, darbede halk desteği yoktur. İkinci 

husus ise darbeyi yapanlar medyaya el koydu. Ancak bazı özel medya kuruluşları yayın 

yapmaya devam etti. Örneğin El Pais gazetesi yayın yapmaya devam etti. Özgür medya en 

büyük ilaçlardan biridir. Darbe yargılamaları normal yargılamalardan çok farklıdır. Sadece 

adaletin yerine getirilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan yargılamalar değil-

dir. Çok büyük sembolik anlamları vardır. Darbe sonrası bozulan kurumların inşası için 

çok önemlidir. Bu yargılamaların mümkün olduğu kadar özgür ortamda yapılması gerekir. 

Bu yargılamalarda öç almak duygusu ile hareket edersek ters etki yapar. 

3. Jose Bono Martinez

İspanya’da, 1981 yılında başarısız bir darbe girişimi yaşanmıştır. Bu teşebbüsün başarısız-

lığı üzerine şu sözleri söylemek doğru olacaktır: “Artık İspanyol halkı şunu görmüştür ki 

halkın, darbe veya başka görünüm altında yapılan postmodern darbelerden hiçbir korkusu 

kalmamıştır.” 

(Konuşmacı darbe teşebbüsünün olduğu dönemde Temsilciler Meclisinde genç bir vekil olduğu-

nu ve bizzat yaşadığı bu süreçten dolayı kendini aslında Türk, Yunan, Arjantinli, Şilili araştır-

macılarla çok yakın gördüğünü ve hissettiğini belirtti.)

General Franco’nun iktidarı devretmesi üzerine başlayan İspanyol demokrasi mücadelesi, 

Frankistler’in tekrar yönetimi ele geçirme teşebbüsü ile kesilmek istendi. İktidardan gideli 

daha 4-5 yıl bile olmamışken tekrar yönetime silahla gelmeye çalışmaları herkeste ciddi 

kaygılara neden olmuştur. Albay Tejero yönetimindeki askerler, Temsilciler Meclisini bas-

mış ve 36 kurşun sıkarak yönetime el koyduklarını ilan etmişlerdir. Milletvekilleri Meclis 

salonundan kaçarken Meclis güvenliğinden sorumlu polisin içeri girmesi herkesin içeri-

sine adeta su serpse de 40 yıllık karanlık bir dönemi tekrar canlandırmak isteyen böyle 

insanların hâlâ var olabileceği düşüncesi herkesi üzüntüye boğmuştur.

Bu darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra iki büyük düşmanın varlığı gündeme 

gelmiş, bunlardan birincisi General Franco’nun yanında olan silahlı kuvvetler, ikincisi ise 

Bask Bölgesinin ayrılması taraftarı olan ETA terör örgütüdür. Yapmış olduğu kanlı saldırı-

larla 829 kişinin ölümüne sebep olan bu örgüt, İspanya karşıtı, kilise yanlısı bir kimlik ara-

yışı içindeki yapay bir kuruluştur. Bu darbe teşebbüsünün yapılmasının bir önemli sebebi 

de terör faaliyetlerindeki tırmanışın bahane edilmesidir.
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Franco ölmeden önce, Franco zulmünü yaşayan sol kesimin hiç güvenini kazanamamış 

bir Kral olarak Juan Carlos’u göreve getirmişti. Ne Franco’nun ne de Kral’ın insanların gö-

zünde meşruiyeti yok denecek kadar azdı. Ancak o gece yaşanan bu darbe teşebbüsünden 

sonra Kral çıkıp “Askerin yeri kışlasıdır ve kışlasına dönmelidir.” diyerek halkın yanında 

yer alması herkesi şaşırtan bir durum olarak hatıralarda kalmıştır. 

Şu sorunun cevabı mutlaka bulunmalıdır: Ülkeye özgürlüğün getirilmesi kimin sayesinde 

olmuştur? Cevap olarak, 40 yıl boyunca zulme uğrayan, hor ve hakir görülen, işkenceye 

uğrayan bu halktır denilebilir.

Bu zulüm döneminde sol kesimi ülkelerine karşıymış gibi gösterdiler. Ancak bu kesim 

aslında devlete değil sadece halkına zulüm eden General Francisco Franco’ya karşıydı. 

Franco iktidarı döneminde Hitler’in teorisini bir kademe ileri götüren bir görüşe sahipti. 

Hitler’e göre Alman ırkı ile Yahudi bir arada olamaz, bir Alman, Yahudi; bir Yahudi ise 

Alman olamazdı. Franco’ya göre ise Franco taraftarı olmamak İspanyol olmamak demekti. 

Sonunda bu algı da yıkıldı ve demokratik yapı, her fikre saygı duyulan bir düzen kuruldu.

Başarısız darbe girişimi ile insanların gözlerinde büyüttüğü ordu ve askerlerin aslında birer 

hiç olduğu anlaşıldı. İsveçli bir fotoğrafçı Tejero’nun Meclisi bastığı anın fotoğrafını payla-

şarak altına şu sözleri yazdı: “Bazı polisler matador kıyafetiyle milletvekillerini korkutmaya 

çalıştı.” Birçok insan bu başarısız darbe teşebbüsünü bu fotoğraf ile anar ve gülerek geçer.

Yargılamalara başlandıktan sonra 33’ü asker biri sivil 34 kişi ceza aldı. Ancak aslında bu 

yargılamaları yapan hâkimlerin de o sanık sandalyesine oturtulması gerekmekteydi. Çün-

kü verilen cezalar komik denecek kadar azdı ki sanki tekrar darbe yapabilirsiniz dermişçe-

sine resmen darbeye teşvik ediliyordu. Ancak Yüksek Mahkeme verilen cezaları az bularak 

cezaları iki katına çıkardı. Bunun üzerine Askerî Yüksek Konsey yargılanan sanıkların ser-

best bırakılmasına karar verdi. Dönemin Başbakanı Felipe Gonzalez bu duruma karşı çıka-

rak Konsey üyelerini gerekli yasal düzenlemeleri yaparak yargılamak ve cezalandırmakla 

tehdit etti. Bu gözdağının işe yaraması üzerine Konsey kararını değiştirerek sanıkların 

cezalarını onayladı. 

Ne acıdır ki ne dünya demokratları ne de İspanyol sözde demokratlar ezilen bu halka des-

tek verdi. Bundan dolayıdır ki bu insanlara asla güvenilmemeli ve bu sessizlikleri asla unu-

tulmamalıdır.
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Soru-Cevaplar

Dinleyici: Siz eski bir devlet adamı olarak, ülkenizin siyasilerince kanlı Mısır darbesini 

yapan Sisi’nin ülkenizde ağırlanması ve Mısır’da yaşanan bu darbe sebebiyle bir kınamada 

bile bulunulamadığı hususlarına ne diyebilirsiniz?

Martinez: Her ne kadar ben şu an bir siyasi olmasam da bir devlet adamı kimliğim var ve 

bu soruya cevap vermem pek de doğru olmaz. Bunun da ötesinde biz buraya İspanya, Ar-

jantin, Şili, Yunanistan ve Türkiye’de yaşanan darbeleri konuşmaya geldik. Arzu ederseniz 

bu sorunuzu oturumdan sonra bire bir olarak cevaplayabilirim.
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YUNANİSTAN’DA DARBE YARGILAMALARI
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1. Dr. Effie G.H. Pedaliu

1944 yılında Alman işgalinden sonra ve sivil savaştan sonra Yunanistan dağılmış bir şekil-

de çıktı. 1949 yılında savaş sona erdi. Soğuk savaşın kalıntılarından sonra ABD’nin iç işlere 

müdahalesi gitgide meşru hale geldi. Truman doktrini ve Marshall yardımı ile artık Yuna-

nistan Batı dünyasının alanına girmişti. Yunanistan Türkiye ile 1949 yılında Avrupa Kon-

seyi üyesi, 1952 yılında NATO üyesi oldu ve 1946-62 yılları arasında ABD, Yunanistan’a 1 

milyar dolar yardımda bulundu. Amerikan yardımları bu iki ülke arasında  Yunanistan’da-

ki siyasi ve ekonomik istikrar açısından çok  yakından bir bağ kurdu. Ve burada aslında 

ABD’nin Yunanistan istikrarı için öngördüğü süre boyunca tekrar yakınlaşma gerçekleşti. 

Sivil savaş sonrası sistemin zafiyetleri diktatörlüğün başlamasına sebep oldu. Savaşın 

kutuplaştırıcı halinden sonra 1949 yılında Yunanistan diktatörlüğün önüne geçebildi ve 

parlamenter rejim hayatta kalmayı başardı. Ve böylelikle sivil savaşın etkileri toparlanma-

ya başladı. Aslında Yunanistan da baskıcı rejim ile modernleşme ekonomik kalkınmanın 

birlikte yaşandığı değişik bir örnek teşkil etmiştir ve 1951 yılında artık sadece görüşülen 

şey ekonomik kalkınmanın en önemli unsur olduğu düşüncesidir. İtalya’ya karşı savaşı ka-

zanan Yunanistan, 1952 yılındaki seçimden sonra Yunanistan Birlik Partisi parlamentonun 

çoğunluğunu aldı. Papagos, Yunanizmi herkes önünde eleştirirken faşistler ve Venizelistler 

arasında bir ayrıştırma yapmayı başardı. Bu şekilde ekonomik gelişme ile orta sınıf gelişti, 

tüketici toplum yaratıldı. Ancak soğuk savaş sonrası toplumda Yunanistan parlamenter 

rejimi demokratik ve kapsayıcı olamazdı. Nitekim Demokratik Yunan Ekonomisi Partisi 

yasa dışı ilan edildi ancak yeni bir sol parti 1951 yılında birleşik sol partisi olarak görüldü 

ve sonraki seçimlerde birçok adayı kazandı. 

Soğuk savaş sonrasında Yunanistan vatandaşları kategorilere ayrıldı: Vatanseverler ve ko-

münistler. İlk grup sağlık kategorisi ikinci grup olan komünistler ise hastalık kategorisindey-

di. Aynı zamanda sosyalistler ve ilerlemeciler de dâhildir. Birçok kişi istihdam edildi, ayrım-

cılığa tabi tutuldu ve hatta pasaport alamadı. Bunlar sadece örnek uygulamaların birkaçıdır. 

Birtakım kara devlet ortaya çıktı ve kara para sayısı da artmaya başladı. Bu dönemde ol-

dukça zayıf bir parlamenter rejim söz konusuydu. Tehlike sömürgeciliğe sebep olması ile 

ortaya çıktı. Hatta başlarda sol partiler muhafazakâr partileri eleştirdiler. Bütün olayların 

bir araya gelmesi sonucu bir memnuniyetsizlik belirdi ve silahlı kuvvetler de kapitalist-

lerle birleşerek gençlerin birliği adına ETA örgütü ortaya çıktı ve on yıl sonra Yunan de-
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mokrasisini tehdit eden bir unsur haline geldi. Bu çevrelerde Yunanistan’ın bağımsızlığı 

konusunda kaygılar başladı. Özellikle 1960’lı yılların başlarındaki uluslararası gelişmeler 

önemliydi. Hatta 1958 sonrası soğuk savaş ardından Yunanistan’daki sistemler bir çeşit 

meşruiyet krizine girdi. Ve bu da 1960’lardaki siyasi istikrarsızlığa yol açtı. Üç yılda üç 

seçim yapıldı. Amerikan yardımları da 1960 yılından sonra düşmeye başladı ve gerçekten 

1962 yılında artık neredeyse çekildi. Bir diğer  faktör de şehirlerde gösteri ve protestoların 

artması oldu. Bu arada devletin 1961 yılı seçimlerindeki faaliyetleri de bir daha EDA’ya oy 

vermeme yönünde halkı etkiledi. 1961 yılında Grekoris Labrakis  öldürüldü  ve kendisi bir 

EDA milletvekili idi. Adrianne Karamanlis’e göre bu faaliyetler örgütlerce yapılmamıştı, 

dışarıdan siyasi güçler tarafından gerçekleştirilmişti. 

İstikrarsızlığın artması üzerine bir de Merkez Birlik Partisi’nin 1961 yılı seçim sonuçlarını 

kabul etmemesi ile durum  daha vahim hale geldi. İktidar gerçekte  hayatta kalmak için çaba 

sarf etti. Ancak burada hayati bir mesaj verildi ve hakikatte Yunan halkında memnuniyet-

sizlik duygusu artmıştı. Nitekim yeni seçimler de bu yüzden tertip edildi. 1963 yılındaki se-

çimlerin sonucu da çok yakındı ama Karamanlis kendini Paris’e sürgüne göndermeyi tercih 

etti. Merkez Birliği 1964 yılı seçimlerinde zafer kazandı. Aşırı sağ unsurlar bu gelişmeyi göz 

ardı etmeyi tercih ettiler. 1964 yılındaki Kıbrıs krizinin yönetimi  onların saf dışı bırakılması 

için yeterliydi. 1965 yılında George Papandreu hükûmeti, Saray ile girdiği bir münakaşadan 

dolayı hükûmetten  çekilmek zorunda kaldı. Milletvekilleri  Merkezi Birlik Partisi’ni terk ede-

rek Apostasia ismini aldılar. Apostasia sonucunda Yunanistan’da bir komplo teorisi, grevler, 

şiddet olayları, anarşi çatışmaları ve çeşitli gerilla üyelerinin devlet güçlerine karşı faaliyet-

leri ortaya çıktı; bu da dokuz yılda dördüncü kez seçimin gerçekleştirilmesine sebep oldu.   

Bunların dışında Yunanistan güvenliği başka tehditler de almıştı çünkü merkezi birlik tu-

tarlı bir dış politika geliştirememişti. Bu durum ülkenin yine Sovyet tehdidi altına girme 

olasılığını düşündürmeye başladı. Burada sadece ENA savunucuları değil aynı zamanda dı-

şarıdan gelenler de bu düşünceyi oluşturmaya başladılar. O zaman da ENA yeterli sayıdaki 

üyesini ikna ederek Yunan demokrasisinin çok zayıf kalmasına sebep oldu. 28 Mayıs 1967 

tarihinde kararlaştırılan seçimler hiçbir zaman yapılmadı. Çünkü 21 Nisan 1967 yılında bir 

darbe gerçekleşti. Ve oldukça da ironik bir şekilde aslında diktatörler bir NATO planı geliş-

tirmişlerdi. Bu planda sadece Yunan demokrasisini tehlikeye sokan bir acil durumda haya-

ta geçirilecekti. Bu durum Amerikalıların 1967 tarihli darbeyi gerçekleştirdikleri yahut te-

tikçi olduklarını göstermiyor. Arşivler de nitekim darbe öncesinde ABD konsolosluğunun 

olan bitenden haberdar olduğuna dair hiçbir belge yok. Böyle bir durumdan Yunanlıların 



RAPORLAR

695

çoğu gibi haberdar değillerdi. Amerikalıların çoğu bir darbe bekliyorlardı ama bu darbe 

gerçekleşecekse eğer anarşistler, saray taraftarları tarafından yapılacağını düşünüyorlar-

dı. İşte belki bu yüzden de darbeyi gerçekleştiren generaller bu kadar başarılı olabildiler. 

Çünkü cunta kendini NATO ve AB’ye yakın olarak lanse etti. Bunlara olan liyakatini her 

zaman dile getirdi ve 6 günlük savaş sırasında çok az sayıda Yunan müttefiki  cuntaya 

yardım etmeyeceklerini söyledi. Hatta başlangıçta ABD diktatörlere karşı çok belirli  bir 

tutum sergilediyse de Johnson’dan sonra Richard Nixon farklı hesaplar yaptı. Burada kendi 

hesapları uyarınca Yunanistan’ı yöneten  generaller söz konusudur. Sistematik bir şekil-

de insan  haklarının ihlali Yunanistan’da rejimin en önemli göstergesi oldu. Ancak öyle 

bir dönemde  bile  bu işkence olayları bütün batı dünyasını rahatsız etti ve cuntaya karşı 

uluslararası mücadeleyi başlatmış oldu. Burada uluslararası basın, akademisyen dünyası 

olarak cuntaya karşı mücadele başladı. 

1964 yılında Avrupa Konseyi’nden çekilmeye zorlandı. Bu cuntanın karşı karşıya olduğu 

ikinci önemli engel oldu çünkü 1967 tarihli Avrupa Topluluğu Atina Anlaşmasını da dur-

durması gerekmişti. Ancak birçok Batı hükûmeti yine de NATO’nun güneydoğu kanadında 

istikrarsızlık olmasını tercih etmedikleri için insan hakları ihlallerine göz yumdu. Ve bu 

şekilde rejim bir kumar oyununa dönmek zorunda kaldı. Ancak rejim Türklerin Kıbrıs’a 

müdahalesine dek hayatta kalabildi. Bunun sonucu Yunan müttefikleri bedel ne olursa 

olsun istikrar getirilmeyeceğini gördüler. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde pro-

tokoller ile insan hakları daha da güçlendirildi. Ve bu şekilde de ancak Avrupa Topluluğu 

uluslararası arenada daha fazla söz hakkı sahibi oldu. Cunta kasten olmamakla birlikte 

aslında iç savaşın yaralarını kapatmaya başladı ve ulusal uzaklaşma özlemi olduğunu gös-

terdi. Bir başka konu ise Yunanistan’daki demokratikleşme süreci tedrici oldu ve yıllar 

sürdü. Karamanlis birçok manipülasyon yapmaya çalıştı ve bu birçok müdahil ile silahlı 

kuvvetlerin de demokrasiye müdahale etmesini engelledi. Papandreu hükûmeti de yine 

aynı şekilde Yunanistan’ın bir daha NATO’dan uzaklaşmaması için elinden geleni yaptı. 

Karamanlis cumhurbaşkanı seçildiğinde bir başka iktidar seçildi ve anayasanın savunu-

cusu haline geldi. Son olarak diktatörlük demokrasiye geçiş süreci yukarıdan aşağıya oldu 

Yunanistan’da. Bu yukarıdan aşağı süreci, Karamanlis yönetti ve güçlü iradesi sayesinde 

başarılı oldu. Barışçıl bir geçiş Yunanistan’da mümkün oldu ve Avrupa Topluluğu’na Yuna-

nistan’ın girmesi ve toplumdaki köklü hukuki deneyim sayesinde geçiş süreci adalete de 

yansıyabildi. En önemli boyut bu yargılamaların gerçekleşmiş olması ve gerçekten hızlı 

bir şekilde sonuca ulaşılması çok önemli. Bu sayede çok iyi işleyen bir adalet olmasa da 

Karamanlis kan dökülmesinin önüne geçti. 
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2. Prof. Dr. Evanthis Hatzivassiliou

Bu konuşmada 1974-75 yılı arasındaki geçiş döneminde işlenen suçlarından darbecilerin 

yargılanması döneminden bahsedilecektir. Karamanlis hükûmetleri bu süreçte çok ihtiyat-

lı bir şekilde hareket etmek zorunda kalmıştır. Özellikle liderlerin yargılanmasıyla darbeci 

askerlerin dikkatleri çekilmek istenmemiştir. Buradaki amaç demokrasi yolunda atılan ve 

atılacak olan adımların sekteye uğratılmasının istenmemesiydi. 

Yunanistan, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetine karşı almış olduğu mağlubiyetler se-

bebiyle iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Mağlubiyetten sonra Venizelistler olarak tabir 

edilen Venizelos yanlıları ile Venizelos karşıtları arasında bir çatışma dönemi başladı. 

Hükûmet Venizelos yanlısı subaylarca devrildi ve 6 yönetici askerî mahkemede yargıla-

narak vatan hainliğiyle suçlanıp idam edildi. Yunanistan’da Cumhuriyet ilan edilmiş olsa 

da Venizelos karşıtlarınca bu durum hiç de hoş karşılanmadı. 1930’lu yıllarda yine darbe 

gerçekleştirildi ve monarşi geri getirildi. 1946-1949 yılları arasında yaşanan 3. iç savaşta 

işlenen suçların yargılamaları yapıldı. Albaylar Cuntası tarafından 1967’de yapılan darbe 

yönetimi 1974’e kadar devam etti. Aşırı uçtaki kişiler ve komünist eğilimliler, yönetimin 

1974’te sivillere bırakılmasının karşısında durdular. 

Bu noktada yargının pozisyonundan bahsetmek faydalı olacaktır. Gerek 6’lar yargılaması 

döneminde gerekse iç savaş suçlularının yargılanması döneminde yargının rolü, iki karşıt 

darbecilerin birbirinden intikam alması konusunda yardımcı olmaktı. Böylece Yunan yar-

gısı, bir siyasi fraksiyonun bir diğerini sindirmek için kullandığı bir araç haline getirildi. 

Bütün bu vakalarda rövanşist bir yargılama anlayışı mevcuttu.

1974’te demokrasiye geçiş ile geçmişte yapılan hatalardan vazgeçilerek ülke, daha ılımlı 

bir siyasi hayata yönlendirilmeye çalışıldı. Karamanlis ve taraftarlarının politikalarının 

amacı istikrarlı bir demokrasinin ve Avrupa ile bütünleşmenin sağlanmasıydı. Yeni Yuna-

nistan Anayasası 1975’te Parlamentodan geçti ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuru 

yapılarak az önce bahsedilen amaçlar gerçekleştirilmeye çalışıldı. Cunta liderlerine karşı 

bile demokratik bir şekilde muamele edildi. Aslında bu insanlar ülkeyi 7 yıl boyunca aşa-

ğılayıcı bir diktatörlükle yönetmişler ve cezalandırılmaları gerekmekteydi. Esasında Ka-

ramanlis de diktatörleri adalete teslim etmek istiyordu ama yargılamaların rövanşistçe 

değil adil bir yargılanma ile yapılmasını garantiye almak istemişti. Çünkü bu husus yeni 

yönetimin meşruiyeti açısından son derece önem arz etmekteydi. Bu ılımlılık ortamının 
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yargılamalar yüzünden sekteye uğramasını istememesi de gayet makul bir talep olarak 

gözükmektedir. Ancak Karamanlis’in bu yaklaşımı ordu içinde yeni bir cunta hazırlığına 

sebebiyet vermiş ve Asayiş ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarınca bu çaba boşa çıkarılmıştır. 

Daha sonraları Karamanlis’in güvenlik gerekçesiyle her gece başka bir yerde uyuduğu da 

kamuoyunca öğrenilmiştir. Bu noktada diktatörlerin adalet önüne çıkarılması sürecinde 

tepkiyle karşılaşıldığını da belirtmek gerekmektedir. Yeni Anayasa ile darbecilerin yargı-

lanmasının önü açıldı ve bu kişiler tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

Açılan birçok dava ile önemli liderler darbe dönemlerinde yapılan cinayetler, işkenceler ve 

diğer suçlardan dolayı yargılanarak idama mahkûm edildiler. Mahkemece cezanın veril-

mesinden sonra Karamanlis, ılımlı politikalarına söylem ve eylemleriyle de katkı sağladı. 

Bu bağlamda Yunan ordusunun yaz tatbikatına katılarak orada bulunan askerlere konuş-

ma yaptı. Cuntanın mağduru olan subaylardan bahsederek bu rejime destek veren kişile-

rin o dönemleri ömür boyu hatırlaması gerektiğini söyleyerek idam cezasının ömür boyu 

hapis cezasına çevrileceğinin sinyallerini verdi. Böylece genç cumhuriyetin temellerinin 

idamlarla atılmayacağını belirtti. Çünkü Karamanlis’e göre kan dökülmesi, tekrar tekrar 

öç alma döngüsünü başlatacak ve demokrasiyi sekteye uğratacaktı. Böylece Meclis’e gelen 

idam kararı ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Yunanistan’daki geçiş döneminde, tolerans ve hoşgörü ile sert yaklaşım birleştirilmiştir. 

Cuntanın sosyal bir tabanı toplumda ciddi bir karşılığının olmaması bu süreci daha da 

kolaylaştırmıştır. 

3. Nicholas Voulelis

Burada diktatörlük sonrası yaşananlar anlatılacaktır. 1967’de diktatörlük geldi. 1973’te 

ise demokrasiye geçiş oldu. Sömürgeci rejimin sonu aslında öğrenci olayları ile başladı. 

1973’ün Kasım ayında Politeknik mühendisliği öğrencilerinin gösterisi ile ve yine Temmuz 

1974’ ten sonra Türklerin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra bütün bu olaylar yaşandı.

Rejimin sadece en önemli sorumluları yargılamalara tabi tutuldu. İşledikleri suçlarda mah-

kemeler tarafından bir devamlılık görülmedi. Yine de darbecilere karşı çıkarılan af kanun-

larına rağmen yargılamalar devam etmiştir. Ekim ve aralık ayları arasında politeknik öğ-

rencilerin eylemleri devam etmiştir. Çok büyük suçlar işlemelerine rağmen binlerce kişi 

yargılamalara dahil edilmemiştir. Demokrasiye geçişten birkaç ay öncesinde olan olaylar 
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belli bir temizlik yapıldığını gösteriyordu. Birçok fail, askerî generaller, kamu kurumu yö-

neticileri yer almalarına rağmen sorumlu tutulmadı. Oysaki bu kişiler de çok önemli suçlar 

işlemişlerdi. 

Cunta görevlileri ve devlet örgütünün demokrasiye geçişten sonraki yargılamarı aslında 

gelişmişlik ve güç göstergesiydi; 1974 yılında ne bir rejim değişikliği ne de başka bir de-

ğişiklik oldu. Bu tarih askerî yönetimin başarısız olduğunun bir göstergesiydi. Bu sebeple 

yumuşak bir geçiş oldu. Bunu gerçekleştiren de Karamanlis oldu. Cunta, iş birlikçilerini ve 

aktif olarak 1967 darbesinde göreve katılanları görevden uzaklaştırdı.  Çok doğru şekilde 

silahlı kuvvetlerin sivil hayata müdahale alanını yok etmeye başladı. Bunu gerçek bir irade 

ile başardı. Ayrıca diktatörlüğe karşı çıkan ve rütbeleri düşürülen kişileri tanıdı. Bunlar 

sayesinde kanlı olaylar önlendi. Papadopolos emrinde çok daha kanlı olaylar olabilirdi. 

Bütün bu korkuların ortaya çıkması ile birlikte gerçek bir siyasi dönüşümün sadece ordu 

ile mümkün olmayacağı görüldü. Birçok siyasi görevli yeni bir siyasi ortama ayak uydurdu. 

Hiçbir şekilde yeni bir darbe girişiminde bulunmadı. Bu süreçte görevde olan 10.000 as-

kerden sadece 200’ü cezalandırıldı. 

3 Haziran kararı ile Karamanlis hükûmeti idamları hapse çevrildi. En azından en büyük 

faile, 3 büyük generale idam cezası uygulanması isteniyordu. Demokrasiye geçişten bir-

kaç ay sonra Karamanlis hükûmetine yeni bir darbe yapılacağı söyleniyordu. Ekim 1981’de 

Papandreu genel seçimleri kazandıktan sonra Karamanlis cumhurbaşkanıydı. Karamanlis 

kaygılarını dile getirerek ordunun yine böyle bir müdahale yapacağını söylüyordu. Sosya-

list hükûmete karşı harekete geçeceğini açıkladı. Bu sebeple Dışişleri Bakanlığı ve Savun-

ma Bakanı’nın seçilmesinde  özellikle söz sahibi olmak istedi. 

Tamamlanamayan bir yargı süreci söz konusu oldu. Üç önemli yargılama sonucunda, iş-

kenceden yargılananlar ya ceza almadı ya da cüzi miktarda cezalar aldılar. Oysa polisin 

yaptığı işkencelerde görevini aştığı aşikardı. Cunta sorumlularına ise uzun hapis cezaları 

verildi. Oysa polisin yaptığı işkenceler sadece polisin gücünü aşması olarak yargılandı. 

Devlet arşivlerinde bu hususular çok açık değildir. Özellikle 1974 Kıbrıs ile ilgili olarak da 

aynı şeyi söylebiliriz. Mart 1975’te devlet politikası askıya alındı. Birçok siyasi, bunların 

açıklanması için baskı yaptı ama hiçbir zaman başarılı olmadı. Soruşturmalar sadece Cum-

hurbaşkanı Makaryos’a karşı yapıldı. Pek çok dosya hâlâ açılmış değil. Ülkelerin uluslara-

rası girişimlerini etkilememek adına dosyalara dokunulmadı. Kıbrıs konusunun araştırıl-
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ması belki de birçok suçluyu ortaya çıkaracaktı. Temmuz 1974’te askerî güçler, Karamanlis 

tarafından ülkeye geri çağrıldı.

Günümüzde de bu yedi yıllık diktatörlük dönemi halen değerlendirilmiyor. Kamuoyu üze-

rindeki etkileri araştırılmalıdır. Cuntanın düşmesi ile başlayan dönem demokrasi için çok 

önemlidir. 1974’ün başlarında demokratik yönetim başladı. Cuntanın çöküşü beraberinde 

radikal bir değişiklik getirmedi. Bir önceki dönemdeki siyasi düşünceler bir sonraki dönem 

hayata geçirildi. Çok sayıdaki iş birlikçi yargılandı. İşkence gören ve cunta tarafından hapse 

atılan kişilerde öç alma isteğinde değildiler. Adalet isteniyordu ancak demokrasinin ruhu 

daha çok etkiledi.  Bu sebeple geçmişe bakılmıyor. Yunan deneyimi bu açıdan diğer ülkeler-

deki askerî darbelerden daha farklı. Cuntaya karşı direniş hareketi sadece siyasi söylemler-

de hatırlanıyor. Sonuç olarak demokrasi hayata geçirildikten sonraki süreç hepsinden ziya-

de Faşizm, Nazizm ve askerî diktatörlüklere karşı verilecek en güzel cevaptır. Son yıllarda 

aşırı sağcı Faşistlerin popüler olduğunu görüyoruz. Demokrasiye karşı çıkılıyor ancak bunlar 

bilmedir ki son 42 yılda demokrasi sayesinde varlıklarımızı sürdürmekteyiz. 
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Soru - Cevap

Dinleyici: Konuşmaların çoğunda Karamanlis’e vurgu yapılıyor. Cezaların ömür boyu hap-

se çevrilmesinde de Karamanlis’in etkisi büyük dendi. Bu sadece Karamanlis’in yapabile-

ceği bir şey miydi? Halkın çoğunluğu Karamanlis’i destekledi mi?

Voulelis: Bu yargılama tamamen hâkimlerin sorumluluğundaydı. Hükûmet hiçbir zaman 

bir etkide bulunmak istemedi. Ancak infazda hükûmetin bir hakkı var. Affetme hakkı de-

ğil, cezayı dönüştürme hakkı var. Başkası olsa yapar mıydı bilmiyorum ama Karamanlis 

bunu yapmıştır. Bunu yapıp da başına bir şey gelmeyecek kişi Karamanlis’tir.  O yıllarda 

kesinlikle geçiş döneminin kişi ile özdeşleştirilmesi söz konusuydu. 

Pedeliu: Evet belki de bunu yapabilecek tek kişi Karamanlis’ti. İşkence mağduru olunca 

öç almak değil de adalet istersiniz. İşkence Yunanistan’da çok yaygındı. Bu kişiler de artık 

biliyorlar ki darbede bulunanlar artık şehit değil suçlu sayılacaklar.

Hatzivassiliou: 1974-75lerden bahsediyoruz. İnsanların işkenceye uğradığı, tankların in-

sanları ezip geçtiği dönem bunlar. İnsanlar adaleti talep ediyor. Halk idam cezasının azal-

tılmasına katılsa da üç kişinin idamını istiyor. Bunlardan biri şu an 103 yaşında hâlâ diyor 

ki “Biz Yunanistan’ı kurtardık.” Hâlâ af dilememiştir. 
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1. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

27 Mayıs darbesi direkt olarak Demokrat Parti’ye karşı yapılmış bir darbedir. Ancak 12 

Eylül’deki gibi herhangi bir yargılanma yapılmamıştır. Cumhuriyet tarihinde darbelerin 

ilkidir ve diğerlerinin kapısını açarak sonrakilere zemin hazırlamıştır. Belki o gün yaşan-

mamış olsaydı diğer darbeler de olmazdı. 27 Mayıs için hiçbir şey yapılmamış sadece top-

lum vicdanına bırakılmıştır. Darbenin özelliklerini sayacak olursak; 1. Silahlı olmuştur. 

2. Ordu dahil edilmiştir. 3. Devlet teşkilatı ele geçirilmiştir. 4. Siyasi iktidar sindirilmiştir. 

5. Darbenin nasıl yargılanacağı hususunda bir bilgi yoktur. 6. Son olarak da herhangi bir 

siyasi kazanç elde edilememiştir. 

Bu dönemde hukuk, adalet ve demokrasi ablukaya alınmıştır. Darbeyi yapanlar, Yargı-

tay’ın 241 üyesinden 66’sını, Danıştay’ın 54 üyesinden 28’ini, diğer mahkemelerden 3123 

hâkim ve savcının 520’sini rızaları dışında emekliye sevk etmiştir. Aynı şeyler orduda ya-

şanmıştır. 235 general 4700 subay emekliye sevk edilmiştir. Emeklilik tazminatları o dö-

nem ABD’den temin edilmiştir. Üniversitelerde de 147 profesör ve doçent emekli edilmiştir. 

Tabi ki yanlışlıkla kendi destekçilerinden de emekli edilenler mevcuttur. 

Mahkeme başkanı açık açık yargılanan Demokrat Parti üyelerine “Sizi buraya tıkan kudret 

böyle istiyor.” demiştir. 400’ü aşkın Demokrat Parti üyesi idamla yargılanmıştır. Yassıa-

da’da yargılama yapanlar, ileriki yıllarda adalet sisteminin en üst mevkilerine getirilmiş-

lerdir. 1962’de İnönü hükûmeti tedbir kanunu çıkarttı. Bu kanun 1969’a kadar yürürlükte 

kaldı. 27 Mayıs’ın ve Yassıada’nın hiçbir yazı, resim vs ile eleştirilemeyeceği yer alıyordu. 

Celal Bayar o dönem Kayseri cezaevinde kalıyordu. Yassıada’nın şeri bir mahkeme oldu-

ğunu söylediği için yargılandı. Ağır cezaya sevk edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 

bu kanunu anayasaya aykırı bulmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi reddetmiştir. Anaya-

sa mahkemesi zaten Yassıada hâkim ve savcılarından oluşmaktaydı. Böyle bir durumda 

adaletli karar verildiği söylenemez. 1963’te 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa bayramı olarak 

kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl devlet erkanı Anayasa Mahkemesi önünde sıraya dizilip 

selamlıyor, Genelkurmay’da resepsiyonlar veriyordu. 

Eğer AİHM’e bireysel başvuru 1987’den önce yürürlüğe girmiş olsaydı acaba durum daha 

farklı olur muydu? O yıllarda buna imkan olsaydı bile o dönemin mağdurları başvurmazdı. 

Böyle bir müracaatın Türkiye’nin yut dışında itibarını bozacağı anlamına geliyordu. Bu 

sebeple darbecilerin yargılanmaları imkansızdı. Darbe mağdurlarının öncelikli meselesi 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

704

kendilerine ithaf edilen suçu kaldırtmaktı, kendilerine darbe yapanları yargılamak değil. 

Ancak dönemin şartlarında mümkün olmamıştır. Diğer istekleri ise siyasi hakların iadesi 

idi. Hükûmet ordudan çekindiği için böyle bir kanun çıkarmıyordu. Basında bu, af kanunu 

olarak geçiyor ancak mağdurla bundan çok rahatsızdılar. Sanki bir suç var ve bu affedi-

liyor imajı vardı. Sonraları siyasi hakları iade edildi. Ancak darbenin yargılanması için 

sadece güçlü bir siyasi irade ile mevcuttu. O dönemde böyle bir irade yoktu.

2. Erkan Şen

Orduya darbenin bulaşması 27 Mayıs ile başlamış olup, 12 Mart muhtırası ile devam et-

miştir. 27 Mayıs’ı diğerinden ayıran unsur alt subayların müdahalesi ile olmasıdır. Cemal 

Gürsel bile daha sonradan dahil edilmiştir. Gerçekleştirilecek müdahaleye bir komutan 

arandığı için getirilmiştir. Darbe yapıldıktan sonra öyle bir düzen kurulmak istenmiştir ki 

bir daha darbe yapılacak ortama sebebiyet verilmesin. Anayasa Mahkemesinin kuruluş 

amacı da aslında buydu. Siyaset açısından vesayete denge olsun diye oluşturulmuştur. 

Milli Birlik Komitesinde bu dönem bir ayrışma olmuştur. Alparslan Türkeş’in başını çektiği 

14 kişi kurulan bu askerî yönetimin düzen oturtulana kadar sürmesi taraftarıydı. Bir diğer 

grup ise yönetimin hemen sivil bir gruba devredilmesinden yanaydı. Nitekim bu 14 kişi 

ordudan emekli edildiler ve yurt dışına diplomat olarak gönderildiler. O dönemde senato 

oluşturuldu, MBK üyeleri tabi senatör oldu. CHP istendiği gibi tek başına iktidar oldu. Yapı-

lan ilk seçimlerde Demokrat Parti’nin devamı olan Adalet Partisi sadece yüzde iki oy daha 

az aldı ve bu durum ordu içinde büyük rahatsızlığa neden oldu. Seçimlerim iptal edilip 

ordunun müdahalesi istendi. 

Şubat 1962’de bir darbe girişimi oldu. Talat Aydemir ve arkadaşları planlamıştır. Ancak 

Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel vazgeçtiği için gerçekleşmemiştir. Aydemir ve ar-

kadaşları affedilcekleri gerekçesiyle teslim olmuşlardır. Bu dönem ordu içinde çok büyük 

karmaşanın ve çok sayıda cuntanın olduğu dönemdir. Aydemir affedildi ancak bir yıl sonra 

yeni bir ihtilal hazırlığında yakalandı. Mart 1963’te Celal Bayar, yaşlılığı sebebiyle Kayseri 

Cezaevinden koşullu salındı. Ancak ordudaki bazı kesimler bundan rahatsızlık duydular ve 

bazı olaylar yaşandı; bu olaylarla beraber 4 gün sonra geri getirildi. Aydemir bu kez ilkinde 

olduğu gibi kurtulamadı ve idam edildi. 78 kişi ceza aldı ve 1459 kişi ordudan atıldı. Orduda 

çok sayıda cunta olmasına rağmen üç güçlü ekip vardır. 
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1. Faruk Gürler ve Muhsin Batur ekibi

2. 14’ler ekibi

3. Madanoğlu Cuntası (Sivil ekip)

Bu cuntaların önemli hedefleri vardı Bir devrim partisi kurulacağı, Tüm siyasi partilerin 

kapatılacağı yönünde hedeflerdi bunlar. Orduda orta yol bulunarak, darbe yerine darbenin 

bir tehditi olan 12 Mart muhtırası verildi. 4 Kuvvet komutanının da kararı vardı. Bu ilan 

edilen kararlara uyulmazsa darbe yapılacağı bildirildi. Dev-Genç ve DİSK darbe lehine bil-

diriler yayımlamaya başladı. Herkes sol bir darbe olacağını ve yine Adalet Partisi üzerinde 

olacağını düşünüyordu. Ancak tam tersine solu ezen bir rejim oldu. Deniz Gezmişler idam 

edildi. 1972’de Madanoğlu cuntası yargılandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 

asistan olan MİT ajanı Mahir Kaynak yargılamanın ordunun üst kademesine gitmesinden 

korktuğu için beraat verdirdi. Gencay Gürsoy’a akli dengesi bozuk raporu verdirildi. 

O dönemde sağ bir iktidar olduğu halde bunlar niye yargılanmadı? Neden 27 Mayıs, bay-

ram olarak kutlanmaya devam edildi? Neden 27 Mayıs’ın sembolü Hürriyet Anıtı Tak-

sim’de yer almaya devam etti? Çünkü o dönemde siyasi partiler sindirilmişti. Ordu olduğu 

sürece siyasi hayatın var olacağına inanıyorlardı. 1990’lara kadar geçici 15. madde hâlâ 

kaldırılamadı. Normalleşme süreci 2000’lerde başladı. Hiçbir darbeye yer bırakmayacak 

kurumların oluşturulması gerekiyor. 

3. Nimet Baş

Darbe sözcüğünü duyduğumuzda herkeste kavramsal olarak aynı şey canlanmıyor. Üste-

lik darbeler üzerinde son 4-5 yıldır konuşulmaya başlandı. Hem 1960 darbesi, hem 1971 

muhtırası, hem 1980 darbesi hem de 28 Şubat postmodern darbesi birbirlerinin içinden 

doğmuşlardır. Aslolan bir darbe geleneğine sahip olmamamızdır. Bu sadece Cumhuriyet 

dönemini kapsamıyor. Osmanlı döneminde de Abdülaziz 1876’da hal edildiğinde de döne-

min en yüksek komutanı serasker Hüseyin Avni Paşa darbe ekibinin başındaydı. Hepsine 

baktığımızda ortak bir yön vardır. İç tehdit ve dış güçlerin birleşimidir. Bu etkiler gerçek 

midir? Elbette etkisi mevcuttur. Aslolan demokratik topluma sahip olmaktır. Darbecilerle 

samimi bir yüzleşmenin olmaması da bu kadar sık darbe olmasının en büyük nedenidir. 

Bugün kendilerini demokrat olarak nitelendirenler 1960 darbesinde ve 1971 muhtırasında 

herkesten çok alkış tutmuşlardır. Övgü dolu sözler söylemişlerdir. 
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Her darbe önce zihinsel bir altyapı sonra bunun üstüne siyaseti ve hukuku inşa etmiştir. 

Dolayısıyla darbeyi destekleyen bir kesim olmuştur. Bu kesim içerisinde ise üniversiteler, 

yargı organları ve medya sermaye gücü olmuştur. Darbeyi yapanlar sadece askerler değil-

dir. Bütün unsurları ile bir hareket olmuştur. Bugün hâlâ samimi bir özeleştiri olmamıştır. 

1980 darbesi olduğunda da merkez sağda yer alan veya daha dindar olan kesim, 1960 dar-

besindeki sol kesim gibi davranmıştır. 

1960 darbesi belki ilk somut darbedir. Seçilmişlere karşı yapılan ve seçilmişleri idama gö-

türen bir sistematik darbedir. O dönemden çok sonra bile yargılamanın yapılamamış olma-

sı herkesin ortak ayıbıdır. Devletin varoluş sebebi insandır ve insana hizmettir. Darbeci-

ler de bu tür söylemler kullanıyor. Örneğin bu toprakların bütünlüğünü, devletin bekasını 

sağlamak gibi. Buna maalesef destek çıkan medya grubu da oluyor. Asıl Türkiye’de darbe 

ve baskı üzerine en kapsamlı değişiklik 1980 darbesi ve buna bağlı olarak hazırlanan 1982 

Anayasası ile olmuştur. 1980 Anayasası adeta bir iç tüzük hazırlar gibi milli iradeye hiçbir 

mekanizma kullanma fırsatı bırakmayan bir sistemdir. O dönemde 669 yasa çıkartılmıştır. 

Bu kadar detaylı ve kuşatıcı sistem olduğu halde 28 Şubat’ta neden tipik bir darbe yapıl-

madı. Çünkü sürekli bir darbe Anayasası ile yaşayıp, ordunun yönetime el koymasına ge-

rek kalmadı. 28 Şubat süreci önceden kurgulanmış bir dönemdi. Asker-sivil bürokrasisi ve 

buna bağlı olarak da medya vardı. Sadece medyanın değil sivil oluşumların da çok büyük 

etkileri vardı bu darbede. Bir daha darbe yaşanmasın diyen kişi önce demokrat olmalıdır. 

Demokrasiyi kendi içinde içselleştirmelidir. 

Türkiye’de 2010 yılındaki referandumdan sonra kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Anti de-

mokratik yapılanmalarda değişiklik yapıldı. Ancak istenen düzeyde olmamıştır. Tepeden 

inmeci zihniyet her zaman bunun nedenidir. Sadece mevzuat düzenlemeleri uygulanmaya 

konmamalıdır. Bu sebeple sivil-demokratik bir anayasaya ihtiyaç vardır. 

Darbe yargılamalarının yapılması için geçmişle yüzleşmemiz gerekmektedir. Gerçekleri 

araştırma komisyonu kurulmalıdır. 28 Şubat’ta kimse ne olduğunu bilmiyor. Kendine bu 

kavramların uzak geldiği kişiler önemsemiyor. Herkesim kendi tarafına yapılan eziyetleri 

görüyor. Uzak kesime yapıldığında bunu göremiyor. Türkiye’de darbelerin başarılı olma-

sının en büyük sebebi askerlere verilen ayrıcalıklı konumdur. Askerler darbeden sonra 

hemen sivil hükûmete yönetimi devrettiği için imajlarını zedelememişlerdir. Diktatörlük 

olarak kendilerini yıpratmamışlardır. Ancak diğer ülkelerde bu süreç uzamıştır. Prestij 

kaybına sebep olmuştur.
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SORU - CEVAP

Dinleyici: DP’lerin siyasal haklarının geri verilmesinde Demirel’in İnönü’den daha isteksiz 

olduğu söyleniyor. Bu sebeple de Celal Bayar’ın Demirel’i hiç sevmediği söyleniyor. Bu du-

rum doğru mudur?

Naskali: Tanıdığımız bir kimsedir. Basın bunu biraz değiştirmiştir. Demirel siyasal hakla-

rın iadesi konusunda biraz ürkek davranmıştır. Ordunun müdahale etmesinden çekinmiş-

tir. İsmet İnönü’nün ise çok istediği için değil Demirel’e karşı bir hamle yapmak amacıyla 

yaptığını düşünüyorum. 

Dinleyici: Darbecilerle asıl yüzleşilmemesinin sebepleri nelerdir? Yüzleşilmemesinin 

önündeki bilmediğimiz başka sebepler mi var? Darbe riski var mı?

Baş: Tüm unsurlarla Türkiye’deki darbe kültürünü oluşturan durumun olduğu her dönem 

bir darbe riski vardır. 1960’da radyolardan, 1980 darbesini televizyondan dinledik. Ancak 

28 Şubat’ın bir darbe olup olmadığını hâlâ tartışıyoruz. Çünkü bildiğimiz, alıştığımız türde 

bir darbe değildir. Bu yüzleşmenin neden olmadığı hususunda ise, darbeyi yapanlar cum-

hurbaşkanı olmuş, yargılamayı yapanlar üst noktalara gelmiş ve toplumun sessiz kalması 

da etkili olmuştur. 

Dinleyici: Darbelerden hep bahsediyoruz şöyle kötü böyle kötü diye, peki onu hazırlayan 

sebeplerden neden bahsedilmiyor? Örneğin 1980 darbesine giderken altı ay cumhurbaşka-

nı seçilemiyor, sosyolojik boyutun hiç suçu yok mu?

Baş: Siyasilerin hataları varsa seçimle gönderilir. Bunun için darbe mi yapmak gerekiyor? 

Cumhurbaşkanı seçilemeyecek sistemi 1960 Anayasası ile kurmuşlardı. Neden seçilemesin? 
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1. Av. Hüsnü Öndül

1980 darbesinde sıkıyönetim mahkemelerinde tutuklu yargılanan birçok kişinin avukat-

lığını yapan konuşmacı sözlerine şu şekilde devam etti: “1985’te cezaevlerinde bulunan 

sol görüşlü kişilerin aileleri ve arkadaşları hapishanelerin ve tutukluların durumlarını ön-

celeyen bir dernekleşme çabası içerisine girdiler. Bu aileler bilim insanlarını, doktorları, 

mühendisleri, gazetecileri harekete geçirip tutuklu kişilerin haklarının gündeme getiril-

mesi için büyük bir tartışma süreci başlattılar. 17 Temmuz 1986’da bu çaba sonuçlandı 

ve mahkumların haklarını savunan bu oluşum, insan haklarını koruyan bir dernek haline 

gelerek kuruldu. 

12 Eylül’ün bilançosunu ilk kez 1991 yılında İnsan Hakları Derneğinin Muğla Şubesi Başkanı 

Nevzat Helvacı açıkladı. 1.683.000 kişi fişlendi,  650.000 kişi gözaltına alındı, 210.000 dava 

açıldı, 230.000 kişi yargılandı, 7.000 kişi idam istemiyle yargılandı, 517 kişiye idam cezası ve-

rildi, 259 kişinin dosyası Yargıtay tarafından onaylandı, 50 kişinin idam cezası infaz edildi, 

7.1000 kişi Eski Ceza Kanunu’nun 141. 142. ve 163. maddelerden dolayı yargılandı, 98.404 kişi 

örgüt üyeliğinden yargılandı, 388.000 kişiye pasaport verilmedi, 14.000 kişi vatandaşlıktan 

çıkarıldı, 30 kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gönderildi, 171 kişinin işkencelerle öldüğü 

belgelerle kanıtlandı, 14 kişi cezaevlerindeki uygulamaları protesto ederken yaptıkları açlık 

grevinden öldü, 30.000 kişi sakıncalı olduğu için işten çıkarıldı, 3.854 öğretmen ve 120 aka-

demisyenin işine son verildi, 9.400 kamu görevlisi ve 47 hâkim işten atıldı, 937 sinema filmi 

yasaklandı, 23.667 derneğin faaliyeti yasaklandı, İstanbul’da 300 gün boyunca gazeteler ya-

yımlanmadı, gazeteciler hakkında toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi ve toplam 3.715 yıl ha-

pis cezası verildi, 3 gazeteci öldürüldü ve son olarak da 47 ton gazete, dergi ve kitap sakıncalı 

olduğu için imha edildi.

İnsan hakları ihlalleri açısından bu tabloya bakıldığında insanların, yaşam, vücut bütün-

lüğü, adil yargılanma, inanç, örgütlenme, ifade özgürlüğü, yurttaşlık, mülkiyet, seyahat ve 

çalışma hakları ihlale uğratılmıştır. 

Bu sayılan ihlallerin tümü ağır insan hakları ihlalleri olarak nitelendirilen aykırılıklardır. 

Bu ihlaller uygulamada karşılaşılanlardır, bir de anayasal sistemle hayatımıza sokulan 

darbe ürünü birçok kurum kuruluş ve yasa mevcuttur. Darbecilerin geçiş döneminde 675 

yasa çıkarılmış ve sistemin demokrasi açısından zaten sorunlu olan yapısına koyu otori-

terleşme tohumları ekilmiştir. 12 Eylül’den serbest seçimlerin yapıldığı tarihe kadar olan 3 
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yılda Cumhuriyet tarihinin en yoğun kanunlaştırma hareketi yapılmıştır. Elbette ki bu ra-

kamların içine değiştirilen veya yapılan tüzük, yönetmelik veya genelgeler dâhil değildir. 

93 yıllık Cumhuriyet tarihinin 41 yılı sıkıyönetim veya olağanüstü hal yönetim usulleri al-

tında yaşanmış ve bunda da 1980 darbesinin büyük bir etkisi vardır. Bu dönem altında ya-

pılan mevzuatlar ile Türkiye bugüne gelmiş ve hâlâ bu yasaların çıkarmış olduğu sıkıntılar-

la uğraşmaktadır. Bundan kurtulmak için dünya deneyimlerine bakılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yakınlaşması gerekmektedir. Ecevit, vefatından 

önce 3 büyük ilerleme paketi çıkarmıştı, mevcut AK Parti hükûmetleri ise 6 uyum paketi 

getirmiş, 70 yeni yasa ve yüzlerce madde değişiklikleri yapmıştır. Bunlar olumlu gelişmeler 

olsa da hâlâ darbe yüzleşmelerinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı yasayla 

Hakikatleri Araştırma Komisyonunun kurulması ve son derece geniş yetkilerle donatılma-

sı bu yargılamaları nihayete ulaştırmak için daha etkin ve sağlıklı olacaktır. 

Ayrıca devletin cezasızlık politikasından vazgeçmesi gerekmektedir. Ağır insan hakları 

ihlallerinin faillerinin bulunmaması, bu dosyaların soruşturulmaması ve araştırılmaması 

çok kaygı verici olup hukuksuzlukları bir daha yapmaya teşvik edecek şekilde algılanmak-

tadır. Yaklaşık 4 yıl önce Güneydoğu’da yaşanan faili meçhullerin soruşturmasının açılma-

sı çok güzel bir gelişme olsa da bu dosyaların başka illerde görülmesi mağdurların davaları 

takibini zorlaştırmış, problem yaşanmıştır. Bu davaların hızlı ve etkin bir şekilde bitirilme-

si gerekmektedir. 

2. Av. Öztürk Türkdoğan

1 Eylül 1980 darbesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbesi olup hâlâ etkilerinin 

devam ettiği görülmektedir. Hâlâ aynı Anayasa’yı kullanıyor olması ve bu Anayasa’ya da-

yanılarak çıkarılan yasaların mevcut olması o dönemin henüz kapanmadığını göstermek-

tedir. O dönemde işlenen suçlar insanlığa karşı suçlardır. Cezaevinde yaşanan ölümler, 

yapılan işkenceler hepsi birer insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. 2010 tarihinde yapılan 

Anayasa değişikliğiyle 1982 Anayasası’nın birçok hükmü değiştirilmiş ve en önemlisi de 

yargılamaların önünü açan geçici 15. madde yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici 15. madde 

hükmü şu şekildedir:

 “12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Mec-

lisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme 
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yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyi-

nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükûmetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis 

Hakkında Kanun’la görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından 

dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksat-

la herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygu-

lanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yu-

karıdaki fıkra hükümleri uygulanır.”

12 Eylül darbesine karşı yazılan ilk iddianame, Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu 

tarafından 28 Mart 2000 tarihinde hazırlanmıştır. İddianameyi hazırlayıp Başsavcılığa tes-

lim eden Kayasu’nun görevine HSYK tarafından son verilmiştir. Cumhuriyet Savcısı Sacit 

Kayasu’nun hazırlamış olduğu iddianame ile ilk defa Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin 

Şahinkaya hakkında eski TCK madde 146 uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

istenmiştir. Ağır Ceza Mahkemeleri ile dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasında 

yetki çatışması yaşanmış, dosya mahkemeler arasında gidip gelmiştir. O günlerde yapılan 

tartışmalarda zaman aşımı konusu da gündeme getirilmiştir. Özellikle Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşmeler göz önüne alındığında gerek 1946’da BM tarafından alınan 

karar gerekse 1973’te Avrupa Konseyi’nin almış olduğu kararlar uyarınca insanlığa karşı 

suçlarda zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağı ve AİHS madde 7/2 uyarınca bu tip 

suçlarda sonradan yürürlüğe giren lehe kanunun sanıklar için uygulanamayacağı birçok 

hukukçu tarafından dile getirilmiştir. 

Bu başarısız girişimden sonra yapılan 2010 Anayasa değişikliği ile dava açmanın önündeki 

engeller kaldırılmıştır. Darbeciler mahkeme salonuna getirilememiş ve hastanede yatak-

larından ifade vermişlerdi. Bu hususa yüz yüzelik kuralına aykırılık itirazında bulunulmuş 

olsa da bu itiraz pek de kabul görmemiştir. Bu yargılama tipi esasen konforlu yargılama 

olarak adlandırılabilir. 

94 yaşındaki Kenan Evren duruşmalara katılamazken, 104 yaşındaki simge haline gelmiş 

olan Berfo Ana tekerlekli sandalye ile yargılamalara katılmış ve bir dua edebilmek için 

oğlunun kemiklerinin yerini istemiştir.  Davanın hızlı ilerleyip erken bitirilebilmesi için 

mahkemeye gereken destek müdahil ve müşteki avukatları tarafından yapılmasına rağ-

men mahkemenin işi sulandırdığı gözlemlenmektedir. 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

712

Mahkemenin davaya müdahil olacak kişileri 12 Eylül döneminde bizzat zarar gören kişiler-

le sınırlandırması müdahillik kavramını oldukça daraltmıştır. Yine de birçok siyasi parti, 

sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ülkü ocakları davaya müdahil olmuş ancak sadece 3 

baro müdahil olmuştur. En çok hukukçuların sahip çıkması gereken böylesi bir davada 

hukuk dünyasının kısık bir sesle sürece dâhil olması ne kadar da acıdır.

Bu davanın önemi yargı mensupları tarafından pek anlaşılamadı ve belki 6 ayda bitmesi 

gereken bu dava gereksiz yere uzatıldı. Bu dava şu an Yargıtay aşamasında beklerken tüm 

sanıkları öldüğünden davanın düşme durumu söz konusu olmuştur. Bu davanın düşmeme-

si için şöyle bir yol izlenebilir: Darbeciler generallikten er statüsüne düşürülmüş ve bunla-

rın mirasçıları ise generallikten dolayı bütün maddi hakları miras yoluyla elde etmiştir. Bu 

haksız kazançlara el konulabilmesi için bu kişilerin işlemiş oldukları suçların ceza mah-

kemelerince hükme bağlanması, bu hukuk davalarına emsal teşkil edecektir. Bu hususla 

ilgili TCK madde 64’teki hükme dayanarak davanın düşmemesi sağlanabilir.  

Gözaltında 900’den fazla insanın kaybedilmesinin ve cumartesi annelerinin acılarının so-

rumluları ceza alamadıktan sonra sadece darbeyi yapanların yargılanması pek de bir şey 

ifade etmeyecektir.

3. Av. Osman Başer

1980 darbesi yapıldığında 18 yaşındaydım ve darbe sonrası beni de cezaevine gönderdiler. Burada 

11 yıl kaldım, 90 gün işkence gördüm ve 17 yıl fiilen yargılanıp pardon denilerek serbest bırakıldım. 

Cezaevinde edebiyat fakültesini ve hukuk fakültesini bitirdim. Darbenin tüm izlerini üzerinde göre-

bileceğiniz bir kişi olarak karşınızda bu konuşmayı yapacağım.

12 Eylül darbesi bir anda ortaya çıkmamış, birtakım olaylar bu darbeyi tetiklemiştir. Bunlara 

örnek olarak 1977 olayları, Abdi İpekçi suikastı, 16 Mart 1978 olayları, Ümraniye’de 5 işçinin 

öldürülmesi, Malatya olayları, Sivas, Marş ve Çorum Olayları, 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi, 

Adana’da MHP’li öğretmenlerin öldürülmesi ve sayısız cinayet ve suikast sayılabilir. 

Darbeci Kenan Evren ülkenin ve milletin bütünlüğünü, milletin hak ve hukukunu korumak, 

can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak ve kamu düzenini, kanun ve nizam 

hâkimiyetini sağlamak, devlet otoritesini tarafsız bir şekilde sağlamak ve idame etmek için 

devlet yönetimine el koymak zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Ancak bu böyle olmamıştır. 
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Darbe sonrasında partiler tekrar kurularak serbest seçimler yapılmış ve Turgut Özal’lı 

ANAP iktidara gelmiştir. Meclis Başkanlık Divanının oluştuğu 7 Aralık 1983’te Milli Güven-

lik Konseyinin görevi sona ermiş ancak darbenin bütün etki ve izleri devletin her kademe-

sinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hissedilmeye devam etmiştir. 

AK Parti 2010 yılında diğer partilerin muhalefetine rağmen Anayasa değişikliğine gitmiş 

ve 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını engelleyen geçici 15. Madde yürürlükten kaldır-

mıştır. Ancak bu değişiklikten sonra darbeye yardım ve yataklık eden, diktatörlüğe çanak 

tutanlar çok sesli bir şekilde koro halinde ‘zaman aşımı’ kavramını dile getirmiş ve yargı-

lamaların yapılamayacağını ileri sürmüşlerdir.  

İddianamelerin Ankara Özel Yetkili Mahkemesince kabul edilmesiyle yargılamalar başla-

tılmıştır. Ancak darbecilerin hasta yataklarında ifadelerini vermesi hukukun, demokrasi-

nin insan haklarının tüm ilkelerinin darbeciler için uygulandığını ve onların rahatı için her 

şeyin sağlandığını göstermiştir. Ancak bu darbeciler o dönemde yargıladıkları kimseye bu 

hakları tanımamıştır.

Ancak ne yazıktır ki hâkimler yeterli dirayeti gösterememiş, böyle önemli bir davanın usul 

tartışmalarıyla sulanmasına göz yummuşlardır. Hâkimlerin masasında içtiği suyun marka-

sının “Jav Su (Jandarma Vakfı Suyu)” olması da bu anlamda çok manidardır. 

Yargılamalar için fiziki yapı ve teknolojik altyapı yetersizliğine bir de yargı mensupları-

nın, siyasi iradenin tam olarak arkalarında duracağından emin olmadıkları için çekingen 

davranmaları eklenince yargılamaların pek de istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. 

1980 öncesi ve sonrası dönemde yapılan faili meçhul cinayetlerde parmağı olan kurmay 

subayların ABD’de Pentagon’da yıllarca eğitim adlıkları da ortada olan bir gerçektir. Bu ki-

şilerin ödenekleri de ABD tarafından karşılanmaktaydı. 1978 yılında bütçenin hazırlanma-

sı sırasında Bülent Ecevit bu masrafları sorduğunda kendisine “Genel Kurmay Başkanlığı 

bünyesinde kurulan Özel Harekât Daire Başkanlığı” denilmiş ve Ecevit de bunun üzerine 

“Şu ana kadar kimden alıyorlarsa yine oradan almaya devam etsinler.” diyerek bu talebi 

geri çevirmiştir. Kontra Gerilla/ Özel Harp Dairesi cinayetlerinin ortaya çıkarılması isten-

diğinde CHP’nin genç avukatının buna itiraz etmesi de çok manidardır. Devlet tarafından 

yapılan bu cinayetlerin daha iyi anlaşılması için şu örneği vermek daha açıklayıcı ola-

caktır: Şişli Askerî Havaalanında Ecevit’e sıkılan kurşunun çıktığı silah ile Gün Sazak’ı 
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öldüren silah aynı ve bu silahı kullanan kişi şu an Kıbrıs’ta yaşayan emekli bir binbaşıdır. 

Bunları da göz önünde alınca Türkiye’nin bu darbeyle nasıl yüzleşeceğini anlamak gerçek-

ten de zorlaşmaktadır. 

Bu yargılamaların darbe yargılamalarının araştırmasını yapan komisyonda, neredeyse 

tüm faili meçhul cinayetlerde ismi geçen bazı kişiler tanık olarak ifade vermiştir. Bunun 

yerine zulme uğrayan, yıllarca haksız yere hapis yatan ve işkence gören insanların ifadele-

rine başvurulması daha doğru olacaktır. 

Özel Harp Dairesi silah ve mühimmatları nereden ve kimden almış, nasıl bu kişiler sonra 

milletvekilliği yapmış veya nasıl Millet Meclisi İdare Amirliği yapmış diye hiç araştırılmı-

yor. Bir şekilde bu konular araştırılmıyor ve yargılamalar sekteye uğratılıyor. İlginçtir ki 

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ve onlardan evlatlarına miras kalan malvarlıklarına 

hâlâ el konulmuyor; üstüne üstük DSP, ANAP ve MHP iktidarı döneminde Kenan Evren’in 

isminin yaşatılması için Kenan Evren adlı bir kürsü kuruluyor ve 480.000 dolarlık bir büt-

çe ayrılıyor. 

Son olarak TBMM’nin, bir yasayla 1980 darbesinde ölmüş, işkenceye uğramış ya da uzun 

süre tutuklu kalmış, savunma hakkı kısıtlanmış kişilere sembolik bile olsa sosyal adaletin 

sağlanması için belli bir miktar para ödemesi gerekmektedir. 
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SORU - CEVAP 

Dinleyici: Darbe sonrasında “Bize de brifing verin biz de katılmak istiyoruz.” diyen adalet 

mensuplarının iradelerini askerî yönetime ipotek ettikleri bilinen bir gerçektir. Acaba bu 

hukuki yaraların kapatılası için gerekenler yapıldı mı yapılabilir mi?

Öztürk Türkdoğan: Cumhuriyet savcısı ve hâkimlerin kişilikli olmaları, güçlerini hukuk-

tan almaları ve kendilerini uluslararası evrensel hakların koruyucusu olarak addetmeleri 

gerekmektedir. Bunlar olmadığı müddetçe hep sorun yaşarsınız ve ülkemizde de bunlar ya-

şanmaktadır. Örneğin 12 Eylül davasında 1977’den sıkıyönetimin sona erdiği 1987’ye kadar 

Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT arşivlerinden gereken tüm belgeler istenmiş 

ancak Başbakanlığa bağlı bazı kuruluşlar mahkemece talep edilen belgeleri vermekten 

kaçınmışlardır. Ancak istenildiği zaman Özel Harp Dairesine, kozmik odasına girilip 2 gün 

boyunca her türlü delil rahatlıkla toplanmıştı. Ancak iş darbe yargılamalarına gelince bu 

hâkimler istedikleri belgeye ulaşmakta acziyet yaşıyorlar. Anayasa’nın 138. maddesini 

Cumhuriyet savcısı ve hâkimlerin günde defalarca kez okumaları ve ne kadar güçlü olduk-

larının farkına varmaları gerekiyor.
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2.GÜN, 3.OTURUM

28 ŞUBAT  DARBE YARGILAMALARI
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1. Av. Emrullah Beytar

Kamuoyunda 28 Şubat darbesi olarak bilen ama aslında tarihi bir süreç olan bu tarihi 

dönemin  başlangıç noktası 1991’dir. Yavuz Psikolojik Plan adı altında bir plan hazırlıyor 

ve bu planda Türkiye toplumunun geleceğini yönlendirme, kendi isteklerini yönünde şe-

killendirme noktasında bir çalışma yaparken bunları tehdit edebilecek şekilde sosyal ke-

simleri sınıflandırıyor ve muhtemelen gelecekte bizi nasıl bir tablonun beklediğine dair 

yorumlar yapılıyor. 

Yavuz Psikolojik harekât planında gelecek on yıl içinde Türkiye’de siyasal İslamın hakim 

olacağı ve siyasal İslamın hakim olmasıyla beraber toplumdaki insanların dini hassasiyeti 

ön planda olması dolayısıyla  bu kitlenin sürekli büyüyeceği, ön planda olacağı ve  siyasal 

İslamın artık iktidardan gidemeyeceği yönünde bir tesbit yapmışlar ve tesbitlerin hemen 

ardından hatırlarsanız yerel yönetimlerde Refah Partisi’nin büyük şehirleri elde etmesi ar-

dından genel seçimlerde birici parti olmasından sonra bu insanlar daha hızlı bir şekilde 

hareket etmeye çalışmışlardır. O dönemde Refah Partisi birinci çıkmasına rağmen Ana-

vatan Partisi’yle yapılan koalisyon görüşmelerinde Rahmetli Necmettin Erbakan’ın “Biz 

nişan yaptık düğünü de bayramadan sonra yapacağız.” sözüne rağmen o dönemde Genel-

kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının araya girmesiyle düğün yapılması engellendi.

Bunları nereden çıkarıyoruz? Hem o dönemde meclis başkanı olan Mustafa Kalemli’nin 

anılarından hem de bu dönemi, bu davaya ve o süreci en güzel şekilde anlatan Güven Erka-

ya’nın Bir Asker Bir Diplomat isimli kitabından anlıyoruz.

1997’nin Ocak ayının başında Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Genelkurmay’da-

ki Ji başkanlıkları ilgili daire başkanlıkları bir harp oyunu seyredilmesi bahanesiyle Göl-

cük’te bir toplantı yapıyor  ve o toplantıda: 1. Refah Partisi’nin hükûmetten uzaklaştırılması 

için neler yapılabilir? 2.  Siyasal İslamın kontrol altına alınması ve bir daha siyasal İslamın  

iktidara gelmemesi için toplum üzerinde ne tür toplum mühendisliği yapılması gerektiği-

ne dair kararlar alıyor. O kararlar hemen ocak ayının sonunda dönemin Cumhurbaşkanı 

Genelkurmay Karargâhına gidiyor ve ona sunulan brifingde Gölcük’te yapılan toplantıda 

Türkiye’nin geleceği adına alınan kararların Milli güvenlik kurulu kararları şekline dönüş-

mesi talep ediliyor. Yine Demirel, rahmetli Mehmet Ali Birand’a verdiği demecinde bunu 

doğruluyor hatta bir şerh daha koyarak o kararda siyasal İslama ve topluma yönelik çok 

tahrik edici küfürlerin olduğunu söylüyor. Ocak sonunda Genelkurmay Başkanlığında bu 
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görüşme yapıldıktan sonra şubatın hemen başında Sincan olayları bahane edilerek tank 

yürütme ortaya çıkıyor. Onların söylediğine göre bunun daha önce planlandığı söyleniyor. 

5 Şubat 1997 tarihli beş büyük gazetenin manşetlerinde ordunun hükûmete balans ayarı 

verdiğini ve hükûmetten ordunun memnun olmadığını, hükûmetin kendisini düzeltmeme-

si durumunda silahlı müdahaleye hazır olduklarını okuyoruz. Bu olaydan sonra 28 Şubat 

sürecinde toplum mühendisliği adında bir çalışma vardı. Bu çalışma Batı Çalışma Grubu 

ana merkezli ama Batı Çalışma Grubuyla parelel olarak çalışan YÖK, sendikalar, dernekler, 

medya ve işverenler Batı Çalışma Grubuyla koordineli olarak çalışıyorlar ve o tarihe Batı 

Çalışma Grubu ile ilgili bir belge orada çalışan biri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlı-

ğından sızdırılıyor. Sızdırılan belge dönemin istihbarat daire başkanı Bülent Orakoğlu’na 

ulaştırılıyor. Bu belge İçişleri Bakanlığına, oradan Başbakan Yardımcısına, ordan Başba-

kan’a ve son olarak Cumhurbaşkanı’na ulaştırılıyor. Cumhurbaşkanı’ndan da Deniz Kuv-

vetleri Komutanı Güven Erkaya’ya ulaştırılıyor. Güven Erkaya da Genelkurmay Başkanına 

getiriyor ve “Bu belge bizden sızdırılmış.” diyor.

Duruşmada İsmail Hakkı Karadayı, “Batı Çalışma Gurubundan haberim yok, hatırlamıyo-

rum.” demesine rağmen hem Çetin Doğan hem Erol Özkasnak hem de Çevik Bir kendisinin 

aslında bunadığını o belgeleri aslında Başbakanlıktan kendi imzası ile istediğini dile getir-

di. İsmail Hakkı Karadayı, Batı Çalışma Grubu denilen yapıdan haberi olmadığını söyledi. 

Batı Çalışma Grubu niçin kuruldu? Aslında bu da önemli bir nokta. Güven Erkaya şunu söy-

lüyor: “MİT Başbakanlığa, Emniyet İçişleri Bakanlığına bağlıydı. Dolayısıyla bizim güvenli 

bir bilgi kaynağımızın olması gerekiyor. Sokak eylemlerini nasıl kontrol edebiliriz, bunun 

üzerine kafa yorduk ve böyle bir yapının olmasına karar verdik.” diyor. “Sokakta kim var, 

sokağı nasıl kontrol edebiliriz, sokaktan gelen tehlikeleri nasıl önleyebiliriz, bu amaçla 

Batı Çalışma Grubunu bütün kuvvet komutanlıklarında ve taşra teşkilatları bünyesinde 

kurduk.” diyor.

11 Haziran 1997 brifingine katılan İsmet Berkan bir sonraki günkü yazısında meleklerin 

cinsiyeti ve Batı Çalışma Grubu isimli yazısında bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Batı 

Çalışma Grubunun neden kurulduğunu, nasıl çalıştığını, taşra yapılanmasının nasıl oldu-

ğunu dile getiriyor. Genelkurmay’ın gece geç saatlere kadar elektriklerinin yanık olduğu-

nu o günkü siyasetçiler de söylüyor.
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Burada önemli olan bir ayrıntı duruşmada Meral Akşener’in ifadesidir. O dönemde siyasal 

iktidarın, siyasetçilerin güvenlik yönünden tehdit edildiği, siyasetçilerin güvenlik nokta-

sında endişe duyduklarını, korktuklarını ifade etti. Tehlikenin her an gelebileceğini sezdik-

lerini hatta Şevket Kazan’la yaptığı bir telefon konuşmasında Sevket Kazan’ın Samsun’da 

olduğunu, hükûmetin kendi isteğiyle görevi bıraktığını söylemesine rağmen bunun aslında 

hükûmete güvenlik bürokrasisince yapılan baskıların ve tehditlerin sonucu   Erbakan’ın 

hükûmetten düşürüldüğünü dile getirdi. 

16 Haziran 1997’de 54. hükûmet güvenlik bürokrasisi ve Genelkurmayın baskıları sonucu 

alaşağı ediliyor. Yavuz Psikolojik Harekâtın iki amacı vardı: Biri 54. hükûmetin düşürülme-

si diğeri de toplum mühendisliği ile toplumun geleceğini yönlendirme ve yeni bir toplum 

ile siyaseti inşa etme. Bunun için de Batı Çalışma Grubu lağvedilmedi çünkü gelecek neslin 

ve o zamanda okuyan öğrencilerin peşine düşüldü. Ufuk Uras’ın da bahsettiği ikna odaları 

o dönemlerde canlandı. Başörtülü öğrenciler okullarından uzaklaştırıldı. 1997’de iki defa 

YAŞ toplantısı yapılıyor, yaklaşık 400 subay, astsubay ordudan atılıyor. Batı Çalışma Grubu 

yakın tarihe kadar devam etti. 55. hükûmet döneminde aktif olarak çalışmalara devam etti. 

55. hükûmetin Başbakanı Mesut Yılmaz, belli bir noktadan sonra dayanamıyor ve Rusya 

dönüşünde bir demecinde: “Demokrasi laikliğe feda edilemez, dolayısıyla Batı Çalışma Gru-

bu lağvedilmeli.” diyor. Bunun üzerine Genelkurmay ve kuvvet komutanları Mesut Yılmaz 

hakkında muhtıra veriyor. Batı Çalışma Grubu dolasıyla devam ediyor. 28 Şubat dediği-

miz olay aşağı yukarı bu şekilde olmuştur. Yargılama sürecine baktığımızda mağdurlar bu 

noktada çok isteksizler, yüzleşmek istemiyorlar. Devran döner korkusuyla hareket ederek 

bizleri dahi mahkemeden çekmek isteyen insanlara şahit oldum. Demokrasinin bu ülkede 

kökleşmesini isteyen sivil siyasetçiler darbe süreçlerinde yargılamalarla, sanıklarla yüz-

leşmediği sürece bir sonuç alamayız. Medya genellikle işin özünden ziyade magazin kısmı 

ile ilgileniyor. Bu sebeple aslına uygun dava yapılmakta zorlanılıyor.    
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2. Av. Muhammed Emin Özkan

28 Şubat davasından beklenen sonuç neden elde edilemedi? 

(Konuşmacı bu sürecin mağduru olarak davaya katılmak yerine mağdur vatandaşın avukatı 

olarak yer aldığını ifade ediyor. Hasan Akay’ın avukatlığını yaptığını söylüyor.)

28 Şubat’ın gerekçesi irtica tehdidi olarak gösterildi. Bu asılsız bir suçlamaydı. 28 Şubat 

çerçevesinde yapılan başörtüsü yasağına karşı yapılan el ele yürüyüşleri o dönem için suç 

olarak görülmüştür. Soruşturmaya tabi tutulmuş ve beş yıl devam etmiştir. 

28 Şubat yargılamasına geçmeden önce, darbe mağduru Hasan Akay’ın hikayesine göz 

atalım. Darbenin yaşandığı dönem Hasan Akay, Burdur İmam Hatip Lisesinin müdürüdür. 

Okuldaki başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin başlarını açtırması için bir yazı gelir. Buna 

uymayan Akay çeşitli soruşturmalar geçirirmiş ve maaş kesme cezasına çarptırılmıştır. So-

nuç olarak da bir ilkokula matematik öğretmeni olarak sürülmüştür. Ordu mensupu kişiler 

28 Şubat döneminde kurulan Batı Çalışma Grubu adı altında kurulan hukuk dışı örgütün 

faaliyetlerini yerine getirmekteydi. Bu grubun temel amacı toplumda başörtülü kişileri tes-

pit edip irtica tehditine son vermektir. Bu olaydan on beş sene sonra yargı süreci başladı. 

Bu davalar başladığında çok kalabalık olacağı düşünülse de istendiği gibi olmamış on bin-

lerce mağdur davaya katılmamıştır. Hiçbir kurumdan, STK’dan, sendikadan, dernekten, 

medyadan ve siyasiden davaya katılım olmamıştır. Bu ilgisizliğe rağmen darbe faillerinin 

sivil bir mahkemede yargılanacak olması büyük bir olaydı. Mağdurların bu ilgisizliğinin 

sebebi o günkü olayları tekrar tekrar hatırlamak istemeyişleri olabilir. 

Resen soruşturulması gerekirken, esaslı dava iken sadece mağdurların şikayeti ile dava 

açılmakta, neredeyse takibi şikayete bağlı basit bir suç haline getirilmiştir. Savcılar dava-

da ihmalkar davranmışlardır. 1980 darbesi, darbeden 30 sene gibi çok uzun süre sonra, 28 

Şubat ise darbeden 15 sene sonra yargılanmaya başlanmıştır. Bu da Türkiye’de demokrasi 

arayışlarının geliştiğini göstermektedir. Darbeyi yargılama iradesi gelişmiştir.

1982 Anayasası’ndan bahsedersek bu anayasa giriş bölümünden vatandaşlık kavramına, 

yetkilerin kullanılmasından temel haklara getirdiği kısıtlamara bakıldığında darbenin ru-

hunun bunlar üzerinde olduğu açıktır. Demokrasiye gidilen yolda bu değişikliklerin yapıl-

ması gerekmektedir.
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Yargılanan kişiler sivil olmayan mahkemelerde ayrıcalıklı olarak yargılanmaktadır. İç hiz-

met kanunu gibi anti demokratik kanunları bulunmaktadır. Öncelikle yasalardaki bu en-

geller kaldırılmalıdır. Özel yetkili sivil mahkemeler askerleri de yargılayacak konumlara 

geldi. Bunlar da hukuk dışı durumlarından dolayı kapatıldı ve şu an 28 Şubat davası Anka-

ra  5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Bundan önce dava Ankara 13. Özel Yetkili 

Mahkemesinde görülmekteydi. Ancak buradaki yargıçlar oldukça yetersizdi. Darbe davası 

değil de sanki işe iade davasıymış gibi görüldü. Ülkede darbenin ilk defa yargılanıyor olma-

sı belli acemilikler getiriyor. Duruşmalar oldukça ciddiyetsiz geçmekteydi. Hakimlere göre 

sanıklar ve sanık avukatları çok daha bilgiliydi. 

Darbe gibi davalar normal davalardan farklıdır. Bu sebeple bu davalara bakarken oldukça 

kısa ve öz olmalı, başka konulara dağılmamalıdır. Sanıklar ifadelerinde devrilen bir hükû-

metin olmadığını ancak kendi iradeleri ile istifa eden bir hükûmet olduğunu ileri sürdüler. 

Tüm sanıklar Batı Çalışma Grubu ile olan ilişkilerini reddettiler. Bu konuda bilgisi olma-

dıklarını söylediler. Mahkeme darbenin kendisi değil sonuçları ve uzantıları ile ilgileni-

yor. İşten atılma, okula alınmama darbenin uzantılarıdır. Özü buymuş gibi bakılmamalıdır. 

Darbe milli iradenin yok edildiği bir suçtur.

Mahkemenin bir diğer önemli hatası ise Yekta Güngör Özden’in tanıklığıdır. Kendisi Anaya-

sa Mahkemesi Başkanıdır. Refah Partisi’nin kapatılması davasına bakmış, herhangi baskı 

olmadığına dair brifingler vermiş bir hâkimdir. Peki bu kişi nasıl tanık olarak dinlenebilir. 

Burada tanıklıktan çekilmesi gerekiyordu. Yargı, maddi bir sonuca ulaşması için darbenin 

kendisini yargılamalıdır. Bazen kendisini bazen de sonuç ve uzantılarını yargılamaktadır. 

Bu yargılamayı zorlaştırmaktadır.

3. Av. Cüneyt Toraman

Darbelerin nedenleri bilinirse bunun önlemlerini almak daha kolay olur. Dünyada darbe-

den çekmiş olan farklı milletlerdeki araştırmacılardan örnekler duymak ve onlarla tecrübe 

paylaşımına gitmek çok faydalı olacaktır. 

28 Şubat darbesi Komünizmin çökmesinden sonra başlayan bir süreç olarak karşımıza çık-

maktadır. 1989’dan bu tarihe kadar taşları yavaş yavaş döşenen bu süreç 2007 yılına kadar 

devam etmiştir. Bu kadar kısa sürede 20 yıllık bir tarihi anlatmak pek mümkün olmasa 

da bu sürecin ipuçlarına değinmek daha faydalı olacaktır. Dünya darbelerin hiçbiri yerel 
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değil dış kaynaklıdır ve taşeronlara yaptırılmıştır. 1989’da Komünizmin çökmesiyle ABD 

düşman tahtasına kırmızı yerine yeşili koymuş ve düşmanını İslam olarak belirlemiştir. 

28 Şubat darbesinin asıl özeti de budur. Bu darbe dünyanın en uzun süren ve tahribatı en 

büyük olan darbelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. 23 Temmuz 1908 tarihinde baş-

layan darbeler tarihimiz 2007 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihler arasında yaşanan 

darbeleri asıl darbenin artçı sarsıntıları olarak nitelendirmek mümkündür.

Esasında darbe suçu ceza kanunlarında en ağır suç olarak düzenlenir ve cezası da çok ağır-

dır. Çünkü hukuk düzenine karşı işlenmekte ve hukuk düzenini yasama, yürütme ve yargı 

organını işlemez hale getirmektedir. Bu da yetmezmiş gibi halka inanılmaz işkenceler ve 

zulümler uygulanmaktadır. 28 Şubat döneminde 17.000 faili meçhulden bahsedilince bu 

denilenler daha iyi anlaşılacaktır. Bakıldığında bu kadar ağır cezaları olmasına rağmen 

neden tekrar tekrar darbeler ya da teşebbüsler yapılıyor sorusu akla gelmektedir. Sadece 

ceza yaptırımları değil başkaca araçlar da öngörülmeli ve düzenlenmelidir. Zaten yurt dı-

şından gelen misafirlerin de amacı da bu konuya katkı sumaktır.

28 Şubat darbe yargılamalarından konuşmak gerekirse öncelikle bu yargılamaların yapı-

labilmesi için çok güçlü bir siyasi iradeye sahip olunması gerekmektedir. Sadece hukuk 

kuralları yeterli olsaydı bu davalar önceden açılırdı. Ancak bu kuralların yanında güçlü bir 

siyasi iradeye de ihtiyaç duyulmuştur. AK Parti eğer güçlü bir şekilde durmasaydı ne 28 

Şubat ne de 1980 darbecilerinin yargılandığını görebilirdik. 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında çok ciddi eksiklikler mevcuttur. Bunlardan en 

önemlisi soruşturma makamlarının yeterli donanıma sahip olmamasıdır. Bu konu ile ala-

kalı zaten suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargılamaları yürüten ve yöneten kişilere ba-

kıldığında bu insanların darbelerle veya siyasal düzenle ilgili hiçbir şey okumadıkları hat-

ta televizyon bile seyretmediklerini düşünmek elde değildir. Eğer bu yargı mensupları en 

azından televizyon seyretselerdi ne tür zulümler olduğunu görecek ve bizim bu davaların 

avukatı bile olmamamıza gerek kalmayacaktı. Hâkimler ve savcıların baklava hırsızlıkları, 

dolandırıcılık, adi hırsızlıklar veya yaralama gibi vakalara göre formatlanmış, siyaset veya 

dünyadaki darbelerle ilgili bilgilerinin ve meraklarının olamaması ve böyle bir eğitimden 

de geçmediği bilinen bir gerçektir.
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İkinci bir eksiklik ise bu yargı mensupların birtakım tercihlerinin mevcut olmasıdır. Ya bu 

darbecilerle çok yakın bağları var ya da bu darbecileri nasıl içeri atarız da kendi darbemizi 

yaparız diye düşünmektedirler. 

28 Şubat davası kesinlikle darbecilerin tamamen yargılandığı bir dava değil, bu darbenin 

bileşenlerinden sadece Batı Çalışma Grubunun yargılandığı bir davadır. Bir banka soygunu 

düşünüldüğünde 5 kişi elinde silahla bir bankaya giriyor, bir kişi alarmları kapatıyor, bir 

kişi dışarıda gözcülük yapıyor, bir kişi arkada arabayı çalışır bir vaziyette tutuyor, bir diğe-

ri ise paranın transferiyle ilgileniyor. 5 kişinin gözüktüğü bir soygunda aslında 20 kişi aktif 

bir şekilde yer alıyor. Sadece 5 kişinin yargılanacağı bu soygun davasından adil bir karar 

çıkacağını kim düşünebilir? Maalesef 28 Şubat darbesinin en baş aktörlerinden medya, 

iş dünyası, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları yargılanmıyor. Yaşanan her şey ve kimin 

hangi suçu işlediği, kimin fail olduğu ayan beyan ortadayken bu savcılar bu kadar zaman-

dır neyi araştırıyor acaba diye sormak gerekir. Darbede aktif rol oynayanlar hatıratlarında 

yaptıkları işleri anlatıyor ve hatta birbirleriyle mücadele içinde rol kapmaca oynuyorlar. 

Demirel’in tanık olarak dinlenilmesi istendi. Bu darbenin mimarı olacak kişilerin tanık ola-

rak dinlenilmesi bu davaların ne kadar da gevşek bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. 

Müştekilerin ve mağdurların ilgisizliği de bu konuda belirtilmesi gereken bir diğer husus-

tur. Maalesef hâlâ çok az sayıda kişi müşteki olarak başvurmuştur. Kamuoyunun ilgisinin 

bu davalardan hiçbir zaman çekilmemesi gerekmektedir.

Hukukun ilk düğmesi Anayasa’dır. Bütün yasalar Anayasa’ya göre hizalanır. İlk düğme-

nin doğru iliklenmemesi diğer yasaların da yanlış iliklenmesine sebep olur. Anayasamız 

bu darbeleri otomatiğe bağlayan bir metindir. Bu Anayasa’yla yasamanın başına Anayasa 

Mahkemesi, yürütmeye MGK, yargıya HSYK, üniversitelere YÖK, radyo ve Televizyonlara 

RTÜK vasi olarak tayin edilmiştir. Başına kimler gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak, 

sistem yine kendi içinden bir darbe çıkaracaktır. Bütün bu vesayet makamlarının kaldırıl-

ması gerekmektedir ki darbe ihtimallerinden kurtulalım. Hukuk fakültelerinde “Dünyada 

ve Türkiye’de darbeler” başlıklı dersler okutulması gerekmektedir. STK’lar ve medya kuru-

luşlarının darbe suçunun kötülüğünü anlatması gerekmektedir. Suç kartelasının başında 

yer alanların, bu suçu işleyenlerin herkese ibret olacak şekilde cezalandırılması gerek-

mektedir. 28 Şubat Darbesi Unutulmadı, Unutulmayacak ve Unutturulmayacak. 
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SORU - CEVAP 

Dinleyici: Anakara’daki 28 Şubat davasında sosyalist devrimci bir öğretmenin vekili ola-

rak davaya müdahil oldum. Uzun süre öğretmen olarak atanamayan ve süründürülen bir 

kişinin avukatıyım. Davada tanık olarak dinlenilen Meral Akşener Hanımefendinin usule 

aykırı bir şekilde sanık generallerin avukatlarını sorguya çekmesi ve mahkeme başkanı-

nın bunu engellememesi ve kendisi tanık olduğu halde elindeki notlardan okuyarak cevap 

vermesine itiraz etmeme rağmen mahkeme başkanı beni duruşma salonundan atmaya kal-

kıştı. Ancak o notlara hâlâ el konulmadı. Bu konu hakkında ne dersiniz?

Av. Cüneyt Toraman: Soruyu soran avukat arkadaşımın müvekkilinin ideolojisini söyle-

mesini çokça yadırgadığımı belirtmek isterim. Benim kendi müvekkillerim hâlâ 28 Şubat 

darbesi döneminde uğradıkları kumpaslar sebebiyle içeride yatıyorlar. Özgürlükten daha 

öte bir mağduriyet var mı? Burada mağduriyetleri yarıştırmak istemiyorum ama bunların 

da göz önünde tutulması gerekir. 

Dinleyici: Şevket Kazan, 28 Şubat davası yargılamalarında resmen darbecileri akladı ve 

bir şeyin yaşanmadığını, yaşananların darbe olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi ve çı-

karken de Çevik Bir’i yanaklarından öptü. Yargılamaların bu hale gelmesinde siyasilerin 

rolü var mıdır?

Av. Cüneyt Toraman: O dönemde tüm devlet erkleri çalışmaz hale getirildi, bunda da 

birçok siyasinin büyük rolü vardır. Hatırlarsınız ki yürütmeyi durdurma kararı veren bazı 

hâkimler vardı. Onların hepsinin sürüldüğünü de unutmamak gerekir.

Dinleyici: Sol görüşlü insanlar, halkın desteğini alamadıkları için askerlere dayanıyorlar 

ve askerlerden ülkeyi teslim almayı bekliyorlar. Türk solu bu görüşünden vazgeçti mi? 

Av. Emrullah Beytar:  Tamamen solcuları bu kategoriye sokmak pek de doğru olmaz. Ya-

şanan bu darbelerde sağcı aktörler de vardı ve hatta muhafazakâr kesim de vardı. 28 Şubat 

darbesini kutlayanlar içinde bir cemaatin sözde lideri de vardı.

Dinleyici: Yargılamalarda, 28 Şubat döneminde zulme uğrayan başörtülülerin lehine her-

hangi bir karar çıktı mı? 
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Av. Muhammet Emin Özkan: Bu zulme uğrayan başörtülü kızlar lehine az da olsa karar 

çıkmıştır. Ancak bu kararlar Yüksek Mahkemede bozulmuş ve o hâkimler ülkenin çeşitli 

yerlerine sürülmüştür. Çapa’dan atılan 30-35 kız öğrencinin el ele tutuşması ile ilgili dava 

DGM’de yapılmış ve beraat etmişlerdir. Ancak ben bu beraat kararını da temyiz edince hâ-

kim bey bana şaşkınlıkla “Neden?” diye sorduğunda ben de “5 yıl sonra vermiş olduğunuz 

bu kararın lütuf olarak görmediğimi göstermek istiyorum.” demiştim.
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27-29 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans 

Salonunda, Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu 4 farklı 

ülkeden 13 ve Türkiye’den 10 konuşmacı ile birlikte 2 günü sempozyum, 1 günü çalıştay 

olarak gerçekleştirildi. Bu üç günlük etkinlik boyunca pek çok konu işlendi. Aralarında 

Şili, Arjantin, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’nin olduğu beş farklı ülkenin darbe geçmişi 

irdelendi. Darbeyi doğuran sebepler, darbe sonrası gelen yönetimler, hukuk sistemleri ve 

bunların neticesinde ortaya çıkan darbecilerin yargılanma süreçleri 3 gün boyunca katı-

lımcılar ve dinleyiciler huzurunda tartışmaya açıldı. 

Darbe kavramının dünyada mağduru olan hemen her ülke adına aynı anlama geldiğini 

konuşmacıların kendi tecrübelerinden yola çıkarak anlattıklarından tespit etmiş olduk. 

Sempozyuma Şili’den katılan Prof. Dr. Cesar Ross, darbe gerekçelerini sıralarken iktida-

rın tarihsel köklerinden, ekonomik - ideolojik kutuplaşmadan, yaşanan terör ve korku or-

tamından bahsetmiştir. Arjantin’den gelen Maria de Monserrat Llario’de tıpkı Şilili Ross 

gibi darbenin sebeplerinden biri olarak ülkede gençlerin yolsuzluklara, insan hak ve hür-

riyet ihlallerine karşı haklı direnişinin gitgide artması; şiddet olaylarının ve dolayısıyla 

korku atmosferinin yaygınlaştırılması olarak ifade etmiştir. İspanya Darbe Yargılamaları 

oturumunda konuşmacı bulunan Charles Powell İspanya’yı irdelerken darbe sebepleri ola-

rak ekonomik krizi, sivil hükûmet yaklaşımlarını ve terörizmi saymıştır. Powell iddiasını 

güçlendirmek adına çeşitli rakamlar vermiştir. Buna göre 1975-1980 arasında İspanya’da 

terörden 300 kişi ölmüştür. Sadece 1980 yılında ETA, 100 kişiyi öldürmüştür. Darbe girişi-

minde yer alan kişiler özellikle terörist şiddet konusunda çok hassas olmuşlardır. Yunanis-

tan darbe geçmişinde de bu biçimde ortaya konan terör olaylarının ve kaosun önemli bir 

etkisinin olduğunu Yunanistan oturumunda tespit etmiş olduk. Bu durum ülkemiz darbe 

geçmişi incelendiğinde de rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. 1980 darbesi öncesi ülkede 

artan sağ-sol kavgaları, bu kavgalarda ölen yüzlerce vatandaş ve faillerinin bulunamaması 

Evren ve arkadaşlarının darbe gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Hatta Süleyman De-

mirel’in darbe sonrası sarf ettiği “12 Eylül 1980 öncesi akan kan 1 günde nasıl akmaz oldu?” 

sözü burada önemli bir yer doldurmaktadır. Darbe geçmişine haiz devletlerde bu şekilde 

bir kaos ortamı yaratılması bir rastlantı değildir. 

Darbelerin bir planlama sonucu ve neredeyse birbirinin benzeri, yer yer aynısı bir hazırlık 

süreci sonucunda eyleme dönüştüğü sempozyum sonucu ortaya rahatlıkla konulmaktadır. 

Darbe yargılamalarına karşı da tıpkı darbe hazırlık sürecinde mevcut görülen benzerlikler 

söz konusudur. Sempozyum katılımcılarından Şili’den Juan Delgado Diaz, Antonio Munoz 
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Aunion; Arjantin’den Lorena Balardini, Eduardo Barcesat; İspanya’dan Charles Powell, Jose 

Bono Martinez; Yunanistan’dan Nicholas Voulelis, Türkiye’den Öztürk Türkdoğan, Osman 

Başer ortak bir söylemde bulunarak darbecilerin sonrasında muhtemel yargılamaların 

ortaya çıkmasını önlemek adına kendilerine mutlak güvence sağlayıcı olarak yaptıkları 

bütün eylemlerin af kapsamında ve yargılamaya konu edilemez olarak normlaştırdıkla-

rını belirtmişlerdir. Kanunlar veya anayasalara konulan geçici maddeler bunlara örnek 

olarak sunulmuştur. Darbe yargılamalarının geç başlaması aynı zamanda ülkelerin kendi 

içlerinde verdikleri demokrasi ve demokratikleşme mücadelesinin de bir neticesidir. Her 

ülke farklı zamanlarda kendi iç dinamiklerini harekete geçirebilmiştir. Yunanistan bu et-

kileşimi Karamanlis aracılığıyla 1975’te sağlarken, ülkemiz 2010 Anayasa değişiklikleri ile 

ancak darbe yargılamalarına imkân sağlayabilmiştir.   

Sempozyum boyunca sunumlarını gerekleştiren konuşmacılar, darbelerin sadece askerî 

yönlerinin olmadıklarını, bunun yanında sivil ögelerin de bu süreçlerde yer aldıklarını 

vurgulamışlardır. Şilili Prof. Antonio Munoz Aunion konuşmasında; “Bu yargılamalar kap-

samında çok az sayıda kişi yargılanıyor. Bu cüzi miktardaki kişilerin hepsi askerdir. Ancak 

darbeye destek veren, katılan sivillerin hiçbiri yargılanmamıştır.”; yine Şili’den gelen Cesar 

Ross, “Tabi ki askerî yönetim diyoruz ancak bunlara siviller de oldukça katkı sağlamıştır. An-

cak kimse bunu dile getiremiyor, sadece ordu göz önüne alınıyor. Şu anki işadamlarının çoğu 

o dönemde darbeye destek vermiş, zenginliklerine zenginlik katmışlardır. Şili’deki darbeye as-

kerî darbe diyoruz ancak sivil destekler de mevcuttur.”; Arjantin’den gelen Maria de Monser-

rat Llaario, “Çok ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bu darbe dönemine bazı sivillerin 

de destek vermesi aslında en üzücü olan kısmıdır ve ahlakın ne derece çöktüğünün de bir 

göstergesidir.”; Türkiye’den katılan Cüneyt Toraman “Maalesef 28 Şubat darbesinin en baş 

aktörlerinden medya, iş dünyası, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları yargılanmıyor. Yaşanan 

her şey ortadayken ve kimin hangi suçu işlediği, kimin fail olduğu ayan beyan ortadayken bu 

savcılar bu kadar zamandır neyi araştırıyor acaba diye sormak gerekir.”  ifadelerini kullana-

rak, aslında darbe yargılamalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesinin bir yolu olarak 

da sivil vatandaş olarak toplumda yer alan ancak darbe destekçisi olan kişilerin de mutlak 

suretle sürece yargılanan olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Barcesat, “Bu yargılamalar 

genişletilerek darbeye katılan herkes için uygulandı. Bunlarla iş birliği içinde bulunan sivil 

kişiler, şirket sahipleri de dahil edildi. Bu yargılamalarda yapılanlar insanlığa karşı suç olarak 

kabul edildi.” ifadesini başarılı bir darbe yargılaması için olmazsa olmaz olarak belirtmiştir.
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Darbe sürelerinde çekilen acıların milliyeti veya kimliği olmamaktadır. Bütün katılımcılar 

kendi ülke örnekliklerinde olsun başka ülke tecrübelerinde olsun darbelerin mutlak acı, 

ölüm ve işkence kavramları ile beraber anılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Darbe yargılamalarının gelinen noktada başarılı olabilmesi için birtakım unsurlar gerek-

mektedir. Juan Pablo Delgado Diaz, bu konuda Şili tecrübesini şu şekilde aktarmıştır; “Yapı-

lan bu insan hakları ihlallerinin hesabının sorulabilmesi için Hakikatleri Araştırma Komisyonu 

kurulmuştur. Ayrıca gelinen süreçte Anayasa Mahkemesi 1998 yılında cesurca vermiş olduğu 

bir kararla, bu suçların insanlığa karşı işlenmiş olduğunu ve asla zaman aşımına uğrama-

yacağını belirterek açılan davalara bakılabileceğine hükmetti. Böylece Cenevre Sözleşmesinin 

koşulları nihayetinde uygulanılabilir oldu. Pinochet’in görevden ayrılması ve aynı tarihte alın-

mış olan bu kararın ardından Pinochet aleyhine de birçok dava açıldı ve ölümüne kadar da 

açılmaya devam etti.” Diaz, ayrıca sözlerine devam ederek, “Sonuç olarak denilebilir ki Şili 

yargısı en başta ne yapması gerektiğini bilemedi ve davalar açmada biraz gecikmiş bulundu. 

Ancak şimdi bakıldığında darbe suçlularının yargılanması konusunda ciddi mesafeler katledil-

di. Türklerin de kaderi bizlere çok benziyor. Sizler de darbeci generalleriniz olan Kenan Evren ve 

Tahsin Şahinkaya’yı yargıladınız ama bunlarla yetinmemek gerekmektedir.  Orta kademedeki 

ve hatta alt kademedeki kişileri de yargılayıp adalet önüne çıkartmanız gerekmektedir” Türki-

ye örnekliğine de yol gösterici bir betimleme yapmıştır. Şili’nin kendi darbe yargılamaları 

ile yüzleşmek için kurmuş olduğu Hakikatleri Araştırma Komisyonu oldukça değerlidir. 

Normatif alanı aşıp geniş bir araştırma yapmasına engel hukuki durumu da Anayasa Mah-

kemesi ona sağlamış ve bu sayede yargılamalar yapılabilmiştir. 

Darbe yargılamalarının üzerinden belli bir süre geçmiş olsa dahi, ısrarlı bir şekilde üstüne 

gidilmesi toplumsal açıdan sosyolojik karşılığı olan da bir durumdur. İspanya’dan gelen 

katılımcı Adriana Arce bu durumu şu şekilde belirtmiştir: “Büyük bir mücadele sonrasında 

askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması sağlandı. Yargılamalar açıkçası sembolik olarak 

çok önemliydi. Hakkın olmadığı, yapılan haksızlıklara rağmen bunları yapanların yargılan-

mayacağına inanan bir halk vardı. Bu kadar suç işlenmişken hiçbir şey olmuyorken ben niye 

suç işlemeyeyim diye düşünen bir halk vardı. Bir kişinin yargılanmasında bile bu düşüncenin 

kırılması çok önemliydi.” 
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Yargılamalar esnasında yeni birtakım sistemler de geliştirilmiştir. Arjantin’den gelen Ba-

lardini, ülkesinin yargılama usulü esnasında bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Tanıkla-

rı koruyacak bir adalet sisteminin mevcut olmaması üzerine çok önemli bir tanık ortadan kay-

bolmuş ve yargılama istenilen hızda ilerleyememiştir. Hadiseler yaşandıktan sonra bu olaydan 

sonra Tanık Koruma Programı geliştirilmiştir.” 

Darbe yargılamalarının başarıyla sonuçlanabilmesinin bir yolu mutlak suretle bu konun devlet 

politikası olması gerekliliğidir. Yunanistan, Arjantin, Şili bu süreçlerin üstesinden bu şekilde 

gelmiştir. Balardini bunun “toplum sözleşmesinin bir gereği” olduğunu vurgulamıştır. Arjantin 

darbe yargılamaları süreçlerinin sağlıklı yürümesi adına İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar De-

netim Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon söz konusu davaların hepsine müdahil olmuş ve 

olacaktır. Denetim yetkisi olan bu komisyon süreci en yakından takip emekte ve mahkemenin 

dava sürecinin sulandırılması gibi bir tehlike altında kalmamasını sağlamaktadır.  

Türkiye’deki darbe yargılamalarının başarısızlığında ise gerçeklerin tam olarak araştırıl-

madığı ve sorumluların tam olarak yargı önüne çıkartılmadığı üzerinde fikir birliği vardır. 

Konuşmacılar arasında yer alan TBMM Darbe Araştırmaları Komisyonu Başkanı Nimet 

Baş, “Gerçekleri araştırma komisyonu kurulmalıdır. 28 Şubat’ta kimse ne olduğunu bilmiyor. 

Kendine bu kavramların uzak geldiği kişiler önemsemiyor. Her kesim kendi tarafına yapılan 

eziyetleri görüyor. Uzak kesime yapıldığında bunu göremiyor.” ifadelerini kullanarak bu ge-

rekliği göz önüne sermiştir. Ayrıca askerin sahip olduğu ayrıcalıklı konum aynı zamanda 

darbe süreçlerinin bu şekilde hızlı gelişmesinin bir sebebi olarak bulunmaktadır. Ülkemiz 

yargılama tecrübesinin sorunlu noktalarından bir tanesi de mahkemelerin tutumudur. 12 

Eylül davasını gören mahkemenin “davaya müdahil olacak kişileri 12 Eylül döneminde 

bizzat zarar gören kişilerle sınırlandırması” davaya mağdur olarak katılacak müdahillerin 

sayısını oldukça düşürmüştür. 

Darbe yargılamaları için özel kanunlar hazırlayan ülkeler de mevcuttur. Yunanistan, Şili 

yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve mağdurların kayıplarını telafi edecek birtakım 

düzenlemeler yerine getirmişlerdir. Darbe mağdurlarına tazminat ödenmesi buna örnek 

olarak gösterilebilir. Bu konuda Arjantin uygulamasını anlatan Arce, “Arjantin’de darbe 

mağdurlarına verilen tazminat var. Ben bu konuda örnek verecek olursam bir üniversitede pro-

fesörken mesleğini icra edemediği için kendisine 150 bin dolar verilen, yine işkence görüp zorla 

kürtaj edilen kişiler için 100 bin dolar tazminat verildiğini gördük. Devlet böyle bir yasa çıkar-

tarak maddi tazminat yoluna gitmiştir.” belirtmiştir.
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Sonuç olarak;

• Gerçekleri araştırma komisyonu kurulmalı ve bütün siyasi geçmişimizle hesaplaşılmalıdır.

• Yargı süreçlerini takip eden Arjantin’de kurulu olan İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Dene-

tim Komisyonu benzeri bir denetim kurulu oluşturulmalı ve bu devlet kontrolünde mevcu-

diyetini sürdürmelidir.

• Darbe yargılaması yapacak mahkemeler özellikli olmalı ve mahkeme hâkimlerinin başlı-

ca işi bu olmalıdır. Gerekirse bu konuda özel eğitimler almalıdırlar. 

• Darbe gibi davalar normal davalardan farklıdır. Bu sebeple bu davalara bakarken davanın 

konusu oldukça kısa ve öz olmalı, başka konulara dağılmamalıdır.

• Sivil toplumun desteği temin edilmeli, onların davaya sahip çıkması için çalışılmalı ve 

dava süreçlerine ilgisi canlı tutulmalıdır.

• Siyasi bir kararlılık önemlidir ve bu yöndeki bir yaklaşım tıkanıklığı açıcı ve süreci kolay-

laştırıcı bir etki yapar.

• Hukuk fakültelerinde Dünyada ve Türkiye’de Darbeler ve Yargılamaları başlıklı dersler 

okutulması gerekmektedir.

• Mağdurların lehine olacak birtakım kanuni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Taz-

minat, iadei itibar gibi.

• Hafıza merkezi oluşturulmalıdır. Darbe döneminde ve darbe sonrasındaki dönemde yapı-

lan insan hakları ihlallerinin hepsinin toplandığı bir merkez oluşturulmalıdır. Bu sayede 

elde edilen veriler ile gerçek suçlulara ulaşılması kolaylaşacak ve somut veriler sürekli 

depolanmış olacaktır. 
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27-28-29 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Sa-

lonunda gerçekleştirilen Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempoz-

yumu geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Darbe gerçeğinin teorik ve pratik boyutlarıyla ele alındığı sempozyum iki ana bölümden 

oluşmuş ve bu tasnife uygun olarak iki günde gerçekleştirilmiştir. İlk gün, kendi darbe 

süreçlerini ve akabinde gelişen yargılama pratiklerini aktararak örnekleme yapan yabancı 

ülke katılımcılarının sunumundan; ikinci bölüm ise ülkemizde bu süreçlerin nasıl mesafe 

kat ettiğini ve şu an nerede durduğunu gösteren kendi örnekliğimizin ele alınıp tartışılma-

sından oluşmuştur.

Yabancı ülke katılımcılarının sunumları ve ülkemiz örnekliğine dair sunumların yapıldığı 

sempozyumun üçüncü günü ise yuvarlak masa etrafında hem yerli hem de yabancı katılım-

cıların bir araya getirilmesi ile gerçekleştirilen çalıştaya ayrılmıştır.

Dünya ülkeleri tecrübe aktarımı kapsamında davet edilen Şili, Arjantin, İspanya, Yunanistan 

temsilcileri teşrif etti. Şili’den   Prof. Cesar Ross, Juan Pablo Delgado Díaz,  Prof. Antonio Munoz 

Aunion; Arjantin’den Prof. Maria de Monserrat Llairo, Adriana Arce,  Lorena Balardini,  

Dr. Eduardo S. Barcesat; İspanya’dan Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde, Jose Bono Martinez, 

Charles Powell;  Yunanistan’dan Dr. Effie G. H. Pedaliu, Prof. Evanthis Hatzivassiliou ve 

Nicholas Voulelis konuşmacı olarak sempozyumda yer almışlardır.

Konuşmacılardan, Şili’den gelen Prof. Cesar Ross Şili Metropolitan Üniversitesinde öğre-

tim üyesi olarak görev yapmakta; Juan Pablo Delgado Díaz, Şili’de avukatlık yapmakta-

dır ve aynı zamanda darbe yargılamalarında görev almıştır. Prof. Antonio Munoz Aunion 

ise Şili Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Arjantin’den gelen konuşmacılardan Prof. Maria de Monserrat Llairo, Buenos Aires Üniver-

sitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı; Adriana Arce, Arjantin İnsan Hakları 

Geliştirilmesi Uluslararası Merkezi Direktörü;  Lorena Balardini sosyolog ve araştırmacı; 

Dr. Eduardo S. Barcesat, Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak 

görev yapmaktadır.

İspanya’dan gelen konuşmacılardan Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde, Seville Pablo Olavide 

Üniversitesi Hukuk Fakütesi Ceza Hukuku Bölüm Başkanı;  Jose Bono Martinez, İspanya 

Eski Savunma Bakanı; Charles Powell, Elcano Kraliyet Enstitüsü Direktörü olarak görev 
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yapmaktadır.  Yunanistan’dan gelen konuşmacılardan Dr. Effie G. H. Pedaliu, London 

Scholl of Economics Üniversitesinde öğretim üyesi; Prof. Evanthis Hatzivassiliou, Atina 

Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Fakültesinde öğretim üyesi;  Nicholas Voulelis, araştırmacı 

gazeteci olarak görev yapmaktadır.

Birinci günün ilk oturumu olarak gerçekleşen Şili’de Darbe Yargılamalarında ülkenin dar-

be geçmişi ve bu geçmişle yüzleşmesi konuşuldu. Prof. Cesar Ross, darbe tarihini ve darbeye 

giden süreçleri anlattığı konuşmasında “Şili’de tam 17 yıl diktatörlük yaşandı. Halkın sadece 

ve sadece yüzde beşinin ülkeyi dikta ettiği bir dönem olmuştur. Darbenin diğer bir sebebi ise 

ekonomik kutuplaşmadır. Şili’de halk bir tarafta çok zengin diğer tarafta fakir bir grubun olduğu 

bir kutuplaşma ortamı vardı. Kuzeyde hippi gençler, güneyde ise devrimci gençler ortaya çıktı. 

Bu gençler orta ve üst düzey toplumda yer alan gençlerdi. Elit gençlerdi. Eğitim düzeyleri yüksek, 

genelde ABD’de eğitim görmüş, açıkçası sistemin dışından gelen gençlerdi. Bu sebeple sisteme 

yabancı gençlerin olayları başlamıştır. Artık 11 Eylül 1973 darbesi için bütün zemin hazırlanmıştı. 

Bunlar ana sebeplerdi. Bunların yanına başka olaylar da eklendi ve iktidar bunların üstesinden 

gelemedi. Orta ve sağ düşüncenin de katkılarıyla askerî darbe gerçekleşti ve Şili 17 yıl boyunca 

askerî yönetim altında kaldı. Tabi ki askerî yönetim diyoruz ancak bunlara siviller de oldukça 

katkı sağlamıştır. Ancak kimse bunu dile getiremiyor, sadece ordu göz önüne alınıyor. Şu anki 

işadamlarının çoğu o dönemde darbeye destek vermiş, zenginliklerine zenginlik katmıştır. Şili’de-

ki darbeye askerî darbe diyoruz ancak sivil destekler de mevcuttur” dedi. 

Avukatlık Juan Pablo Delgado Diaz ise sunumunda darbe yargılama süreçlerine değinmiş-

tir. Diaz konuşmasında “Pinochet, darbeden sonra şiddet içeren bir hükûmet kurdu ve insan 

haklarını hiçe saydı. Sayısız işkence, ölüm, gözaltında kaybedilme vakaları ve demokratik par-

tilerin sindirilmesi ile kurulan kendi iktidarlarını sağlama almaya çalıştı.  38.240 işkence vakası 

ve yüzlerce de tutukluluk altında kayıp vakası kayıtlara geçmiş bulunmakta. Yapılan bu insan 

hakları ihlallerinin hesabının sorulabilmesi için Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Ancak bu komisyonun önünde biri yapısal diğeri de siyasi olmak üzere iki önemli kovuşturma 

engeli mevcuttu. Yapısal engelden kasıt, Af Kanunu’dur. 1973 yılında çıkarılan bu Af Kanunu 

ile 1973-1978 arası işlenen bütün suçlar affedilmekte ve bu suçların kovuşturulmasının önüne 

geçilmekteydi. Siyasi engel ise Pinochet görevini bırakmasına rağmen hâlâ önemli bir kişilik 

olarak siyasete ve bütün devlet idaresine müdahale edebilmekteydi. Şili Anayasa Mahkemesi 

genel olarak açılan davalarda Af Kanunu’na atıf yaparak bu dönemde işlenen suçlar için dava 

açılamayacağını öne sürmekteydi. Ancak 1998 yılında cesurca vermiş olduğu bir kararla, bu suç-

ların insanlığa karşı işlenmiş olduğunu ve asla zaman aşımına uğramayacağını belirterek açılan 
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davalara bakılabileceğine hükmetti. Bu kararın ardından Pinochet aleyhine de birçok dava açıldı 

ve ölümüne kadar da açılmaya devam etti. İspanya’nın Şili darbesi döneminde öldürülen İspan-

yol vatandaşları için açmış olduğu bir dava sebebiyle Pinochet, Londra’da tutuklanmış ve bu 

durum ulusal Şili hâkimlerini daha da cesaretlendirerek Pinochet’in yargılanabileceğine dair bir 

kanaatin yerleşmesini sağlamıştır. Şili yargısı en başta ne yapması gerektiğini bilemedi ve dava-

lar açmada biraz gecikmiş bulundu. Ancak şimdi bakıldığında darbe suçlularının yargılanması 

konusunda ciddi mesafeler kat edildi. Türkler’in de kaderi bizlere çok benziyor. Sizler de darbeci 

generalleriniz olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yı yargıladınız ama bunlarla yetinmemek 

gerekir.  Orta kademedeki ve hatta alt kademedeki kişileri de yargılayıp adalet önüne çıkartma-

nız gerekmektedir. Şunu da belirtmek isterim ki bu konuda Şili’den daha ileridesiniz.” dedi.

Şilili akademisyen Prof. Antonio Munoz Aunion da darbe yargılamaları ile ilgili Şili örnekliği-

ni diğer katılımcılara anlattı. Aunion sunumunda; “…1973 darbesi seçimle başa gelen Allende 

hükûmetini düşürmüştür. Bu darbeden sonra yapılan anayasada birçok hakka yer verilmiştir. 

Ancak bu hakların herhangi bir temeli yoktur. Hakların herhangi bir güvenceleri yer almamak-

tadır. Örnek verecek olursak; ‘Herkes eğitim hakkına sahiptir.’ diye bir hüküm varken bunu des-

tekleyen, koruyan bir hükme yer verilmemiştir. Eğitim ücretsiz değildir. Neo-liberal bir anlayış 

vardı. Gelirleri olan bireylerin eğitim hakkı varken parası olmayanların böyle bir hakkı yoktu. 

Anayasa mahkemesinin üyeleri, Yargıtay üyelerinin seçimi ve yetkilerinin belirlenmesi, ülkedeki 

seçim sisteminin belirlenmesinde askerî vesayet 2005 yılına kadar devam etmiştir. Açıkçası siya-

si hayatta askerlerin gücü azımsanamaz. Şili bağımsızlığını kazandığından (1910 yılından) beri 

askerler ülkenin siyasetinde önemli unsur olmuşlardır. Şili’deki darbe yargılamalarından bahse-

decek olursak; açıkçası siviller askerleri bu darbelerden dolayı yargılamak isteseler de ülkenin 

en yüksek mahkemeleri bunları yapmaktan çekinmektedir. 1973 yılında gerçekleşen darbe ile 

parlamenter hayat sona eriyor. ABD tarafından planlanan proje kapsamında ülkede yaşayanlar 

politikadan uzaklaştırılıyor. Bu yargılamalar kapsamında çok az sayıda kişi yargılanıyor. Bu cüzi 

miktardaki kişilerin hepsi askerdir. Ancak darbeye destek veren, katılan sivillerin hiçbiri yargı-

lanmamıştır. 1978 yılı önemli bir tarihtir. 1978 yılında bu darbeyi gerçekleştirenler için Af Kanunu 

çıkarıldı. Bu kanun kapsamında darbeyi gerçekleştiren kişilerin yargılanmasının önüne geçildi. 

Pinochet ve ailesinin işlediği bütün suçların yanı sıra, ekonomik suçlarına karşı da herhangi bir 

şey yapılamıyor. 1990 yılında bu askerî yönetim döneminde suça iştirak eden sivilleri tespit et-

mek ve yargılamalarını yapabilmek için 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hakikatleri 

Araştırma Ulusal Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun amacı, 1973 ile 1990 yılları arasındaki 

insan hakları ihlallerini araştırmaktır. 2008 yılındaki rapora göre, 345 soruşturma açılmış olup 

1138 mağdur ortaya çıkarılmıştır. Bu komisyon kurulduktan bir yıl sonra aşırı sağcı Bağımsız De-
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mokratik Parti’nin (UDI) başındaki kişi marksist teröristler tarafından öldürülmüş ve bu cinayet 

uzlaşma sürecini baltalanmıştır.” dedi. 

Birinci günün ikinci oturumu olan Arjantin’de Darbe Yargılamaları oturumunda ilk ko-

nuşmacı Prof. Maria De Monserrat Llario kendi ülkesindeki darbe sürecini anlatarak ko-

nuşmasına başladı. Llario sunumunda; “…Demokrasi hayatını sekteye uğratan 1930 darbesi 

en önemli darbelerden biri konumundadır. 1930 yılından önce Arjantin’de çok ciddi reformlar 

yapılmıştır. Bunların başında eğitim ile ilgili olan reformlar gelmektedir. Mesela o dönemde se-

çilme hakkı sadece erkeklerin elinde bulunan bir haktı. Eğer darbe olmasaydı yapılmak üzere 

olan reformlarla bu hak daha erken tanınabilecekti. Darbenin yaşanmasıyla bu hakka kavu-

şulması ancak 1947 yılını bulmuştur. 1955 darbesinden sonra 1958’de kurulan yeni demokratik 

düzen, 1966’da tekrar darbeyle sona ermiş bulundu. Kraliyetin kurulmasını isteyen, Franco’ya 

yakınlık ve hayranlık duyan Juan Carlos Ongani adlı darbeci general, Peronizm karşıtı politi-

kalar geliştirerek Peronizmi daha da sindirme gayreti içinde olmuştur. Gençlerin yolsuzluklara, 

insan hak ve hürriyeti ihlallerine karşı haklı direnişinin gitgide artması şiddet olaylarına se-

bebiyet vermekteydi. Ancak ne acıdır ki o dönemin medya ve iş dünyası bu darbe ve darbelere 

ya sessiz kalıyor ya da bunların destekçisi oluyordu. Peron’un ölmesiyle başkan yardımcısı 

ve aynı zamanda üçüncü eşi olan Isabel Martinez de Peron, başkanlık makamını bir sonraki 

darbeye kadar iki yıllığına yürütmüştür. Bu darbeyle de sayısız insan hakları ihlali yaşanmış; 

Peron destekçisi birçok kişi tutuklanmış, öldürülmüş veya tutukevinde kaybedilmiştir. Devlet 

terörizmi olarak da adlandırılan, “Kirli Savaş” olarak da bilinen bir mücadele başlamış ve on 

binlerce Peron destekçisi insan ya öldürülmüş ya da kaybedilmiştir. Bu dönemde Peronist geril-

la kuvvetleri kurulmuş ve askerlerle uzun süren bir savaş yaşanmıştır. Çok ağır insan hakları 

ihlallerinin yaşandığı bu darbe dönemine bazı sivillerin de destek vermesi aslında en üzücü 

olan kısmıdır ve ahlakın ne derece çöktüğünün de bir göstergesidir” diyerek Latin Amerika’da 

yapılan darbeleri birbirinden bağımsız düşünmemek gerektiğini belirtti.  Bu durum aslın-

da Arjantin’de darbelerin sosyo-ekonomik arka planının aktarıldığı bir anlatım olmuştur.

İkinci konuşmacı olan Adriana Arce ise, “…Latin Amerika ülkeleri şu anda entegrasyon sü-

reci içerisinde yer alıyor. Bu ülkelerde yaşananların hepsinin ortak özellikleri mevcuttur. Bun-

ların hepsinde CIA’in etkisi kanıtlanmıştır. ABD’nin Arjantin tarihinde etkisi büyüktür. Ulusal 

Güvenlik Doktrini kullanılarak Latin Amerika ülkelerine müdahalede bulunmuştur. Askerlere 

işkence eğitimini de onlar vermiştir. Zamanında bağımsızlık ve sömürge için mücadele veren 

askerler kendi ülkelerini sömürmeye başlamıştır. Çocuklarını bu diktatörlük döneminde kaybe-

den anneler, yıllarca Mayıs meydanında haklarını aradılar. Kütüphanelerdeki kitaplar yakıldı. 
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Küçük Prens kitabını taşıdığı için tutuklanan ve ceza alan kişiler oldu. Tarih unutturulmak 

istendi. Aile, vatan ve millet her birey açısından önemlidir. Bunlar üzerinde bilinçli bir politika 

izlendi. Bunlar yavaş yavaş sömürülerek toplumsal bilinç yok edildi. Bu sebeple üç nesil kay-

bedildi. Birinci nesil, diktatörlük döneminde kaybettiğimiz 30.000 kişi; ikinci nesil, Falkland 

savaşında kaybettiğimiz nesil; üçüncü nesil ise diktatörlük döneminde eğitim alıp tarihi ve 

geçmişi unutturulan nesildir. Yapısal matematik bile komünist olduğu gerekçesiyle değişti-

rildi. Eleştirel olduğu için çoğu ders kaldırıldı. Müfredatlar değiştirildi. Tarih 1920’lere kadar 

anlatılıyordu. Ondan sonrası belli değildi. 40 yıl boyunca bunlara maruz kalan insanlara bel-

leğin yerine getirilmesi için ve bilinçlendirilmesi için uğraşılıyor. Yargılama sürecinde askerler 

kendi mahkemelerinde yargılanmak istiyorlardı. Büyük bir mücadele sonrasında askerlerin 

sivil mahkemelerde yargılanması sağlandı. Yargılamalar açıkçası sembolik olarak çok önem-

liydi. Hakkın olmadığı, yapılan haksızlıklara rağmen bunları yapanların yargılanmayacağına 

inanan bir halk vardı. Bu kadar suç işlenmişken hiçbir şey olmuyorken ben niye suç işlemeye-

yim diye düşünen bir halk vardı. Bir kişinin yargılanmasında bile bu düşüncenin kırılması çok 

önemliydi. Baltasar Garzón’un İspanya’da Pinochet’in yakalanması ve yargılanmasını isteme-

si de bütün Latin Amerika için büyük bir gelişme olmuştur. Bu tarihten sonra Arjantin’de de 

yargılamalar yapılmaya başlanmıştır. Davalar özellikler mağdurlar açısından oldukça zordu. 

Yaşadıkları kötü olaylar onlara tekrar tekrar hatırlatıldı. Bu açıdan mahkeme süreci sıkıntılı 

olmuştur. Şu an bakıldığında yargılanmış ve ceza almış çok sayıda mahkûm vardır. Yargılan-

malarındaki ve ceza almalarındaki amaç kesinlikle öç almak değildir.” diyerek darbelerin ülke 

ortamında yaratmış olduğu acıları göz önüne sermiştir. Konuşmasının son bölümünde ise 

yargılama süreçlerine değinerek yargılamalar neticesinde ceza alan kişilere değinmiştir.

Oturumda yer alan ve üçüncü sırada sunumunu gerçekleştiren Lorena Balardini, “… 1985-

1987 arasında darbe döneminde işlenen suçlarla ilgili yargılamalar başlıyor ancak 1987 yılın-

da çıkarılan genel af ile açılmış ve açılmak üzere olan bütün davalar sona erdirilmiştir. Mi-

lenyumun hemen ertesinde, 30 yıl sonra diktatörlüğe yönelmiş yeni bir süreç başlamış ve bu 

bağlamda çok ciddi reformlar gerçekleştirilmiş, birçok yasa değişikliği ile reformlar hayata 

geçirilmiştir. Bunların en önemlilerinden biri de uluslararası insan hakları ilkeleri iç hukuka 

dâhil edilerek hiyerarşik olarak üstünlük addedilmiştir. Ayrıca Anayasa değişikliğiyle Yüksek 

Yargının yapısı ve üye seçim usulü değiştirilmiştir. Yeni demokratik usulle seçilen Yüksek Mah-

keme üyeleri, Darbe döneminin simge davası niteliğinde olan Simon Davası’nda 1987 tarihinde 

çıkarılan Af Kanunu’nu, Anayasa ve insan haklarının temel ilkelerine aykırılığı gerekçesiyle 

iptal ederek işe başlamıştır. Ancak maalesef bazı üst düzey kişilerin yargılamalarında prob-

lemler çıkarılmaktadır. Örneğin tanıkları koruyacak bir adalet sisteminin mevcut olmaması 
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üzerine çok önemli bir tanık ortadan kaybolmuş ve yargılama istenilen hızda ilerleyememiştir. 

Hadiseler yaşandıktan sonra bu olaydan sonra Tanık Koruma Programı geliştirilmiştir. Yar-

gılamalara baktığımızda ise bu işin artık bir devlet politikası olduğu görülmektedir. 10 yıldır 

süren bu yargılamalara devletin kurum ve kuruluşları müdahil olmuş, bütün desteklerini ver-

mişler ve bu davaları Toplum Sözleşmesi’nin bir parçası olarak addetmişlerdir. İnsanlığa Karşı 

İşlenen Suçları Denetim Kurumu tarafından yargılamalar denetlenmekte ve sorun olduğunda 

ise müdahale edilmektedir. Şu ana kadar 200’ün üzerinde dava açılmış olup 2200 kişi yargı-

lanmış ve şimdiye kadar sonuçlanan davalarda 660 kişi hapse mahkûm edilmiştir.” ifadelerini 

kullanarak, Arjantin’de yargılama sürecinin hem nasıl bir meşruluğa dayandığını hem de 

bu yargılamalar ile kaç dava açılıp kaç kişinin bundan etkilendiğini belirtmiştir.

Arjantin oturumunun son konuşmacısı olan Dr. Eduardo S. Barcesat da diğer konuşmacılar 

gibi Arjantin darbe sürecini özetlemiş ve bunun neticesinde ortaya konan yargılamalardan 

bahsetmiştir. Dr. Barcesat özellikle “…hiçbir darbe, kendisine darbe demez. Bir isim verirler, 

bu kimi zaman kurtarıcı ihtilal kimi zaman da ulusal bağımsızlık adını alır. Ancak bu değişmez. 

Darbeler çoğunlukla ihtilal boyutuna varmaz. Darbenin işlevi genelde hükûmetlere yöneliktir, 

herhangi bir rejime yönelik değildir. Darbe olduğunda sosyal hayat durur. Siyasi hayat, ana-

yasal düzen, yasama ve yürütme erki durur. Darbelerde insanların kararlarına itaat etmeleri 

beklenir. Halkın desteği hedeflenir. 1976- 1983 yılları arasında sivil-askerî darbe başladı. Çıkan 

yasa ile ulusal güvenlik ilkesini ileri sürerek, askerî mahkemelere isyancıları yargılama hakkı 

verdi. Kamusal kural dışılık bu dönemde başladı. Marinez Estela Peron 1974 yılında bir karar-

name çıkarttı ve sıkıyönetim ilan edildi. Halkın güvenini kullanarak iktidarı güçlendirmek için 

kurgulandığı söylenir. Hâkimler hiçbir şeye müdahale etmemiştir. Arjantin’de bu geri döndürü-

lemez denmektedir. Bu dönemde de orta çağ dönemlerinde geçerli olan ‘Kral asla hata yapmaz.’ 

kuralı kullanılmaktadır. 16. Louis Fransa’da 1793 yılında devrim mahkemesinde yargılandığın-

da şunlar denmiştir: ‘Kral ya yaşamalı ya da ölmelidir. Ancak asla yargılanmamalıdır. Yargı-

lanma ancak aşağı tabaka açısından mümkündür. Ancak hukukun üstünlüğü varsa herkes 

yargılanmalıdır. Gücün işlediği suç, insan hakları suçlarıdır. Hobbes da aynı şeyi ifade eder: 

‘En büyük suçları cezasızlar işler.’ demiştir. Darbeler, devrim değildir. Kendilerine ait kurum-

sal yapıları yoktur. Mevcut anayasal kuralları, daha düzgün bir ifade ile anayasa tarafından 

oluşturulan kurumları kullanırlar. Demokrasiye geçiş süreci başlatıldı ancak bunlar karşısında 

büyük bedeller ödendi. 1983’ten sonra büyük adımlar atıldı. Bağımsız bir devlet için hukukun 

üstünlüğü şarttır. Bu dönem açısından halkın kendi kaderini tayin hakkı engelleniyorsa huku-

kun üstünlüğünden bahsetmemiz olanaksızdır.” ifadelerini kullanarak darbenin ne gibi bir 

yansıması olabileceğini ve mevcut durumda neler olduğunu belirtmiştir.
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Aynı günün üçüncü oturumu olan İspanya Oturumu İspanyol Akademisyen Prof. Dr. Fran-

cisco Munoz Conde’nin anlatımıyla başlamıştır. Conde anlatımına İspanya darbe sürecini 

yansıtarak başlamıştır. Conde, “…İspanya’da 40 yıllık Franco dönemi, onun ölümü ile son bul-

muş ve yargılama fırsatı ele geçirilememiştir. Franco kendisinin sadece Tanrı’ya karşı sorum-

lu olduğunu söylemiş ve hesabı da gerçekten oraya kalmıştır. İspanya’da demokrasiye geçiş 

dönemi muhaliflerce değil yine Franco yandaşlarınca yapıldı. Franco’nun atadığı Kral ve yine 

Franco’nun belirlemiş olduğu bakanlarca bu süreç devam etti. Pinochet’i yargılayan İspanyol 

hâkim yeni bir çığır açtı ve Franco döneminde işlenen suçlardan dolayı da yargılamaların baş-

latılabileceği fikri uyandı. Ancak dönemin Yüksek Mahkemesi, çıkarılan af kanunlarının yar-

gılamalara engel olduğunu gerekçe göstererek bunun hukuksal değil tarihsel bir olgu olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Bunun sonucunda Franco’nun ve diğer darbe yö-

neticilerinin yargılanmasını isteyen Hâkim Baltazar Garzon başka sebeplerle suçlanarak göre-

vinden alınmıştır. Darbe girişimi sırasında medya kuruluşlarına da baskınlar yapılmış; General 

Jaime Milans del Bosch‘un emriyle tanklar yürütülmüş ve diğer yüksek rütbeli generaller tutuk-

lanmıştır. Ne acıdır ki bu girişim demokrasiden yana olmayan bir kısım sivil halkın da desteğini 

almıştır. Darbe teşebbüsünden yargılanan 300 kişiden biri sivil olmak üzere 30 kişi ceza almış 

olsa da bu kişilerin yanında başkaca kişilerin de bu işin arkasında olduğu ama bunun hiçbir 

zaman tam olarak öğrenilemediğini de eklemek gerekir. Yine kansız da olsa yapılan böyle bir 

teşebbüsün cezasız kalmayacağını göstermek her şeyden öte büyük bir anlam taşımaktadır.” 

diyerek İspanya’da var olan sürecin tam istenilen noktada olmasa da demokratikleşme 

yolunda bir çaba olarak çok değerli olduğunu belirtmiştir.

Oturumun ikinci konuşmacısı Charles Powell, “...1981 darbesi başarısız bir darbeydi. 1936 

yılı Temmuz ayında gerçekleşen darbe ise başarılı olan bir darbeydi. 1938 yılına gelene kadar 

İspanya’da beş darbe olduğu söylenir. Bu dönemde o kadar çok darbe oldu ki hangisinin darbe 

olduğu hususunda hemfikir bile olunamadı. 1923, 1930, 1932, 1936 ve son olarak da 1981 darbe 

girişimi sayılabilir. 1936 yılındaki darbeye odaklanırsak, bu dönemde 3 yıl iç savaş yaşandı. 

Yüz bin insan bir taraftan, binlerce insan da diğer taraftan öldü. Bunlar insani maliyetler, yük-

sek olaylardı. 1975-1981 yılları arasında demokrasiye geçiş süreci yaşandı ve yeni bir anayasa 

hazırlandı. İspanyol ordusunun bazı kesimleri bu anayasayı hiçbir zaman sindiremediler. Diğer 

bir unsur da yine Türkiye’de olduğu gibi terörizmdir. İspanya tarihi anlatılırken demokrasi-

ye geçişin barışçıl yollarla olduğu söylenir. Ancak çok ciddi şiddet olaylarına sahne olduğu 

gerçeği inkâr edilemez. 1975-1980 yılları arasında 300 kişi öldürülmüştür. Darbe öncesinde 

de bu durum daha da artmıştır. Ayrılıkçı BASK bölgesinin savunuculuğunu yapan ETA terör 

örgütü 1980 yılında 100 kişiyi öldürmüştür. Bu darbe girişiminde yer alan kişiler özellikle terö-
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rist, şiddet konusunda çok hassas olmuşlardır. General Alfonso Almeda üst düzey bir monarşi 

subaydı. Kraliyet ailesinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. Kendisini adeta bir De Gaulle 

gibi görmekteydi. Ülkeyi istikrarsızlıktan kurtarmak istiyordu. Darbe girişiminde herkes onu 

suçladı. Bütün yargılananlar “O, bize bu şekilde davranmamız hususunda talimat verdi” dedi. 

Yargılandığında o da ‘Ben Kralın emirlerini yerine getirdim.’ dedi. Kral ise anayasaya uygun 

davranıyordu. Eğer Kral gerçekten darbe olmasını istemiş olsaydı bu darbe başarılı olabilirdi. 

İspanya Eski Kralı bazı davranışları hoş görmüş olabilir. Bu da bazı çevrelerde yanlış anlaşılmış 

olabilir. Böyle bir durumda darbe girişimi başarısız oldu. Kralın kendisi de bir çerçeve sundu bu 

duruşmalara yönelik. Kralın girişimi ile yargı önüne çıkarılan kişilerin sayısı azaltıldı. Daha az 

kişi yargılandı. Kral açıkçası bu yargılamaların orduya, silahlı kuvvetlere yönelik olacağından 

korktu. Doğrudan darbeyi yapmaya değil de silahlı kuvvetlere yönelik olmasından korktu. Yar-

gılamalar sadece üç ay sürdü. Haziran 1982’de sonuçlandı. Son derece hızlıydı. Yargılamaları 

100 askerî gözlemci, yerli ve yabancı medya izledi. Sanıklar suçlamaları reddettiler. Hepsi suç-

lu bulunmadı. Alt düzey subaylar komutanlarına, üst düzey subaylar ise Kral’a suçu atmak is-

tediler. Bu operasyonların beyni olan General Armada sorumluluğunu kabul etmedi. Verilen ce-

zalar tepki çekti. Armada sadece altı yıl hapse mahkûm oldu. Yeni hükûmet akıllıca bu kararı 

temyize götürdü. Burada verilen mesaj “sivil mahkemeler her zaman üstün olacak.”tır. Sivil hu-

kukun üstünlüğünü göstermek istediler. Son söz daima sivil mahkemelerde olacaktır. 1982’den 

itibaren sosyalist hükûmetin getirdiği reformlar sivil asker ilişiklerini kalıcı bir şekilde değiş-

tirdi. 1984’te getirilen bir yasa ile Genel Kurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı’na bağlandı. 

Aralık 1985 tarihinde yeni bir askerî kanun çıkarıldı. Bunun önemi şuydu: Siviller artık askerî 

mahkemelerde yargılanamaz hale getirildi. 3 Temmuz 1987’de Yüksek Askerî Mahkeme feshe-

dildi. Franco rejimi altındaki askerî adalet ortadan kaldırıldı. İki hususa değinmekte fayda var. 

Birincisi, darbede halk desteği yoktur. İkinci husus ise darbeyi yapanlar medyaya el koydu. 

Ancak özel bazı medya kuruluşları yayın yapmaya devam etti. Darbe yargılamaları normal 

yargılamalardan çok farklıdır. Sadece adaletin yerine gelmesi ve hakikatin ortaya çıkarılması 

için yapılan yargılamalar değildir. Çok büyük sembolik anlamları vardır. Darbe sonrası bozulan 

kurumların inşası için çok önemlidir. Bu yargılamaların mümkün olduğu kadar özgür ortamda 

yapılması gerekir.” diyerek darbe yargılamalarında öç alma duygusu ile hareket edilirse 

ters etki yapacağını belirtmiş, İspanya’da yürütülen süreci anlatımıyla özetlemiştir. 

Oturumun son konuşmacısı olan ve aynı zamanda İspanya Eski Savunma Bakanı olan Jose 

Bono Martinez sözlerine, “Artık İspanyol halkı şunu görmüştür ki halkın, darbe veya başka 

görünüm altında yapılan postmodern darbelerden hiçbir korkusu kalmamıştır.” şeklinde baş-

ladıktan sonra, darbe teşebbüsünün olduğu dönemde Temsilciler Meclisinde genç bir vekil 
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olduğunu ve bizzat yaşadığı bu süreçten dolayı kendisini aslında Türk, Yunan, Arjantinli, 

Şilili araştırmacılarla çok yakın gördüğünü ve hissettiğini belirtmiştir. Martinez sözlerine 

şu şekilde devam etmiştir: General Franco’nun iktidarı devretmesi üzerine başlayan İspanyol 

demokrasi mücadelesi, Frankistlerin tekrar yönetimi ele geçirme teşebbüsü ile kesilmek isten-

di. İktidardan gideli daha 4-5 yıl bile olmamışken tekrar yönetime silahla gelmeye çalışmala-

rı herkeste ciddi kaygılara sebep olmuştur. Albay Tejero yönetimindeki askerler, Temsilciler 

Meclisi’ni basmış ve 36 kurşun sıkarak yönetime el koyduklarını ilan etmiştir. Milletvekilleri 

meclis salonundan kaçarken meclis güvenliğinden sorumlu polisin içeri girmesi herkesin içine 

adeta su serpse de 40 yıllık karanlık bir dönemi tekrar canlandırmak isteyen böyle insanların 

hâlâ var olabileceği düşüncesi herkesi üzüntüye boğmuştur. Bu darbe teşebbüsünün başarısız 

olmasından sonra iki büyük düşmanın varlığı gündeme gelmiş olup bunlardan birincisi Gene-

ral Franco’nun yanında olan silahlı kuvvetler, ikincisi ise Bask Bölgesinin ayrılması taraftarı 

olan ETA terör örgütüdür. Yapmış olduğu kanlı saldırılarla 829 kişinin ölümüne sebep olan bu 

örgüt İspanya karşıtı, kilise yanlısı bir kimlik arayışı içinde olan yapay bir kuruluştur. Bu dar-

be teşebbüsünün yapılmasının bir önemli sebebi de terör faaliyetlerindeki tırmanışın bahane 

edilmesidir. O gece yaşanan bu darbe teşebbüsünden sonra Kral çıkıp “Askerin yeri kışlasıdır 

ve kışlasına dönmelidir.” diyerek halkın yanında yer alması herkesi şaşırtan bir durum olarak 

hatıralarda kalmıştır. Franco’ya göre ise Franco taraftarı olmamak İspanyol olmamak demekti. 

Sonunda bu algı da yıkıldı, demokratik yapı ve her fikre saygı duyulan bir düzen kuruldu. Yar-

gılamalara başlandıktan sonra 33’ü asker, biri sivil 34 kişi ceza aldı. Ancak aslında bu yargı-

lamaları yapan hâkimlerin de o sanık sandalyesine oturtulması gerekmekteydi. Çünkü verilen 

cezalar komik denecek kadar azdı ki sanki tekrar darbe yapabilirsiniz dermişçesine resmen 

darbeye teşvik ediliyordu. Ancak Yüksek Mahkeme verilen cezaları az bularak iki katına çıkar-

dı. Bunun üzerine Askerî Yüksek Konsey yargılanan sanıkların serbest bırakılmasına karar ver-

di. Dönemin Başbakanı Felipe Gonzalez bu duruma karşı çıkarak Konsey üyelerini gerekli yasal 

düzenlemeleri yaparak yargılamak ve cezalandırmakla tehdit etti. Bu gözdağının işe yaraması 

üzerine Konsey, kararını değiştirerek sanıkların cezalarını onayladı. Ne dünya demokratları ne 

de İspanyol sözde demokratlar ezilen bu halka destek verdi. Bundan dolayıdır ki bu insanlara 

asla güvenilmemeli ve bu sessizlikleri asla unutulmamalıdır.” 

Birinci günün üçüncü oturumu Yunanistan oturumu olarak gerçekleştirilmiştir. Coğrafi 

sınır olarak komşumuz olan Yunanistan’da gerçekleşen darbe süreçleri nedense ülkemiz 

örnekliği ile daha yakın temaslar göstermektedir. 
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Yunanistan oturumunda ilk konuşmacı Dr. Effie G. H. Pedaliu konuşmasında süreci anlat-

tı, sonrasında neler olduğuna yönelik detaylar verdi. Dr. Pedaliu, “Soğuk savaş sonrasında 

Yunanistan vatandaşları kategorilere ayrıldı: vatanseverler ve komünistler. İlk grup sağlık ka-

tegorisi, ikinci grup komünistler ise hastalık kategorisindeydi. Aynı zamanda sosyalistler ve 

ilerlemeciler de dâhildir. Birçok kişi istihdam edildi, ayrımcılığa tabi tutuldu ve hatta pasaport 

alamadı. Bunlar sadece örnek uygulamaların birkaçıdır. Birtakım kara devlet ortaya çıktı ve 

kara para sayısı da artmaya başladı. Bu dönemde oldukça zayıf bir parlamenter rejim söz ko-

nusuydu. Tehlike sömürgeciliğe sebep olmasıyla ortaya çıktı. Yunan devleti de hatta başlarda 

sol partiler muhafazakâr partileri eleştirdiler. Bütün olayların bir araya gelmesi sonucu bir 

memnuniyetsizlik belirdi ve silahlı kuvvetler ile kapitalistler birleşerek gençlerin birliği adı-

na ETA örgütü ortaya çıktı ve on yıl sonra Yunan demokrasisini tehdit eden bir unsur haline 

geldi. Bu çevrelerde Yunanistan’ın bağımsızlığı konusunda kaygılar başladı. Özellikle 1960’lı 

yılların başlarındaki uluslararası gelişmeler önemliydi. Hatta 1958 sonrası soğuk savaş ardın-

dan Yunanistan’daki sistemler bir çeşit meşruiyet krizine girdi ve bu da 1960’lardaki siyasi 

istikrarsızlığa yol açtı. Üç yılda üç seçim yapıldı. Amerikan yardımları da 1960 yılından sonra 

düşmeye başladı ve yardımlar gerçekten 1962 yılında artık neredeyse çekildi. Bir diğer faktör 

de şehirlerde gösteri ve protestoların artması oldu. Bu arada devletin 1961 yılı seçimlerindeki 

faaliyetleri de bir daha EDA’ya oy vermeme yönünde halkı etkiledi. 1961 yılında Grekoris Lab-

rakis öldürüldü ve kendisi bir EDA milletvekili idi. Adrianne Karamanlis’e göre bu faaliyetler 

örgütlerce yapılmamıştı, dışarıdan siyasi güçler tarafından gerçekleştirilmişti. Bunların dışın-

da Yunanistan güvenliği başka tehditler de almıştı çünkü merkezi birlik tutarlı bir dış politika 

geliştirememişti. Bu durum ülkenin yine Sovyet tehdidi altına girme olasılığını düşündürmeye 

başladı. Burada sadece ENA savunucuları değil aynı zamanda dışarıdan gelenler de bu düşün-

ceyi oluşturmaya başladılar. O zaman da ENA yeterli sayıdaki üyesini ikna ederek Yunan de-

mokrasisinin çok zayıf kalmasına sebep oldu. 28 Mayıs 1967 tarihinde kararlaştırılan seçimler 

hiçbir zaman yapılmadı. Çünkü 21 Nisan 1967’de bir darbe gerçekleşti. Ve oldukça da ironik bir 

şekilde aslında diktatörler bir NATO planı geliştirmişlerdi. Sistematik bir şekilde insan hakla-

rının ihlali Yunanistan’da rejimin en önemli göstergesi oldu. Ancak öyle bir dönemde bile bu 

işkence olayları bütün Batı dünyasını rahatsız etti ve cuntaya karşı uluslararası mücadeleyi 

başlatmış oldu. Burada uluslararası basın, akademisyen dünyası olarak cuntaya karşı müca-

deleye başladı. Karamanlis cumhurbaşkanı seçildiğinde bir başka iktidar seçildi ve anayasa-

nın savunucusu haline geldi. Son olarak diktatörlükten demokrasiye geçiş süreci yukarıdan 

aşağıya oldu Yunanistan’da. Bu yukarıdan aşağı süreci Karamanlis yönetti ve güçlü iradesi 

sayesinde başarılı oldu. Barışçıl bir geçiş Yunanistan’da mümkün oldu ve Avrupa Topluluğu’na 

Yunanistan’ın girmesi ve toplumdaki köklü hukuki deneyim sayesinde geçiş süreci adalete de 



AKADEMİK RAPOR

747

yansıyabildi. En önemli boyut bu yargılamaların gerçekleşmiş olması ve gerçekten hızlı bir şe-

kilde sonuca ulaşılması çok önemli. Bu sayede çok iyi işleyen bir adalet olmasa da Karamanlis 

kan dökülmesinin önüne geçti.” dedi.

Oturumun ikinci konuşmacısı ve aynı zamanda akademisyen olan Prof. Dr. Evanthis Hat-

zivassiliou, “Konuşmada 1974-75 yılı arasındaki geçiş döneminde işlenen suçlarından darbe-

cilerin yargılanması döneminden bahsedilecektir.” ifadeleri ile anlatımına başlamıştır. Hatzi-

vassiliou sunumunun devamında ise, “…Karamanlis hükûmetleri bu süreçte çok ihtiyatlı bir 

şekilde hareket etmek zorunda kalmıştır. Özellikle liderlerin yargılanmasıyla darbeci asker-

lerin dikkatleri çekilmemek istenmiştir. Buradaki amaç demokrasi yolunda atılan ve atılacak 

olan adımların sekteye uğratılmamasıydı. Yunanistan, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne 

karşı almış olduğu mağlubiyetler sebebiyle iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Mağlubiyetten 

sonra Venizelistler olarak tabir edilen Venizelos yanlıları ile Venizelos karşıtları arasında bir 

çatışma dönemi başladı. Hükûmet, Venizelos yanlısı subaylarca devrildi ve 6 yönetici, askerî 

mahkemede yargılanarak vatan hainliğiyle suçlanıp idam edildi. 1946-1949 yılları arasında 

yaşanan üçüncü iç savaşta işlenen suçların yargılamaları yapıldı. Albaylar Cuntası tarafından 

1967’de yapılan darbe yönetimi 1974’e kadar devam etti. Aşırı uçtaki kişiler ve komünist eği-

limliler, yönetimin 1974’te sivillere bırakılmasının karşısında durdular. Gerek 6’lar yargılaması 

döneminde gerekse iç savaş suçlularının yargılanması döneminde yargının rolü, iki karşıt dar-

becilerin birbirinden intikam alması konusunda yardımcı olmaktı. Böylece Yunan yargısı, bir 

siyasi fraksiyonun bir diğerini sindirmek için kullandığı bir araç haline getirildi. Bütün bu vaka-

larda rövanşist bir yargılama anlayışı mevcuttu. Yeni Yunanistan Anayasası 1975’te parlamen-

todan geçti ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvuru yapılarak az önce bahsedilen amaçlar 

gerçekleştirilmeye çalışıldı. Cunta liderlerine karşı bile demokratik bir şekilde muamele edildi. 

Esasında Karamanlis de diktatörleri adalete teslim etmek istiyordu ama yargılamaların rövan-

şistçe değil adil bir yargılanma ile yapılmasını garantiye almak istemişti. Çünkü bu husus yeni 

yönetimin meşruiyeti açısından son derece önem arz etmekteydi. Yeni Anayasa ile darbecilerin 

yargılanmasının önü açıldı ve bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açılan birçok dava 

ile önemli liderler darbe dönemlerinde yapılan cinayetler, işkenceler ve diğer suçlardan dolayı 

yargılanarak idama mahkûm edildi. Yunanistan’daki geçiş döneminde, tolerans ve hoşgörü ile 

sert yaklaşım birleştirilmiştir. Cuntanın sosyal bir tabanı toplumda ciddi bir karşılığının olma-

ması bu süreci daha da kolaylaştırmıştır.” diyerek sürecin gelinen noktaya nasıl ulaştığını 

göz önüne sermiştir. 
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Oturumun ve ilk günün son konuşmacısı olan gazeteci Nicholas Voulelis ise konuşmasında 

diktatörlük sonrası yaşananları ele almıştır. Vouelis anlatımını gerçekleştirirken, “…1973’ün 

Kasım ayında politeknik mühendisliği öğrencilerinin gösterisi ile ve yine Temmuz 1974’ten sonra 

Türklerin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra bütün bu olaylar yaşandı. Rejimin sadece en önemli so-

rumluları yargılamalara tabi tutuldu. Mahkemeler tarafından işledikleri suçlarda bir devamlılık 

görülmedi. Yine de darbecilere karşı çıkarılan af kanunlarına rağmen yargılamalar devam etmiş-

tir. Ekim ve aralık ayları arasında politeknik öğrencilerin eylemleri devam etmiştir. Çok büyük 

suçlar işlemelerine rağmen binlerce kişi yargılamalara dâhil edilmemiştir. Demokrasiye geçişten 

birkaç ay öncesinde olan olaylar belli bir temizlik yapıldığını gösteriyordu. Birçok fail, askerî ge-

neraller, kamu kurumu yöneticileri yer almalarına rağmen sorumlu tutulmadı. Oysaki bu kişiler 

de çok önemli suçlar işlemişti. Cunta görevlileri ve devlet örgütünün demokrasiye geçişten son-

raki yargılamaları aslında gelişmişlik ve güç göstergesiydi; 1974 yılında ne bir rejim değişikliği 

ne de başka bir değişiklik oldu. Bu tarih askerî yönetimin başarısız olduğunun bir göstergesiydi. 

Bu sebeple yumuşak bir geçiş oldu. Cunta iş birlikçileri ve aktif olarak 1967 darbesinde göreve 

katılanlar görevden uzaklaştırdı.  Çok doğru şekilde silahlı kuvvetlerin sivil hayata müdahale 

alanı yok etmeye başlandı. Bu, gerçek bir irade ile başladı. Ayrıca diktatörlüğe karşı çıkan ve rüt-

beleri düşürülen kişileri tanıdı. Bunlar sayesinde kanlı olaylar önlendi. Birçok siyasi görevli yeni 

bir siyasi ortama ayak uydurdu. Hiçbir şekilde yeni bir darbe girişiminde bulunmadı. Bu süreçte 

görevde olan 10.000 askerden sadece 200’ü cezalandırıldı. 3 Haziran kararı ile Karamanlis hükû-

meti idamları hapse çevrildi. En azından en büyük faile, 3 büyük generale idam cezası uygulan-

ması isteniyordu. Tamamlanamayan bir yargı süreci söz konusu oldu. Üç önemli yargılama sonu-

cunda, işkenceden yargılananlar ya ceza almadı ya da cüzi miktarda cezalar aldılar. Oysa polisin 

yaptığı işkencelerde görevini aştığı aşikardı. Cunta sorumlularına ise uzun hapis cezaları verildi. 

Oysa polisin yaptığı işkenceler sadece polisin gücünü aşması olarak yargılandı. Günümüzde de 

bu yedi yıllık diktatörlük dönemi halen değerlendirilmiyor. Kamuoyu üzerindeki etkileri araştırıl-

malıdır. Cuntanın düşmesi ile başlayan dönem demokrasi için çok önemlidir. 1974’ün başlarında 

demokratik yönetim başladı. Cuntanın çöküşü beraberinde radikal bir değişiklik getirmedi. Bir 

önceki dönemdeki siyasi düşünceler bir sonraki dönem hayata geçirildi. Çok sayıdaki iş birlikçi 

yargılandı. İşkence gören ve cunta tarafından hapse atılan kişiler de öç alma isteğinde değildiler. 

Adalet isteniyordu ancak demokrasinin ruhu daha çok etkiledi.  Bu sebeple geçmişe bakılmıyor. 

Yunan deneyimi bu açıdan diğer ülkelerdeki askerî darbelerden daha farklıdır. Cuntaya karşı 

direniş hareketi sadece siyasi söylemlerde hatırlanıyor. Sonuç olarak demokrasi hayata geçiril-

dikten sonraki süreç hepsinden ziyade Faşizm, Nazizizm ve askerî diktatörlüklere karşı verilecek 

en güzel cevaptır.” dedi ve Yunanistan’da yargılamaların belli bir neticeye ulaşmış olsa dahi 

arzu edilen seviyede olmadığını ifade ederek konuşmasını nihayete erdirdi.
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İkinci günün birinci oturumu “Darbeleri Yargılamanın Tarihi ve Güncel Anlamı”  başlığı 

altında, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, araştırmacı 

Erkan Şen ve TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş bir araya geldi. İlk 

konuşmacı olan Prof. Dr. Naskali konuşmasında, “…27 Mayıs darbesi direkt olarak Demokrat 

Parti’ye karşı yapılmış bir darbedir. Ancak 12 Eylül’deki gibi herhangi bir yargılama yapılma-

mıştır. Bu darbe, Cumhuriyet tarihindeki darbelerin ilkidir ve diğerlerinin kapısını açmış, zemin 

hazırlamıştır. Belki o gün yaşanmamış olsaydı diğer darbeler de olmazdı. 27 Mayıs için hiçbir 

şey yapılmamış sadece toplum vicdanına bırakılmıştır. Bu dönemde hukuk, adalet ve demok-

rasi ablukaya alınmıştır. Darbeyi yapanlar, Yargıtay’ın 241 üyesinden 66’sını, Danıştay’ın 54 

üyesinden 28’ini, diğer mahkemelerden 3123 hâkim ve savcının 520’sini rızaları dışında emek-

liye sevk etmiştir. Aynı şeyler orduda da yaşanmıştır. 235 general 4.700 subay emekliye sevk 

edilmiştir. Emeklilik tazminatları o dönem ABD’den temin edilmiştir. Üniversitelerde de 147 pro-

fesör ve doçent emekli edilmiştir. Tabi ki yanlışlıkla kendi destekçilerinden de emekli edilenler 

mevcuttur. Mahkeme başkanı açık açık yargılanan Demokrat Parti üyelerine ‘Sizi buraya tıkan 

kudret böyle istiyor.’ demiştir. 400’den fazla Demokrat Parti üyesi idamla yargılanmıştır. Yas-

sıada’da yargılama yapanlar, ileriki yıllarda adalet sisteminin en üst mevkilerine getirilmiş-

lerdir. 1962’de İnönü hükûmeti tedbir kanunu çıkartmış ve bu kanun 1969’a kadar yürürlükte 

kalmıştır. Bu kanunda 27 Mayıs’ın ve Yassıada’nın hiçbir yazı, resim vs. ile eleştirilemeyeceği 

yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi zaten Yassıada hâkim ve savcılarından oluşmaktaydı. Böyle 

bir durumda adaletli karar verildiği söylenemez. 1963’te 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa bayra-

mı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl devlet erkânı Anayasa Mahkemesi önünde sıraya 

dizilip selamlıyor, Genelkurmay’da resepsiyonlar veriyordu.”  demiş; ülkemizde ilk darbe ola-

rak kayda geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin sonrasındaki süreci aktarmıştır. Daha sonra söz 

alan ikinci konuşmacı Erkan Şen ise, “…Orduya darbenin bulaşması 27 Mayıs ile başlamış, 

12 Mart muhtırası ile devam etmiştir. 27 Mayıs’ı diğerinden ayıran unsur alt subayların mü-

dahalesi ile gerçekleşmiş olmasıdır. Şubat 1962’de Talat Aydemir ve arkadaşlarının planladığı 

bir darbe girişimi oldu. Ancak Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel vazgeçtiği için bu darbe 

gerçekleşmemiştir. Aydemir ve arkadaşları affedilecekleri gerekçesiyle teslim olmuşlardır. Bu 

dönem ordu içinde çok büyük karmaşanın ve çok sayıda cuntanın olduğu bir dönemdir. Ayde-

mir affedildi ancak bir yıl sonra yeni bir ihtilal hazırlığında yakalandı. Mart 1963’te Celal Bayar, 

yaşlılığı sebebiyle Kayseri Cezaevi’nden koşullu olarak salındı. Ancak ordudaki bazı kesimler 

bundan rahatsızlık duydular ve bazı olaylar yaşandı. Bu olaylarla beraber 4 gün sonra geri ge-

tirildi. Aydemir bu sefer ilkinde olduğu gibi kurtulamadı ve idam edildi. 78 kişi ceza aldı ve 1459 

kişi ordudan atıldı. O dönemde sağ bir iktidar olduğu halde bunlar niye yargılanmadı? Neden 

27 Mayıs bayram olarak kutlanmaya devam edildi? Neden 27 Mayıs’ın sembolü Hürriyet Anıtı 
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Taksim’de yer almaya devam etti. Çünkü o dönemde siyasi partiler sindirilmişti. Ordu olduğu 

sürece siyasi hayatın var olacağına inanıyorlardı. 1990’lara kadar geçici madde 15 hâlâ kaldı-

rılamadı. Normalleşme süreci 2000’lerde başladı.” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Oturumun son konuşmacısı ise eski bakan ve aynı zamanda TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonu Başkanı Nimet Baş’tı. Nimet Baş konuşmasına darbe kavramı ile başladıktan 

sonra sözlerine şu şekilde devam etti, “…darbeler üzerinde son 4-5 yıldır konuşulmaya baş-

landı. Hem 1960 darbesi hem 1971 muhtırası, hem 1980 darbesi hem de 28 Şubat postmodern 

darbesi birbirlerinin içinden doğmuştur. Asıl olan bir darbe geleneğine sahip olamamamızdır. 

Bu sadece Cumhuriyet dönemini kapsamıyor. Osmanlı döneminde de Abdülaziz 1876’da hal 

edildiğinde de dönemin en yüksek komutanı serasker Hüseyin Avni Paşa darbe ekibinin ba-

şındaydı. Hepsine baktığımızda ortak bir yön vardır. İç tehdit ve dış güçlerin birleşimidir. Peki, 

bu etkiler gerçek midir? Elbette etkisi mevcuttur. Asıl olan demokratik topluma sahip olmaktır. 

Darbecilerle samimi bir yüzleşmenin olmaması da bu kadar sık darbe olmasının en büyük se-

bebidir. Her darbe önce zihinsel bir altyapı sonra bunun üstüne siyaset ve hukuk inşa etmiştir. 

Dolayısıyla darbeyi destekleyen bir kesim olmuştur. Bu kesim içerisinde ise üniversiteler, yargı 

organları ve medya sermaye gücü olmuştur. Darbeyi yapanlar sadece askerler değildir. Bütün 

unsurları ile bir hareket olmuştur. Bugün hâlâ samimi bir özeleştiri olmamıştır. 1980 darbesi 

olduğunda da merkez sağda yer alan veya daha dindar olan kesim, 1960 darbesindeki sol 

kesim gibi davranmıştır. 1960 darbesi belki ilk somut darbedir. Seçilmişlere karşı yapılan ve 

seçilmişleri idama götüren bir sistematik darbedir. O dönemden çok sonra bile yargılamanın 

yapılamamış olması herkesin ortak ayıbıdır. Devletin var oluş sebebi insandır ve insana hiz-

mettir. Türkiye’de darbe ve baskı üzerine en kapsamlı değişiklik 1980 darbesi ve buna bağlı 

olarak hazırlanan 1982 Anayasası ile olmuştur. 1980 Anayasası adeta bir iç tüzük hazırlar 

gibi milli iradeye hiçbir mekanizma kullanma fırsatı bırakmayan bir sistemdir. O dönemde 669 

yasa çıkartılmıştır. Bu kadar detaylı ve kuşatıcı sistem olduğu halde 28 Şubat’ta neden tipik bir 

darbe yapılmadı. Çünkü sürekli bir darbe anayasası ile yaşayıp, ordunun yönetime el koyma-

sına gerek kalmadı. 28 Şubat süreci önceden kurgulanmış bir dönemdi. Asker-sivil bürokrasisi 

ve buna bağlı olarak da medya vardı. Sadece medyanın değil sivil oluşumların da çok büyük 

etkileri vardı bu darbede. Bir daha darbe yaşanmasın diyen kişi önce demokrat olmalıdır. Darbe 

yargılamalarının yapılması için geçmişle yüzleşmemiz gerekmektedir. Gerçekleri araştırma ko-

misyonu kurulmalıdır. 28 Şubat’ta kimse ne olduğunu bilmiyor. Kendine bu kavramların uzak 

geldiği kişiler önemsemiyor. Her kesim kendi tarafına yapılan eziyetleri görüyor. Uzak kesime 

yapıldığında bunu göremiyor. Türkiye’de darbelerin başarılı olmasının en büyük sebebi asker-

lere verilen ayrıcalıklı konumlardır. Askerler darbeden sonra hemen sivil hükûmete yönetimi 



AKADEMİK RAPOR

751

devrettiği için imajlarını zedelememişlerdir. Diktatörlük olarak kendilerini yıpratmamışlardır. 

Ancak diğer ülkelerde bu süreç uzamıştır. Prestij kaybına sebep olmuştur.”

İkinci günün ikinci oturumu, “12 Eylül”  başlığı altında avukat ve yazar Hüsnü Öndül, 

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan ve Avukat Osman Başer 

bir araya geldiler. İlk konuşmacı Hüsnü Öndül, 1980 darbesinde sıkıyönetim mahkemele-

rinde birçok tutuklu yargılanan kişinin avukatlığını yaptığını belirttikten sonra sözlerine 

şu şekilde devam etti: “…1985’te cezaevlerinde bulunan sol görüşlü kişilerin aileleri ve arka-

daşları hapishanelerin ve tutukluların durumlarını önceleyen bir dernekleşme çabası içerisi-

ne girdiler. Bu aileler bilim insanlarını, doktorları, mühendisleri, gazetecileri harekete geçirip 

tutuklu kişilerin haklarının gündeme getirilmesi için büyük bir tartışma süreci başlattılar. 17 

Temmuz 1986’da bu çaba sonuçlandı ve mahkûmların haklarını savunan bu oluşum, insan 

haklarını koruyan bir dernek haline gelerek kuruldu. 12 Eylül’ün bilançosunu ilk kez 1991 yı-

lında İnsan Hakları Derneği’nin Muğla Şubesi Başkanı Nevzat Helvacı açıkladı. 1 milyon 683 

bin kişi fişlendi,  650 bin kişi gözaltına alındı, 210 bin dava açıldı ve 230 bin kişi yargılandı, 7 

bin kişi idam istemiyle yargılandı, 517 kişiye idam cezası verildi, 259 kişinin dosyası Yargıtay 

tarafından onaylandı, 50 kişinin idam cezası infaz edildi, 7 bin 100 kişi Eski Ceza Kanunu’nun 

141, 142 ve 163. maddelerinden dolayı yargılandı, 98 bin 404 kişi örgüt üyeliğinden yargılandı, 

388 bin kişiye pasaport verilmedi, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı, 30 kişiyi siyasi mülteci 

olarak yurt dışına gönderildi, 171 kişinin işkencelerle öldüğü belgelerle kanıtlandı, 14 kişi ce-

zaevlerindeki uygulamaları protesto ederken yaptıkları açlık grevinden öldü, 30 bin kişi sa-

kıncalı olduğu için işten çıkarıldı, 3bin 854 öğretmen ve 120 akademisyenin işine son verildi, 

9 bin 400 kamu görevlisi ve 47 hâkim işten atıldı, 937 sinema filmi yasaklandı, 23 bin 667 

derneğin faaliyeti yasaklandı, İstanbul’da 300 gün boyunca gazeteler yayımlanmadı, gazete-

ciler hakkında toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi ve toplam 3bin 715 yıl hapis cezası verildi, 

3 gazeteci öldürüldü ve son olarak da 47 ton gazete, dergi ve kitap sakıncalı olduğu için imha 

edildi. Bu sayılan ihlallerin tamamı ağır insan hakları ihlalleri olarak nitelendirilen aykırılık-

lardır. Bu ihlaller uygulamada karşılaşılanlardır, bir de anayasal sistemle hayatımıza sokulan 

darbe ürünü birçok kurum kuruluş ve yasa mevcuttur. Darbecilerin geçiş döneminde 675 yasa 

çıkarılmış ve sistemin demokrasi açısından zaten sorunlu olan yapısına koyu otoriterleşme 

tohumları ekilmiştir. 12 Eylül’den serbest seçimlerin yapıldığı tarihe kadarki 3 yılda Cumhu-

riyet tarihinin en yoğun kanunlaştırma hareketi yapılmıştır. Elbette ki bu rakamların içinde 

değiştirilen veya yapılan tüzük, yönetmelik veya genelgeler dâhil değildir. 93 yıllık Cumhuri-

yet tarihinin 41 yılı sıkıyönetim veya olağanüstü hal yönetim usulleri altında yaşanmış ve 

bunda da 1980 darbesinin büyük bir etkisi vardır. Bu dönem altında yapılan mevzuatlar ile 
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Türkiye bugüne gelmiş ve hâlâ bu yasaların çıkarmış olduğu sıkıntılarla uğraşmaktadır. Bun-

dan kurtulmak için dünya deneyimlerine bakılması gerekmektedir. Ayrıca devletin cezasızlık 

politikasından vazgeçmesi gerekmektedir. Ağır insan hakları ihlallerinin faillerinin bulunma-

ması, bu dosyaların soruşturulmaması ve araştırılmaması çok kaygı verici olup hukuksuzluk-

ları bir daha yapmaya teşvik edecek şekilde algılanmaktadır.” İkinci konuşmacı olarak sözü 

alan Öztürk Türkdoğan, “…1 Eylül 1980 darbesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbe-

si olup hâlâ etkilerinin devam ettiği görülmektedir. Hâlâ aynı Anayasa’yı kullanıyor olması ve 

bu Anayasa’ya dayanılarak çıkarılan yasaların mevcut olması o dönemin hâlâ kapanmadığını 

göstermektedir. O dönemde işlenen suçlar insanlığa karşı suçlardır. Cezaevinde yaşanan ölüm-

ler, yapılan işkenceler hepsi birer insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. 2010 tarihinde yapılan 

Anayasa değişikliğiyle 1982 Anayasası’nın birçok hükmü değiştirilmiş ve en önemlisi de yargı-

lamaların önünü açan geçici 15. madde yürürlükten kaldırılmıştır. 12 Eylül darbesine karşı ya-

zılan ilk iddianame, Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu tarafından 28 Mart 2000 tarihin-

de hazırlanmıştır. İddianameyi hazırlayıp Başsavcılığa teslim eden Kayasu’nun görevine HSYK 

tarafından son verilmiştir. Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu’nun hazırlamış olduğu iddianame 

ile ilk defa Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında eski TCK Madde 146 uyarın-

ca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiştir. Bu başarısız girişimden sonra yapılan 2010 

Anayasa değişikliği ile dava açmanın önündeki engeller kaldırılmıştır. Darbeciler mahkeme 

salonuna getirilemeyerek hastanede yataklarından ifade vermişlerdi. 94 yaşındaki Kenan Ev-

ren duruşmalara katılamazken, 104 yaşında simge haline gelmiş olan Berfo Ana tekerlekli san-

dalye ile yargılamalara katılmış ve bir dua edebilmek için oğlunun kemiklerinin yerini istemiş-

tir.  Davanın hızlı ilerleyip erken bitirilebilmesi için mahkemeye gereken destek müdahil ve 

müşteki avukatları tarafından verilmesine rağmen mahkemenin işi sulandırdığı gözlemlen-

mektedir. Mahkemenin davaya müdahil olacak kişileri 12 Eylül döneminde bizzat zarar gören 

kişilerle sınırlandırması müdahillik kavramını oldukça daraltmıştır. Yine de birçok siyasi parti, 

sivil toplum kuruluşu, sendika, ülkü ocakları davaya müdahil olmuş ancak sadece 3 baro mü-

dahil olmuştur. En çok hukukçuların sahip çıkması gereken böylesi bir davada hukuk dünyası-

nın kısık bir sesle sürece dâhil olması ne kadar da acıdır.”  diyerek dava sürecinin gelinen 

noktada ne aşamada olduğu ifade etmiştir. Oturumun son konuşmacısı olan Osman Başer ise 

aynı zamanda darbe mağduru olarak orada bulunduğunu belirttikten sonra ilk söz olarak 

“1980 darbesi yapıldığında 18 yaşındaydım ve darbe sonrası beni de cezaevine gönderdiler ve 

burada 11 yıl kaldım. 90 gün işkence gördüm ve 17 yıl fiilen yargılanıp pardon denilerek serbest 

bırakıldım. Cezaevinde Edebiyat Fakültesini ve Hukuk Fakültesini bitirdim. Darbenin bütün 

izlerini üzerinde görebileceğiniz bir kişi olarak karşınızda bu konuşmayı yapacağım.” demiştir. 

Daha sonrasında ise Başer, “…12 Eylül Darbesi bir anda ortaya çıkmamış, birtakım olaylar bu 
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darbeyi tetiklemiştir. Bunlara örnek olarak 1977 olayları, Abdi İpekçi suikastı, 16 Mart 1978 

olayları, Ümraniye’de 5 işçinin öldürülmesi, Malatya olayları, Sivas, Maraş ve Çorum olayları, 

7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi, Adana’da MHP’li öğretmenlerin öldürülmesi, sayısız cinayet ve 

suikastlar sayılabilir. Darbeci Kenan Evren ülkenin ve milletin bütünlüğünü, milletin hak ve 

hukukunu korumak, can ve mal güvenliğine sağlayarak korkudan kurtarmak ve kamu düzeni-

ni sağlamak, kanun ve nizam hâkimiyetini sağlamak, devlet otoritesini tarafsız bir şekilde 

sağlamak ve idame etmek için devlet yönetimine el koymak zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. 

Ancak bu böyle olmamıştır… AK Parti 2010 yılında diğer partilerin muhalefetine rağmen Ana-

yasa değişikliğine gitmiş ve 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını engelleyen geçici 15. mad-

deyi yürürlükten kaldırmıştır. Ancak bu değişiklikten sonra darbeye yardım ve yataklık eden, 

diktatörlüğe çanak tutanlar çok sesli bir şekilde koro halinde ‘zaman aşımı’ kavramını dile 

getirmiş ve yargılamaların yapılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Ancak ne yazıktır ki hâkimler 

yeterli dirayeti gösteremiyor, böyle önemli bir davanın usul tartışmalarıyla sulanmasına göz 

yummuşlardır. Hâkimlerin masasında içtiği suyun markasının “Jav Su (Jandarma Vakfı Suyu)” 

olması da bu anlamda çok manidardır. 1980 öncesi ve sonrası dönemde yapılan faili meçhul 

cinayetlerde parmağı olan kurmay subayların ABD’de Pentagon’da yıllarca eğitim adlıkları da 

ortada olan bir gerçektir. Bu kişilerin ödenekleri de ABD tarafından karşılanmaktaydı. 1978 

yılında bütçenin hazırlanması sırasında Bülent Ecevit bu masrafları sorduğunda kendisine 

“Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Özel Harekât Daire Başkanlığı” denilmiş ve Ece-

vit de bunun üzerine “Şu ana kadar kimden alıyorlarsa yine oradan almaya devam etsinler.” 

diyerek bu talebi geri çevirmiştir. Bu darbe yargılamalarının araştırmasını yapan komisyonda, 

neredeyse bütün faili meçhul cinayetlerde ismi geçen bazı kişiler tanık olarak ifade vermiştir. 

Bunun yerine zulme uğrayan, yıllarca haksız yere hapis yatan ve işkence gören insanların 

ifadelerine başvurulması daha doğru olacaktır.” cümleleri ile konuşmasını sona erdirmiştir. 

İkinci günün üçüncü oturumu ise 28 Şubat yargılamalarına ayrılmıştır. Bu oturumda 

konuşmacı olarak yer alan Emrullah Beytar,  Muhammed Emin Özkan, Cüneyt Toraman 

avukat olarak görev yapmaktadır.  Ülkemiz darbe geçmişinde 28 Şubat’ın şüphesiz farklı 

bir yeri vardır. Bu farklılık onun darbe olmadığından değil çağa uygun bir darbe olduğun-

dandır. Oturumda ilk söz alan Beytar, “…Kamuoyunda 28 Şubat darbesi olarak bilen ama as-

lında tarihi bir süreç olan bu tarihi dönemin başlangıç noktası 1991 yılıdır. 1991’de güvenlik bü-

rokrasisi başta genelkurmay gizli komite gizli toplantılar açıkta olabilir. Yavuz Psikolojik Plan 

adı altında bir plan hazırlıyor; bu planda Türkiye toplumunun geleceğini yönlendirme, kendi 

istekleri yönünde şekillendirme noktasında bir çalışma yaparken bunları tehdit edebilecek şe-

kilde sosyal kesimleri sınıflandırıyor ve muhtemelen gelecekte bizi nasıl bir tablo bekliyor onun 



DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI

754

üzerinden de yorumlar yapmışlar. Yavuz Psikolojik Harekât Planında gelecek on yıl içinde Tür-

kiye’de siyasal İslamın hâkim olacağı ve siyasal İslamın hâkim olmasıyla beraber toplumdaki 

insanların dini hassasiyeti ön planda olması dolayısıyla bu kitlenin sürekli büyüyeceği ve ön 

planda olacağı ve siyasal İslamın artık iktidardan gitmeyeceği yönünde bir tespit yapmışlar ve 

tespitlerin hemen ardından hatırlarsanız yerel yönetimlerde Refah Partisi’nin büyük şehirleri 

elde etmesinin ardından genel seçimlerde birinci parti olmasından sonra bu insanlar daha da 

hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışmışlar ve o dönemde Refah Partisi birinci çıkmasına rağ-

men Anavatan Partisi ile yapılan koalisyon görüşmelerinde Rahmetli Necmettin Erbakan’ın 

‘Biz nişan yaptık düğünü de bayramdan sonra yapacağız.’ sözüne rağmen o dönemde Genel-

kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının araya girmesiyle düğün yapılması engellenmiştir. 

1997’nin Ocak ayının başında Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Genelkurmaydaki ‘Ji’ 

başkanlıkları, ilgili daire başkanlıkları bir harp oyunu seyredilmesi bahanesiyle Gölcük’te bir 

toplantı yapıyor ve o toplantıda: Refah Partisi’nin hükûmetten uzaklaştırılması için neler yapı-

labilir; siyasal İslamın kontrol altına alınması ve bir daha siyasal İslamın iktidara gelmemesi 

için toplum üzerinde ne tür toplum mühendisliği yapılması gerektiğine dair kararlar alıyor. He-

men ocak ayının sonunda dönemin Cumhurbaşkanı, Genelkurmay karargâhına gidiyor ve ona 

sunulan brifingde Türkiye’nin geleceği adına alınan kararların Milli Güvenlik Kurulu kararları 

şekline dönüşmesi talep ediliyor. Ocak sonunda Genelkurmay Başkanlığında bu görüşme ya-

pıldıktan sonra şubatın hemen başında Sincan olayları bahane edilerek tank yürütme hadisesi 

yaşanıyor. 5 Şubat 1997 tarihli gazete manşetlerinde ordunun hükûmete balans ayarı verdiğini 

ve hükûmetten ordunun memnun olmadığını, hükûmetin kendisini düzeltmediği halde silahlı 

müdahaleye hazır oldukları 5 büyük gazetenin manşetlerini doldurmuştu. 28 Şubat sürecinde 

toplum mühendisliği adında bir çalışma vardı. Bu çalışma Batı Çalışma Grubu ana merkezli 

ama Batı Çalışma Grubuyla paralel olarak çalışan YÖK, sendikalar, dernekler, medya ve işve-

renler Batı Çalışma Grubuyla koordineli olarak çalışıyorlar. Batı Çalışma Grubu niçin kuruldu? 

Aslında bu da önemli bir nokta. Güven Erkaya şunu söylüyor MİT Başbakanlığa:  Emniyet, 

İçişleri Bakanlığına bağlıydı dolayısıyla bizim güvenli bir bilgi kaynağımızın olması gerekiyor. 

Sokağı ve sokak eylemlerini nasıl kontrol edebiliriz, onun üzerine bir kafa yorduk ve böyle bir 

yapının olmasına karar verdik” diyor. Sokakta kim var, sokağı nasıl kontrol edebiliriz, sokak-

tan gelen tehlikeleri nasıl önleyebiliriz, bu amaçla Batı Çalışma Gurubunu kurduklarını; bütün 

kuvvet komutanlıkların ve taşra teşkilatların bünyesinde kurduklarını belirtiyor. 1997’de iki 

defa YAŞ toplantısı yapılıyor. . Yaklaşık 400 subay - astsubay ordudan atıldı. Batı Çalışma 

Grubu yakın tarihe kadar devam etti, 55. hükûmet döneminde aktif olarak çalışmalara devam 

etti. 55. hükûmetin Başbakanı Mesut Yılmaz belli bir noktadan sonra dayanamıyor ve Rusya 

dönüşünde bir demecinde: ‘Demokrasi laikliğe feda edilemez, dolayısıyla Batı Çalışma Gurubu 
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lağvedilmeli’ diyor. Bunun üzerine Genelkurmay ve kuvvet komutanları Mesut Yılmaz hakkın-

da muhtıra veriyor; Batı Çalışma Grubu dolayısıyla devam ediyor. Yargılama sürecine baktı-

ğımızda mağdurlar ve mağdureler bu noktada çok isteksizler, yüzleşmek istemiyorlar. Bazıları 

devran döner korkusuyla hareket ederek bizleri dahi mahkemeden çekmek isteyen insanlara 

şahit oldum.” diyerek sözlerini tamamladı. 

İkinci konuşmacı olarak sözü aynı zamanda 28 Şubat mağduru olarak yargılama sürecinde 

yer alan Hasan Akay’ın avukatlığını da yapan Muhammed Emin Özkan almıştır. Özkan, 

sunumunu “28 Şubat davasından beklenen sonuç neden elde edilemedi?” üzerine bina ettiğini 

belirttikten sonra sözlerine şu şekilde devam etmiştir:  “…28 Şubat’ın gerekçesi irtica tehdidi 

olarak gösterildi. Bu asılsız bir suçlamadır. 28 Şubat çerçevesinde yapılan başörtüsü yasağına 

karşı yapılan el ele yürüyüşleri o dönem için suç olarak görülmüştür. Soruşturmaya tabi tutul-

muş ve beş yıl devam etmiştir. Ordu mensubu kişiler 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu 

adı altında kurulan hukuk dışı örgütün faaliyetlerini yerine getirmekteydi. Bu grubun temel 

amacı toplumda başörtülü kişileri tespit edip irtica tehdidine son vermektir. Bu olaydan on beş 

sene sonra yargı süreci başladı. Bu davalar başlandığında çok kalabalık olacağı düşünülse de 

istendiği gibi olmamış, on binlerce mağdur, davaya katılmamıştır. Hiçbir kurumdan, STK’dan, 

sendikalardan, derneklerden, medyadan ve siyasilerden hiçkimse katılmamıştı. Bu ilgisizliğe 

rağmen darbe faillerinin sivil bir mahkemede yargılanacak olması büyük bir olaydı. Mağdur-

ların bu ilgisizliğinin sebebi o günkü olayları tekrar tekrar hatırlamak istemeyişleri olabilir. 

Resen soruşturulması gerekirken, esaslı dava iken, sadece mağdurların şikâyeti ile dava açıl-

makta neredeyse takibi şikâyete bağlı basit bir suç haline getirilmiştir. Savcılar davada ih-

malkâr davranmışlardır. 1980 darbesi darbeden 30 sene gibi çok uzun süre sonra, 28 Şubat ise 

darbeden 15 sene sonra yargılanmaya başlanmıştır. Bu da Türkiye’de demokrasi arayışlarının 

geliştiğini göstermektedir. Darbeyi yargılama iradesi gelişmiştir. Yargılanan kişiler sivil olma-

yan mahkemelerde ayrıcalıklı olarak yargılanmaktadır. İç hizmet kanunu gibi antidemokratik 

kanunlar bulunmaktadır. Öncelikle yasalardaki bu engeller kaldırılmalıdır. Özel yetkili sivil 

mahkemeler askerleri de yargılayacak konumlara geldi. Bunlar da hukuk dışı durumlarından 

dolayı kapatıldı ve şu an 28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte-

dir. Bundan önce dava Ankara 13. Özel Yetkili Mahkemesinde görülmekteydi. Ancak buradaki 

yargıçlar oldukça yetersizdi. Darbe davası değil de sanki işe iade davasıymış gibi görüldü. 

Ülkede ilk defa yargılanıyor olması belli acemilikler getiriyor. Duruşmalar oldukça ciddiyetsiz 

geçmekteydi. Hâkimlerin aleyhine sanıklar ve sanık avukatları ise aksine çok daha bilgiliydi. 

Darbe gibi davalar normal davalardan farklıdır. Bu sebeple bu davalara bakarken davanın ko-

nusu oldukça kısa ve öz olmalı, başka konulara dağılmamalıdır. Sanıklar ifadelerinde devrilen 
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bir hükûmetin olmadığını ancak kendi iradeleri ile istifa eden bir hükûmetin olduğunu ileri 

sürdüler. Bütün sanıklar Batı Çalışma Grubu ile olan ilişkilerini reddettiler. Bu konuda bilgisi ol-

madıklarını söylediler. Mahkeme darbenin kendisini değil sonuçları ve uzantıları ile ilgileniyor. 

İşten atılma, okula alınmama darbenin uzantılarıdır. Öz buymuş gibi bakılmamalıdır. Darbe 

milli iradenin yok edildiği bir suçtur. Mahkemenin bir diğer önemli hatası ise Yekta Güngör 

Özden’in tanıklığıdır. Kendisi Anayasa Mahkemesi Başkanıdır. Refah Partisi’nin kapatılması 

davasına bakmış, herhangi bir baskı yapılmadığını iddia ettiği o meşhur brifingleri vermiş bir 

hâkimdir. Peki, bu kişi nasıl tanık olarak dinlenebilir. Burada tanıklıktan çekilmesi gerekiyor-

du.” dedi, dava süreci ile ilgili tespitlerini anlatan Özkan, sonuç kısmında neler yapılması 

gerektiğini de vurgulamıştır. 

Oturumun son konuşmacısı Toraman 28 Şubat sürecini özetledikten sonra sözlerine; 

“… Esasında darbe suçu ceza kanunlarında en ağır suç olarak düzenlenir ve cezası da çok ağır-

dır. Çünkü hukuk düzenine karşı işlenmekte ve hukuk düzenini, yasama, yürütme ve yargı or-

ganını işlemez hale getirmektedir. Bu da yetmezmiş gibi halka inanılmaz işkenceler ve zulüm-

ler uygulanmaktadır. 28 Şubat döneminde 17.000 faili meçhulden bahsedilince bu denilenler 

daha iyi anlaşılacaktır. Bakıldığında bu kadar ağır cezaları olmasına rağmen neden tekrar ve 

tekrar darbeler ya da teşebbüsler yapılıyor sorusu akla gelmektedir. Sadece ceza yaptırımları 

değil başkaca araçlar da öngörülmeli ve düzenlenmelidir. Zaten yurt dışından gelen misafir-

lerin geliş amacı da bu konuya katkı sumaktır. 28 Şubat darbe yargılamalarından konuşmak 

gerekirse öncelikle bu yargılamaların yapılabilmesi için çok güçlü bir siyasi iradeye sahip olun-

ması gerekmektedir. Sadece hukuk kuralları yeterli olsaydı zaten bu davalar önceden açılırdı. 

Ancak bu kuralların yanında güçlü bir siyasi iradeye de ihtiyaç duyulmuştur. AK Parti eğer 

güçlü bir şekilde durmasaydı ne 28 Şubat ne de 1980 darbecilerinin yargılandığını görebilirdik. 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında çok ciddi eksiklikler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi 

soruşturma makamlarının yeterli donanıma sahip olmamasıdır. Bu konu ile alakalı zaten suç 

duyurusunda bulunulmuştur. Yargılamaları yürüten ve yöneten kişilere bakıldığında bu insan-

ların darbelerle veya siyasal düzenle ilgili hiçbir şey okumadıkları hatta televizyon bile seyret-

mediklerini düşünmek elde bile değildir. Eğer bu yargı mensupları en azından televizyon sey-

retselerdi ne tür zulümler olduğunu görecek ve bizim bu davaların avukatı bile olmamıza gerek 

kalmayacaktı. Hâkimler ve savcıların baklava hırsızlıkları, dolandırıcılık, adi hırsızlıklar veya 

yaralama gibi vakalara göre formatlanmış, siyaset veya dünyadaki darbelerle ilgili bilgilerinin 

ve meraklarının olmadığı ve böyle bir eğitimden de geçmediği bilinen bir gerçektir. 28 Şubat da-

vası kesinlikle darbecilerin tamamen yargılandığı bir dava değil, bu darbenin bileşenlerinden 

sadece Batı Çalışma Grubunun yargılandığı bir davadır. Maalesef 28 Şubat darbesinin en baş 
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aktörlerinden medya, iş dünyası, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları yargılanmıyor. Yaşanan 

her şey ortadayken ve kimin hangi suçu işlediği, kimin fail olduğu ayan beyan ortadayken 

bu savcılar bu kadar zamandır neyi araştırıyor acaba diye sormak gerekir. Darbede aktif rol 

oynayanlar hatıratlarında yaptıkları işleri anlatıyor ve hatta birbirleriyle mücadele içinde rol 

kapmaca oynuyorlar.” diyerek, yargılama sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklardan bahset-

miş ve yargılama sürecinin neden etkin olamadığını ifade etmiştir. 

İkinci gününün üçüncü oturumu ise klasik bir panel ortamında değil daha ziyade salon-

da izleyici olarak bulunan katılımcıların mikrofonla söz alarak yorumlarını katmaları ile 

devam etti. Prof. Dr. Bekir Berat Özipek’in ve Avukat Gülçin Avşar’ın moderatörlüklerinde 

gerçekleşen bu oturumda yerli ve yabancı pek çok kişi söz alarak darbe ve darbe yargı-

lamaları ile ilgili olarak kanaatlerini açıklamıştır. Bu oturumda söz alan dinleyicilerden 

bazılarının görüşleri şu şekildedir; “…Kişilerin özgürlüğünün korunması için Latin Ameri-

ka ile Doğu’nun birbirinden istifade etmesi ve iş birliği yapması gerekmektedir. Bundan sonra 

karşımıza çıkacak darbelerin eskisi gibi olmayacağı ortadadır. Muhtemel karşımıza çıkacak 

darbeler medya, ekonomi ve yargının iş birliğiyle yapılacaktır. Bu anlamda da hakların bunlara 

karşı uyarılması ve korunması gerekmektedir.”; “…Türkiye’nin yaşadığı 1980 darbesinin çok 

ağır bedelleri olmuş ve bu dönemde işlenen suçların insanlığa karşı suçlar olarak kabul edile-

rek bu suçlar için zamanaşımının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Yeni Anayasa, Türki-

ye’nin demokratikleşmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu Anayasa’nın büyük 

bir ittifakla, mutabakatla ve demokratik bir şekilde yapılması ve çoğulcu bir Anayasa olması 

gerekmektedir. Türkiye ile alakalı oturumlarda konuşulmayan ve aslında Türkiye’nin siyasi 

geleceğini şekillendirecek iki temel husus mevcuttur. Bunlardan birincisi terördür. Bu sorun 

Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarına ciddi zarar vermekte olup, İspanya’daki gibi terör 

ortamı darbeye zemin hazırlayabilir. İkincisi Türkiye, Suriye’de yaşananlar ve Suriye’den gelen 

mülteciler ile çok ciddi ekonomik ve siyasi bir yükün altına girmiştir ve bu da Türkiye’nin siyasi 

yapısını ciddi manada etkilemektedir.”; “…Yeni Anayasa yapmadan 1980’den bu yana yaşadı-

ğımız darbelerden kurtulmak pek de mümkün olmayacaktır. Büyük bir uzlaşma ile hazırlanma-

sı gereken bu Anayasa’nın ilerideki muhtemel siyasi kriz ve darbeleri önlemesi gerekmektedir. 

Bundan dolayıdır ki siyasiler en ufak bir sorunla karşılaştığında Anayasa masasını yıkmamalı 

ve STK’lar sürece daha da fazla dâhil edilmelidir.” ; “…STK’ların bu darbe yargılamalarına olan 

ilgisi diri tutulmalı. Bir diğer husus ise dava süreci ile ilgili taraf vekillerinden ziyade üniversite 

hocalarının katılacağı periyodik çalıştaylar, sempozyumlar düzenlenmeli. Ayrıca dava seyrini 

etkilemeye matuf bürokratik direnişin izi sistematik bir şekilde takip edilip bu engelleri çıkaran 

kişiler yargıya taşınabilmeli. Bu süreçlerin izlenmesi ise büyük bir STK veya komisyon eliyle 
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yürütülmelidir.” ; “…Şili’de demokrasiye geçişin mevcut darbe anayasasıyla mı yoksa yeni bir 

anayasa ile mi olacağı uzun bir süre tartışıldı ve 90’lara gelindiğinde yeni bir anayasa yapıldı. 

Ancak bu anayasa Pinochet’in ağırlığı olan bir anayasa oldu. Bu anayasa 500’den fazla deği-

şikliğe uğramasına rağmen hâlâ eksikliklerle dolu bir anayasa olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bundan dolayı sizlerin de yeni bir anayasa ile yeniden başlamanız gerekmektedir. 1990’lı yıl-

larda siyasetten ciddi bir kopuş yaşandı ve insanlar özellikle de gençler siyasetten soğumaya 

başladı. Her dönemdeki dönüşümün de gençlerin itici gücüyle olabileceğini düşünmekteyim. 

Bundan dolayı gençlere bu noktada çok iş düşmektedir.”

Üçüncü gün çalıştay ilk iki güne göre dışarıdan katılıma kapalı bir şekilde sadece ko-

nunun doğrudan muhataplarının davet edildiği bir çalıştay gerçekleştirildi. İstanbul Üni-

versitesi Rektörlük Binasının ev sahipliğinde, yuvarlak bir masa etrafında toplanmış yerli 

ve yabancı katılımcılar karşılıklı bir etkileşim ile birbirlerine sorular sorarak daha net ve 

kesin bilgiler elde etme imkanına kavuştu. İspanyolca ardıl çeviri de yapılarak hızlı ve net 

bilgiler elde edilmesi sağlandı. Ülkemiz tecrübe aktarımını elde etmek adına bu çalıştay 

oldukça verimli ve fayda getirici nitelikteydi. Çalıştay; “Şili-Arjantin-İspanya”, “28 Şubat 

Yargılamaları” ve “12 Eylül Yargılamaları” olmak üzere farklı 3 oturumda gerçekleştirildi.
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