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Blndğ üzere hukuk alanında adalet br kadın fgürüyle sembolze edlyor.
Dke veya Thems veya bu Grek tanrıçalarının Roma Karşılığı Iustta.
Zorla kaybedlenler çn adalet arayışında olanlar da - kendler öyle
adlandırmasa da - kamuoyunca Cumartes Anneler olarak adlandırılıyor.
Gözler br kuşakla kapatılmış olan adalet tanrıçası, sağ elnde br kılıç, sol
elnde de br teraz taşır. Göz bandı adaletn kşlern toplumsal konumunu,
syas gücünü ve madd zengnlğn göz önünde bulundurmaması, herkese
eşt davranması gerektğn; teraz suçlanan ve suçlayanın ddalarını
kusursuz br şeklde tartacağını smgeler. Kılıç se aklın ve adaletn
kararlaştıracağı cezanın kesknlğn ve gücünü.
Bu k kadın, adalet tanrıçası ve Cumartes Anneler Türkye’de bugüne
kadar hç br araya gelemed. Zorla kaybedlenlern yakınları adaletn bu üç
öğesnden de bugüne kadar yararlanamadı. Türkye’de yerel mahkemelerde
nsanları zorla kaybederek nsanlığa karşı suç şleyenlern hç br ne yazık
k bu suçtan hüküm gymed.
Türkye’de br syasal stratej olarak uygulanan zorla kaybetmelere
karşı çok yönlü mücadeley bugüne dek zorla kaybedlenlern yakınları,
hak örgütler ve br avuç avukat yürüttü. Zorla kaybedlenlern yakınları
ortalama 20 yıl süren soruşturmalarda oradan oraya sürüklend,
olağanüstü baskılara rağmen faller aleyhne yne de fade verd.
Mahkemelerde onlara suçlu gb davranıldı, krmnalze edldler ama
vazgeçmedler. Bu uzun mücadelede bazıları hayatını kaybett, çocukları
hatta bazen torunları nöbet devraldı ama adalet tanrıçası bu davalarda
bugüne kadar hç m hç görünmed, tarafsız ve adl de olmadı.
Türkye’de hukukun üstünlüğü yok. Tarafsızlığı da. Suçu şleyen devlet
görevls olduğunda ceza da söz konusu değl.
Cezasızlık zırhına karşı adalet ve hukuk mücadeles yne de sürüyor.
Elnzde tuttuğunuz ktapçık tam da bu mücadelenn ürünlernden br.
Bu ktapçık, Anayasa Mahkemes’nn ncelemekte olduğu Hasan Gülünay
dosyası çn sekz svl toplum kuruluşunun ortak mzasıyla Mahkeme’ye
sunulan amcus curae mütalaasını çeryor.
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1963 yılında Erzncan Kemah’ta doğan 4 çocuk babası Hasan Gülünay
20 Temmuz 1992’de Tarabya’dak evnden şe gtmek üzere ayrıldı ve
br daha dönmed. Ales, kaybedlmesnn hemen ardından başvurular,
protestolar, açlık grevler, suç duyuruları yaptı. Emnyet Müdürlüğü zımnen
gözaltında olduğunu doğruladı ama , tanıklıklara ve alınan blglere rağmen
Hasan Gülünay’ın ne akıbet belrlenebld ne de beden bulundu. Davası
zamanaşımına uğratıldı. Yakınları Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’ne
başvuru yapablmenn ön ve zorunlu br aşaması olarak 8 Nsan 2013’te
Anayasa Mahkemes’ne başvurdu. Gülünay kaybedldkten 21 yıl sonra
hakkat ve adalet arayışları hala sürüyor.
Anayasa Mahkemes’ne sunulan ve European Center for Constutonal
and Human Rghts (Anayasal Haklar ve İnsan Hakları çn Avrupa
Merkez), Hakkat Adalet Hafıza Merkez, Türkye Ekonomk ve Sosyal
Etüdler Vakfı, Türkye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Ortak
Platformu bleşenlernden İnsan Hakları Derneğ, İnsan Hakları Gündem
Derneğ, İnsan Hakları Araştırmaları Derneğ ve Helsnk Yurttaşlar
Derneğ’nn ortak olarak mzaladıkları elnzdek metn bu hukuksal
mücadelenn br parçası.
Amcus curae (Latnce’de ‘mahkemenn dostu’), nceleme konusuna lşkn
olarak hukuk ya da gerçekle lgl blg vermek ya da tavsyede bulunmak
suretyle mahkemeye yardımcı olan kş ya da kuruluş anlamına gelyor.
Mütalaa sunan üçüncü taraf/lar davada taraf olmadığından, davanın
sonucundan doğrudan çıkarı olan ve bu nedenle duruşmaya katılmasına
zn verlen müdahlden farklı br pozsyonu temsl edyor. Amcus curae
mütalaası le mahkemey daha genş, daha kapsamlı ve daha doğru br
yasal çerçevede karar vermeye teşvk etmek, alternatf hukuk argümanlar
sunarak çthat gelştrmek amaçlanıyor.
Amcus curae sıfatıyla verlen mütalaaların değerlendrlmes bazı ulusal
mahkemelern yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes, Amerkalılar
Arası İnsan Hakları Mahkemes, Avrupa Brlğ Adalet Mahkemes gb
uluslararası mahkemelerde yerleşk br uygulama.
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Svl toplum örgütlernn amcus curae sıfatıyla sunduğu bu mütalaa
metninde zorla kaybetme, yasadışı keyfi infaz gibi ağır insan hakları
ihlallerinin insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmesi için gerekçeler
ortaya konuyor. Bu suçun zaman aşımına uğramaması ve faillerinin af
kapsamı dışında olması gerekliliği dünya örnekleri ve maddi kanıtlarla
desteklenerek talep ediliyor. Böylece 90’lı yıllarda işlenen ve her biri
mahkemelerce zaman aşımına uğratılmak üzere raflarda bekleyen zorla
kaybedilenlerin davaları için yeni bir aşama, yeni bir umut ve adaletin tesisi
hedefleniyor.
Anayasa Mahkemes bu metn yayına hazırladığımız günlerde, yan 2015
Kasım’ında - başvurudan 2 yıl sonra - henüz kararını açıklamamıştı.
Adalet tanrıçası, bu ülkede hala zorla kaybedlenlern yakınları olan
hemcnslernn yanına uğramadı. Gözündek bandı yanlış yorumladığından
olsa gerek. Özetle adaletn körlüğünü Anayasa Mahkemes kararının
aydınlatacağını umut edyoruz.
Bu metnn savunduğu ve dünyada uygulanan argümanlar yönünde
verlecek br karar, on yıllardır adalet bekleyen kaybedlenlern yakınları
çn br ışık olacak.
Zorla kaybedlme davalarının öneml br kısmının yenden görülmesnn
yolunu açablecek, emsal teşkl edecek.
Beklyoruz!
Hakkat Adalet Hafıza Merkez
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1. Amcus curae1 sıfatıyla şbu hukuk

ve mağdurları, adalet arayışlarında desteklemey

mütalaayı sunan aşağıdak mzacı kuruluşlar

amaçlayan br svl toplum örgütüdür.2

Hasan Gülünay’ın zorla kaybedlmes
ddası le lgl 2013/2640 numaralı breysel

4. Türkye Ekonomk ve Sosyal Etüdler Vakfı

başvuru dosyasına, uluslararası nsan hakları

(TESEV), toplumun karşı karşıya bulunduğu

hukuku, nsan hukuk, ceza hukuku doktrn

sorunlara çözüm seçenekler oluşturmak

ve çthatları ışığında suçun ntelğ, mağdur

hedefyle araştırmalar yürüten, blmsel

ve mağdur yakınlarının hakları konusunda

metotlara dayanan bu araştırmalarla akademk

değerlendrmelerde bulunma fırsatı sunduğu

alan le poltk kararlar arasında bağlantı

çn Sayın Mahkeme’ye teşekkürlern

kurmayı amaçlayan, bu doğrultuda çözüm

sunarlar.

seçenekler üreterek Türkye’nn brkmş
sorunlarının aşılmasına ve en nhayetnde

2. İmzacı kuruluşlar, her ne kadar Anayasa

demokratkleşmesne katkıda bulunmayı

Mahkemes İçtüzüğü’nde üçüncü taraf olarak

hedefleyen br düşünce kuruluşudur.

görüş sunulmasına dar br usul düzenlenmemş
de olsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes

5. Türkye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları

İçtüzüğü’nün 44/3(a) maddesne eklenen;

Derneğ ve otuz k nsan hakları savunucusu aydın
tarafından 1990 yılında Türk Meden Yasası’na

“Br başvuru, İçtüzüğün 51/1 veya 54/2(b)

göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız br

maddeler uyarınca davalı Sözleşmec Tarafa

kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarhl ve

bldrldkten sonra, Dare Başkanı, Sözleşme’nn

20741 sayılı Resm Gazete’de yayımlanarak

36/2. maddesnde öngörüldüğü şeklde

yürürlüğe grmştr. TİHV, şkence ve dğer ağır

adaletn uygun şeklde yönetlmes amacıyla,

nsan hakları hlallerne maruz kalan kşlern tıbb

yargılamaya taraf olmayan br Sözleşmec Tarafı

ve yasal olarak onarım süreçlernde doğrudan

veya başvuran olmayan lgl br kmsey, yazılı

görev üstlenr. Devlet tarafından gerçekleştrlen

görüşlern sunmaya veya stsna durumlarda

zorla kaybetme suçları gb ağır nsan hakları

duruşmada yer almaya davet edeblr veya buna

hlallerne karşı mücadele eder; bu ağır hlal

zn vereblr”

gerçekleştren fallerle hesaplaşılması, bu
hlallern önlenmes ve bu hlallere maruz kalan

hükmüne dayanarak, amcus curae sıfatıyla

gerde kalan kşlern fzksel, sosyal, ruhsal ylk

Sayın Mahkeme’ye hukuk görüşlern

hallernn sağlanması çn çaba gösterr.

sunarak nsan haklarının ve temel
özgürlüklern tam olarak ve en etkl şeklde

6. İnsan Hakları Derneğ (İHD), genel merkez

korunması hedefne katkıda bulunmayı

Ankara’da bulunan, hükümet dışı, gönüllü

amaçlamaktadırlar.

br nsan hakları kuruluşudur. Devletlerden,
hükümetlerden ve syas partlerden bağımsız

3. Hakkat Adalet Hafıza Merkez (HAH), İstanbul

br örgüttür ve nsan haklarının evrensellğn ve

merkezl br nsan hakları kuruluşudur. Geçmşte

bölünmezlğn savunmaktadır. İHD, kurulduğu

yaşanan ağır nsan hakları hlallerne lşkn

1986 tarhnden ber Türkye’de yaşam hakkı

gerçekler ortaya çıkarmayı, belgelemey, bu

hlallernn gderlmesne dönük etkl br svl ve

hlaller le lgl toplumsal hafızayı güçlendrmey

demokratk mücadele yürütmektedr. Irk, etnk
köken, dl, dn ve mezhep, dnsel nanç ve nanç,

1 Latnce br hukuk term olan amcus curae kelmenn tam

renk, cnsyet, cnsel yönelm ve cnsyet kmlğ,

anlamıyla ‘mahkemenn arkadaşı’ anlamına gelmektedr. Amcus

syas ve felsef görüş vb. ayırt etmekszn, temel

curae davanın tarafı olmayan, sadece mahkemeye herhang br
dava hakkında blg vererek davanın karara bağlanma sürecne

2 İşbu 57 sayfadan oluşan amcus curae hukuk mütalaası mzacı

yardımcı olan, ancak davalı ya da davacıyla herhang br bağı

kurumların şbrlğ le Hakkat Adalet Hafıza Merkez tarafından

olmadığı çn tarafsızlığına güvenlen kşdr.

hazırlanmış olup orjnal dl Türkçe’dr.
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nsan hakları ve özgürlüklernn savunucusu olan

8. Helsnk Yurttaşlar Derneğ (hYd), temel hak

İHD, Türkye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) ve

ve özgürlükler, barış, demokras, çoğulculuk

Uluslararası Ceza Mahkemes Koalsyonu’nun

alanlarında çalışmalar yapan br svl toplum

(UCMK) kurucusu, İnsan Hakları Ortak

kuruluşudur. Syas partler, hükümet ve

Platformu’nun (İHOP) kurucu üyes, Uluslararası

devletlerden bağımsız olarak çalışan hYd

İnsan Hakları Federasyonu’nun (FIDH) ve Avrupa-

uluslararası sözleşmelerle belrlenen barış, nsan

Akdenz İnsan Hakları Ağı’nın (EMHRN) üyesdr.3

hakları, çevrey tahrp etmeyen br ekonom,
demokras ve hukukun üstünlüğü gb evrensel

7. İnsan Hakları Gündem Derneğ (İHG) ulusal

değerlern hayata geçrlmesn ve svl tabanda

ve uluslararası alanda faalyet göstermek üzere,

yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratk

Türkye’nn değşk bölgelernden gelen nsan

yapıların ve svl toplum nsyatflernn

hakları savunucularının katılımı le 2003 yılında

gelştrlmesn amaçlayan hYd’nn temel çalışma

İzmr’de kurulmuştur. İnsan haklarının her türlü

lkes, sorunların karşılıklı anlayış ve dyalog

syas deoloj ve dünya görüşünün üzernde

yoluyla çözümüdür.

br değer olduğunu kabul eden İHG, hakların
lerletlmesnn ancak sorunların kaynağına lşkn

9. İnsan Hakları Araştırmaları Derneğ (İHAD),

gerçek br kavrayışın gelştrlmes ve somut

aralarında hukukçular, akademsyenler ve nsan

çözüm önerlernn uygun taktk ve stratejler

hakları aktvstlernn yer aldığı br grup tarafından

kullanılarak hayata geçrlmesyle mümkün

2006 yılında Ankara’da kurulmuştur. İHAD,

olableceğne nanmakta ve bağımsız ve tarafsız

devletlerden, hükümetlerden, syas ve deolojk

duruşuyla kamu vcdanını hak hlallerne duyarlı

gruplardan bağımsız br nsan hakları hareket

kılacak, toplumun örnek alableceğ br model

olarak, nsan haklarının çeştl alanlarında

oluşturmayı amaçlamaktadır.

araştırma, zleme, raporlama, yayın faalyetler
ve projeler yürütmektedr. Vzyonu, hukuk,
özgürlük ve adaletn herkes çn geçerl olduğu br

3 İnsan Hakları Derneğ, gözaltında kayıpların akıbetnn

dünya olan İHAD, nsan değerlern korunması ve

öğrenlmes ve sorumluların yargı önüne çıkarılması amacı le 27

gelştrlmes çn araştırma, zleme, raporlama ve

Mayıs 1995 tarhnden bu yana İstanbul Taksm İstklal Caddes

eğtm yöntemlern kullanarak çalışmaktadır.

Galatasaray Lses önünde kayıpların anneler le brlkte oturma
eylemler yapmaktadır. Oturma eylemler 200. Haftaya geldğnde

10. European Center for Consttutonal and Human

bu eylemlere ara verlmş, Şubat 2009 le brlkte oturma eylemler

Rghts (ECCHR, Anayasal Haklar ve İnsan Hakları

yenden sürdürülmüştür. Oturma eylemler halen İstanbul’un yanı

çn Avrupa Merkez) Berln, Almanya merkezl,

sıra Dyarbakır, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Mardn llernde düzenl

bağımsız, kar amacı gütmeyen br tüzel kuruluştur.

olarak sürdürülmektedr. İnsan Hakları Derneğ’nn 1990 yılında

ECCHR stratejk dava açma yoluyla, devlet ç ve

kurmuş olduğu Türkye İnsan Hakları Vakfı’nın şkence dosyası

devlet dışı aktörler ağır nsan hakları hlallernden

sml ktabının 79. sayfasında Hasan Gülünay 18. sırada yer

sorumlu tutarak nsan haklarını güçlendrmektedr.

almakta olup, 20 Temmuz 1992 tarhnde İstanbul’da gözaltında

ECCHR nsan hakları gelştrmek çn tüm dünyada

kaybedldğ belrtlmektedr. TİHV’n bu yayını Mart 1996 yılında

hukuk emsal teşkl etme olasılığı yüksek olan

çıkarılmış olup, bu ktap 12 Eylül asker darbeclernn yargılandığı

davalar üzerne yoğunlaşmaktadır. ECCHR

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemes’nn 2014/137 E, 2014/131 K

Avrupa İnsan Hakları Mahkemes de dahl olmak

sayılı ve 18.06.2014 tarhl karar gerekçesnde delller arasında

üzere, dünya çapında pek çok ulusal ve bölgesel

sayılmıştır. İHD verlerne göre yaklaşık 940 kş gözaltında

mahkemede amcus veya üçüncü taraf sıfatıyla

kaybedlmş olup, bu kşlern smler ve olay yerler BM Kayıplar

müdahl olarak yer almıştır.

Çalışma Grubu’na düzenl olarak bldrlmştr. Kayıpların akıbetnn
araştırılması sırasında bugüne kadar 250 cvarında toplu mezar da

11. Türkye Cumhuryet Bakanlar Kurulu’nun

tespt edlmştr. İHD Türkye’dek toplu mezarların BM Mnnesota

2014 yılında kabul ettğ “Avrupa İnsan Hakları

Protokolü ve Kızılhaç’ın lgl rehber lkeler uyarınca açılması le

Sözleşmes İhlallernn Önlenmesne İlşkn Eylem

lgl çalışmalarını sürdürmektedr.

Planı”nın sunuş kısmında, Türkye’dek “temel hak

14
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ve özgürlüklern korunarak gelştrlmes dealne

Hakları Mahkemes ve Amerkalılar Arası İnsan

gölge düşüren [mevcut] görünümün yleştrlmes,

Hakları Mahkemes’nn bağlantılı kararlarını

gerek yapısal gerekse uygulamadan kaynaklanan

Yüksek Mahkeme’nn dkkatne sunmayı, devam

sorunların gderlmes” başlıca amaç olarak

eden suç, nsanlığa karşı suçlar ve hakkat blme

belrlenmştr.4 Temel hak ve özgürlüklern ve

hakkı bağlamında zamanaşımı tartışmasına ışık

hukukun üstünlüğünün tam olarak korunablmes

tutmayı hedeflemşlerdr. Sayın Mahkeme’nn

çn geçmşte yaşanan ağır nsan hakları

başvurunun esası hakkında karara varırken,

hlallernde “cezasızlık”la mücadele vazgeçlmez

şbu mütalaada açıklanan zorla kaybetme

br rol oynamaktadır. Bu bakımdan, cezasızlık

suçuna dar doktrn ve çthatları göz önünde

sorununun yargısal alandak tezahürünü,

bulundurması Anayasa’nın yanı sıra ulusal ve

devletlern uluslararası sorumluluklarını da

uluslararası sözleşmelerde tanımlı yurttaş hak ve

dkkate alarak değerlendrmek son derece

özgürlüklernn güvencelenmes bakımından son

önemldr. Sunulan hukuk mütalaa le genel

derece önemldr.

olarak ağır nsan hakları hlallernn ve özel olarak
zorla kaybetme suçu fallernn yargılanması/
cezalandırılması sürecnde Türkye Cumhuryet
Devlet’nn sahp olduğu yükümlülüklern
Anayasa, uluslararası sözleşmeler, nsan hakları
organları ve mekanzmaları tarafından oluşturulan
çthat ve hukuk doktrn ışığında tanımlanması
amaçlanmaktadır.
Her br cezasızlıkla mücadele konusunda
öneml çalışmalarda bulunan mzacı kuruluşların
2013/2640 numaralı başvuru hakkında hukuksal
görüş bldrme stem, lgl alandak brkmlernn
Sayın Mahkeme tarafından değerlendrlmes ve
breysel başvuru konusu htlafa çkn hukuksal
sorunlar hakkında yen br çthat yaratılmasına
katkı sunma arzusundan kaynaklanmaktadır.
12. İmzacı kurumlar, herhang br soruşturma
dosyasının, başvuru konusu dda karşısında
hakkatn ortaya çıkarılmasını sağlayacak ntelkte
etkl br soruşturma yapılmaksızın uzun sürelerle
bekletlmesnn ve zamanaşımı nedenyle takpszlk
kararı verlmes halnn devletn Anayasal ve
uluslararası sözleşmesel yükümlülüklernn hlaln
oluşturduğu kanısındadırlar.
İmzacı kuruluşlar bu nedenle zorla kaybetme
suçu/ntelğ, devletn konuyla lgl poztf/negatf
yükümlülükler, dar pratk hakkındak arka plan
blgs, yargı organlarının tutumu, Avrupa İnsan
4 Resm Gazete, Sayı: 28928, 1 Mart 2014, Karar Sayısı: 2014/5984,
Ekl “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes İhlallernn Önlenmesne
İlşkn Eylem Planı”nın kabulü.

GİRİŞ
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13. Başvuru konusu Yüksek Mahkeme’nz
nezdnde 2013/2640 esas numarası le ncelemes
devam etmekte olan breysel başvuru dosyasına
amcus curae sıfatıyla hukuk mütalaa sunulması
hakkındadır.
14. Başvuru sahb Brsen Gülünay, eş Hasan
Gülünay’ın 20.07.1992 tarhnde İstanbul’da svl
polsler tarafından gözaltına alındığını, bu tarhten
sonra kendsnden hçbr haber alınamadığını,
eşnn gözaltında öldürülüp kaybedldğn ve
hakkatn gzlendğn dda etmektedr.
15. Başvurucu, eş Hasan Gülünay’ı İstanbul
Emnyet Müdürlüğü’nde gözaltında ken gören
tanıklar bulunduğunu (Erol Çam), ayrıca İstanbul
Emnyet Müdürlüğü’nde Özel Harekat Tm pols
memuru olarak çalışan Ayhan Çarkın’ın olayla
lgl blgs olduğunun kamuoyuna ve basına
yansıdığını, uzun yıllar boyunca Savcılık ve TBMM
İnsan Hakları İnceleme Komsyonu dâhl brçok
makama defalarca başvuruda bulunulduğunu,
devlet yetkllernn gözaltı şlemn reddettğn,
yargı makamlarının da olayla lgl delller
toplamaksızın, tanıkları dnlemekszn ve
etkl soruşturma yapmaksızın takpszlk
kararı verdğn, gerçekte eşnn gözaltında
öldürülüp kaybedldğn ve hakkatn gzlendğn
belrtmektedr.
16. İstanbul Cumhuryet Savcılığı’nın konuyla
lgl yapılan son şkayet başvurusu üzerne suç
soruşturmasının 765 sayılı mülga Türk Ceza
Kanunu’nun 449. ve 102/1. maddeler uyarınca 20
yıllık zamanaşımına tab olduğu, bu sürey kesen
veya durduran herhang br şlem veya eylemn
meydana gelmedğn belrterek, takpszlk
kararı verdğ (2012/56232 soruşturma numaralı
dosyada 31.10.2012 tarhl karar), başvurucu
mağdur tarafından br üst mahkemeye yapılan
trazın da reddedldğ ve hakkatn ortaya
çıkarılablmes bakımından Türkye Cumhuryet
Anayasa Mahkemes’ne breysel başvuru yapıldığı
anlaşılmaktadır.

O L AY
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ZORLA KAYBETME SUÇU
(THE CRIME OF ENFORCED
DISAPPEARANCE)
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17. Türkye’de syasal lteratüre “gözaltında

19.1. Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla

kaybetme” olarak grmş bulunan suç

Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında

uluslararası hukukta “zorla kaybetme” olarak

Sözleşme zorla kaybetme suçunu;

5

adlandırılmaktadır.

“[...] kşlern, devlet adına görev yapan veya
18. Zorla kaybetme lk kez İknc Dünya Savaşı

devletn yetklendrmes, desteğ ve blgsyle

sırasında Nazler tarafından br savaş stratejs

hareket eden kşler veya gruplar tarafından

olarak uygulanmış, ardından 70’l yıllarda Latn

tutuklanması, gözaltına alınması, kaçırılması

Amerka kıtasındak dktatörlükler ve asker

veya başka herhang br bçmde özgürlüklernden

rejmler tarafından on bnlerce nsanın yok edldğ

yoksun bırakılması; ardından söz konusu kşlern

yaygın br dar pratk olarak tezahür etmştr.6

kend fllern reddetmeler veya kaybolan kşnn
nerede ve ne durumda olduğunu gzlemeler ve

19. Zorla kaybetmelern brçok ülke tarafından

sonuçta kayıp kşnn hukukun koruması dışında

genş br coğrafyada ve son derece yaygın br dar

kalması durumu […]”9 olarak tanımlamıştır.

pratk olarak kullanılması uluslararası toplumu ve
Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komsyonu’nu

19.2. Suçun tanımındak özellklere selektf br

önlem almaya yöneltmştr. 1980 yılında önce

şeklde bakıldığında;

Zorla ya da İrade Dışı Kaybetmeler Hakkında
Çalışma Grubu7 oluşturulmuş, takp eden yıllarda

() Eylem: kşy özgürlüğünden yoksun bırakma

Çalışma Grubu’nun etks ve Latn Amerkalı

ve hukukun koruması dışına çıkarma ve ardından

svl toplum kuruluşlarının uzun yıllar verdğ

bunun redd,

mücadelenn sonucu 2006 yılında Brleşmş
Mlletler Herkesn Zorla Kaybetmelere Karşı
8

Korunması Hakkında Sözleşme kabul edlmştr.

() Fal: devlet görevller veya devletn
yetklendrmes, desteğ, göz yumması le çalışan
kş veya kş grupları,

5 Gökçen Alpkaya, “Kayıplar Sorunu ve Türkye”, Ankara
Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Dergs, c.50, sy.3-4, 1995,

() Mağdurlar: zorla kaybedlen kşler ve mağdur

s. 40 – 41.

yakınları,

6 A.g.e. 1995: 34 – 35.

(v) Süre: kşnn özgürlüğünden yoksun bırakıldığı
anda başlayan ve tamamlanıncaya, (yan devletn

7 Kuruluşundan 2013’e kadar yaklaşık 54 bn vakanın letldğ

özgürlükten yoksun bırakmayı kabul etmesne ya

Çalışma Grubu’nun bu süre boyunca Türkye’dek zorla

da kşnn akıbetne veya nerede olduğuna dar

kaybetmelere lşkn 182 vakayı hükümete lettğ, bunlardan

blg vermesne) kadar süren br süreç olarak

60’ının hala açık dosya ntelğnde olduğu, 84 ülkeden toplam

tezahür etmektedr.

açık dosya sayısının se 43 bn olduğu belrtlyor: http://www.
ohchr.org/Documents/HRBodes/HRCouncl/RegularSesson/
Sesson22/A.HRC.22.45_Eng- lsh.pdf. Çalışma Grubu’nun
1998’de yaptığı Türkye zyaret çn: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/053/03/PDF/ G9805303.

Sözleşme’y 93 devlet mzalamış ve 42 devlet Sözleşme’ye taraf

pdf?OpenElement, aktaran Gökçen Alpkaya, “Uluslararası

olmuştur. Ancak Türkye henüz Sözleşme’y mzalamamıştır.

Hukukta Zorla Kaybetmeler”, Zorla Kaybetmeler ve Yargının

Sözleşme’nn Türkçe çevrs çn bkz. http://www.hop.org.tr/

Tutumu çnde, Hakkat Adalet Hafıza Merkez Yayınları, İstanbul,

ndex.php?opton=com_content&vew=artcle&d=404:buetuen-

2011, s.46.

klern-zorla- kaybedlmeden-korunmasna-dar-uluslararas-soe
zleme&catd=33:cevrler&Itemd=114.

8 Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla Kaybetmelere Karşı
Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, 20.12.2006, E/

9 Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla Kaybetmelere Karşı

CN.4/2005/WG.22/WP.1/Rev.4. 2014 yılı tbaryle bu

Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme md.2.

Z O R L A K AY B E T M E S U Ç U ( T H E C R I M E O F E N F O R C E D D I S A P P E A R A N C E )
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DEVLETİN5
SORUMLULUKLARI*0

* Bu başlık Emel Ataktürk Sevml tarafından kaleme alınan
“Zorla Kaybetmelerde Yargının Tutumu: Etkl, Hızlı ve Bağımsız
Soruşturma Yapmamak, Soruşturmaları Sürüncemede Tutmak,
Zamanaşımına Uğratmak” başlıklı makaleden yararlanılarak
hazırlanmıştır. Bkz. Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu, Hakkat
Adalet Hafıza Merkez Yayınları, İstanbul, 2011, s. 15-43.
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20. Kavramsal olarak temel hak ve özgürlüklern

24. Gözaltı kayıtlarının şüphelnn kmlğn,

kullanılması bakımından devletn “yapmamak”

gözaltına alınış/bırakılış tarhn, saatn,

zorunda olduğu müdahaleler negatf

gözaltında tutulduğu yer, gözaltı sebebn ve

yükümlülükler, bu hak ve özgürlüklern etkn

gözaltına alan memurun kmlğn çerecek

br şeklde kullanılması çn “yapmak zorunda

şeklde özenle tutulması bu nedenle yasal

olduğu” müdahaleler poztf yükümlülükler

zorunluluktur.

şaret eder.
25. Breylern kayıt dışı gözaltına alınması,
21. Yaşam hakkı, ulusal ve uluslararası

keyf olarak alıkonulması ve yargısal denetm

hukukta tanımlandığı ve Avrupa İnsan Hakları

dışına çıkarılması kaybetme ve öldürme suçları

Mahkemes kararlarında da belrtldğ gb

bakımından büyük rsk oluşturduğundan

teork br hak olmayıp varoluşumuza bağlı

devletn gözaltı kayıtlarının gerçeğe uygun

olarak tezahür eden “gerçek” br haktır. Devlet,

tutulup tutulmadığını denetlemes de son derece

bu hakka saygı duymak, brey kaybetmemek,

önemldr.

öldürmemek, breyn hayatını ölümle
sonuçlanan saldırılardan korumaya yönelk

26. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes kararlarında

önlemler almak, korumayı temn edememş

belrtldğ gb br kş sağlıklı br şeklde gözaltına

se etkl, hızlı ve bağımsız soruşturma

alındıysa ve daha sonra kaybolduysa, bedenen

yaparak, kaybolmanın veya ölümün şartlarını

zarar gördüyse veya ölü bulunduysa devlet,

dkkatl br şeklde soruşturmak, sorumluları

bu durumun nasıl oluştuğuna dar mantıklı br

saptamak ve cezalandırılmasını sağlamakla

açıklama getrmek zorundadır.11

yükümlüdür.
22. Devlet adına savcılık makamı, ceza
yargılamasına lşkn usul hükümler gereğ, br
kşnn prosedüre uygun verlmş br gözaltı veya
tutuklama kararı olmaksızın özgürlüğünden
mahrum bırakıldığını, alıkonulduğunu,
kaçırıldığını, gözaltında tutulduğunu veya
yaşamının tehdt altında olduğunu öğrenr
öğrenmez derhal duruma müdahale etmek, suçu
soruşturmak, şüpheller tespt etmek, bulmak,
sorgulamak, mağdurun güvenlğn temn etmek
durumundadır.10
23. Devlet, breylern keyf olarak gözaltında
tutulma, kaybolma ve öldürülme rskn
mnmuma ndrmek, yargısal denetm
sağlamak ve hakların hlal halnde
sorumluların tespt ve cezalandırılmasının
temn bakımından gözaltı kayıtlarının
usulüne uygun tutulmasını sağlamak poztf
yükümlülüğü altındadır.
10 Mahmut Kaya/Türkye, bkz. İlkem Altıntaş “Avrupa İnsan

11 İlkem Altıntaş, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemes

Hakları Mahkemes Perspektfnden Zorla Kaybetme Davaları”,

Perspektfnden Zorla Kaybetme Davaları”, Zorla Kaybetmeler ve

Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu çnde, Hakkat Adalet

Yargının Tutumu çnde, Hakkat Adalet Hafıza Merkez Yayınları,

Hafıza Merkez Yayınları, İstanbul, 2011, s. 108.

İstanbul, 2011, s. 105..

DEVLETİN SORUMLULUKLARI
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İNSAN HAKLARI
KURULUŞLARININ
İHLAL TESPİTLERİ
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27. Blndğ gb Türkye’de 12 Eylül 1980

svl toplum kuruluşları, sendkalar ve dernekler

tarhnde beş kuvvet komutanı general tarafından

le darbe mağdurları 12 Eylül Darbes’n yapanlar

gerçekleştrlen asker darbe sonucu başbakan ve

hakkında suç duyurusunda bulundular.

bakanlar kurulu görevden alındı, TBMM lağvedld

Özel Yetkl Ankara Cumhuryet Başsavcılığı

ve 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı.

“Mll Güvenlk Konsey” adı altında 12 Eylül
1980’de ülke yönetmne el koyan asker cunta

28. Ağır hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bu

yönetmnn hayatta kalan üyeler Kenan Evren,

asker rejm sürecnde İnsan Hakları Derneğ’nn

Nejat Tümer ve Tahsn Şahnkaya’nın şledğ (A)

tahmn verlerne göre 650 bn kş gözaltına

Nürnberg Mahkemes Şartı le kabul edlmş ve

alındı. Resm gözaltı süresnn 90 gün olduğu bu

tüm devletlern kend kanunlarında yer almasa

darbe dönemnde gözaltına alınanların yüzde 95’

dah suçun oluşumu halnde takp etmek zorunda

şkenceye tab tutuldu. Asker Mahkemelerde

oldukları uluslararası hukukun buyruk kuralı

210 bn dava açıldı, 1 mlyon 683 bn kş fşlend.

ntelğne sahp nsanlığa karşı suçlar (B)765

6 bn 353 kşnn damı stenld ve 85 bn kş

sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 146, 147,

daha sonra kaldırılan Türk Ceza Kanunu’nun 141,

153, 174, 179, 180, 181. maddeler kapsamında

142. ve 163. maddeler kapsamında yargılandı.

nsanlığa karşı suçlar ve re’sen takdr edlecek

İşkencede 171 kş öldürüldü ve 49 kş dam

suçlar nedenyle haklarında başsavcılık tarafından

edld. 348 bn kşye pasaport tahdd uygulandı,

ceza davası açılması ve haklarında gerekl

1402 sayılı Sıkıyönetm Kanunu uyarınca 14 bn

önlemlern alınması stem le 7 Nsan 2011

509 kamu görevls şten atıldı. 18 bn memur,

tarhnde 2010/605 sayılı hazırlık numarasıyla lk

2 bn yargıç ve savcı, 4 bn pols, 2 bn subay ve

soruşturmayı başlattı.

astsubay, 5 bn öğretmen stfaya zorlandı. Syas
partler, sendkalar kapatıldı, 30 bn kş Türkye’y

31. Türk Slahlı Kuvvetler’nn 17. Genelkurmay

terk etmek zorunda kaldı. Cezaevlernde yaygın ve

Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Ahmet Kenan Evren

sstematk şkenceler uygulandı. 113 bn 607 ktap

ve esk Hava Kuvvetler Komutanı MGK üyes

Ankara Mamak’ta br asker depoda Sıkıyönetm

Tahsn Şahnkaya 18 Hazran 2014 tarhnde,

Komutanlığı’nca yakıldı, yayıncılar öldürüldü ve

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemes tarafından 12

toplamda 39 ton ktap, derg ve gazete SEKA’da

Eylül 1980’de dönemn başbakanı Süleyman

mha edld. Sekz gazete 195 gün satır atlanmış,

Demrel’e muhtıra vermek, Türkye Cumhuryet

format sorunu var süreyle kapatıldı, 937 flm

Anayasası’nı ve Türkye Büyük Mllet Mecls’n

yasaklandı.12

ortadan kaldırmaya ve görevn yapmasını
engellemeye teşebbüs suçundan müebbet haps

29. 1980 yılı genel nüfus sayımı tbarıyla
13

Türkye nüfusunun 44.736.957 kş olduğu göz

cezasına mahkum edldler, orgenerallk rütbeler
erlğe düşürüldü.

önüne alınırsa 12 Eylül Darbes’nn yarattığı
toplumsal tahrbatın ağırlığı daha y anlaşılır ve

32. Asker cunta yönetmnn devrede olduğu 12

bu toplumsal tahrbatın yasama, yürütme ve yargı

Eylül rejm brçok yasayı lağvedp yerne yen

alanındak etklernn de uzun yıllar devam ettğn

yasalar yapılandırdı;

söylemek yanlış olmaz.
32.1. Uzun süren sıkıyönetm uygulaması
30. 12 Eylül 2010 da Anayasa’nın geçc 15.

Türkye’nn batısında kaldırılırken 10

maddesnn referandumla kaldırılması sonucu

Temmuz 1987 tarhnde yayınlanan Kanun
Hükmündek Kararname14 le Olağanüstü

12 Hüsnü Öndül, 12 Eylül ve Hak İhlaller, Evrensel Gazetes,

Hal Bölge Vallğ kuruldu. 19 Temmuz

2007.
14 Olağanüstü Hal Bölge Vallğ İhdası Hakkında Kanun
13 Bu sayıya Türkye İstatstk Kurumu tarafından yapılan sayım

Hükmünde Kararname, 14.07.1987 tarhl ve 19517 numaralı

sonucu ulaşılmıştır.

Resm Gazete’de yayımlanmıştır.

İNSAN HAKL ARI KURULUŞL ARININ İHL AL TESPİTLERİ
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1987’den tbaren Sıkıyönetm Kanunu yerne
Olağanüstü Hal Kanunu uygulanmaya ve
bölge Olağanüstü Hal Bölge Vallğ le
yönetlmeye başlandı.
32.2. Olağanüstü hal süresnce 6 val görev
yaptı. Olağanüstü Hal Bölge Valler nsan hakları
örgütler tarafından ağır nsan hakları hlallerne
yol açan uygulamalar nedenyle sert eleştrler
aldılar.
32.3. Olağanüstü hal lk olarak 8 lde
uygulanmaya başlandı: Bngöl, Dyarbakır, Elazığ,
Hakkar, Mardn, Srt, Tuncel ve Van. Daha sonra
Adıyaman, Btls ve Muş da mücavr (komşu) l
olarak uygulamaya dâhl oldu. 1990’da Batman
ve Şırnak’ın l olmasıyla bu sayı 13’e yükseld.
Btls de 1994’te mücavr l yerne olağanüstü hal
kapsamına alındı. Olağanüstü hal her 4 ayda br
olmak üzere 46 kez uzatıldı. Sıkıyönetm dönem
de dahl edlrse bölge 1978 yılından 2002 yılına
kadar yaklaşık 24 yıl boyunca olağan dışı yönetm
bçmleryle yönetld.15
33. İnsan Hakları örgütlernn tahmn verlerne
göre Türkye’de 1980-2006 yılları arasında
ağırlıkla olağanüstü hal bölgesnde olmak
üzere devlet bağlantılı kurum ve kşler dahlyle
1352 kşnn gözaltına alındıktan sonra zorla
kaybedldğ, 15 bnden fazla yasadışı keyf nfaz
(fal meçhul syasal cnayet olarak blnen)
gerçekleştğ tespt edlmştr.

15 Bu konuda bkz. Sezgn Tanrıkulu, Serdar Yavuz, “İnsan
Hakları Açısından Olağanüstü Hal’n Blançosu”, 2005, s. 493521. Konuya lşkn daha ayrıntılı tartışmalar çn bkz. Kemal
Gözler, “Kanun Hükmünde Kararnamelern Hukuk Rejm”, Ekn
Ktabev Yayınları, Bursa, 2000; Mehmet Semh Gemalmaz,
“Olağanüstü Rejm Standartları”, Beta Basım Yayım, İstanbul,
1994.
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ZORLA KAYBETME SUÇU VE
YARGININ TUTUMU
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34. TBMM’nn konu le lgl raporları16, mağdur

blrkş ncelemes, otops, kmlk tespt yaptırmak,

yakınlarının anlatımları ve nsan hakları

olayın tanıklarını bulmak, dnlemek, fadelern

alanında çalışan kuruluşların araştırmaları

almak ve süratle kaybolmasından korkulan tüm

ncelendğnde;

delllern toplanmasına çalışmak zorundadır.

34.1. Zorla kaybedlen kşlern evlernden,

36. Kaybetme veya öldürmenn devlet memurları

şyerlernden veya sokakta, ancak genellkle

tarafından gerçekleştrldğ ddasının bulunduğu

herkesn arasında, gözaltına alındıkları ve

durumlarda soruşturmanın sorumluların

gözaltına alınmayı takben kendlernden br daha

kmlklernn tesptn ve cezalandırılmasını

haber alınamadığı veya br müddet sonra ölü

sağlayacak ntelkte olması ve kayıp alelernn

olarak bulundukları,

soruşturmaya aktf katılımının sağlanması yasa ve
çthatlar gereğ zorunludur.

34.2. Zorla kaybedlen kşlern kmler tarafından,
nerede, ne zaman, neden gözaltına alındığını ve

37. 12 Hazran 2014 tarhl TBMM İnsan Haklarını

ne kadar süre le nerede tutulduklarını gösteren

İnceleme Komsyonu Mağdur Hakları İnceleme

17

resm gözaltı kayıtları tutulmadığı,

Raporu19’nda tespt edldğ gb mağdurların
soruşturma aşamasında delllern toplanmasını,

34.3. Gözaltı merkezler, nezarethane ve

kendlerne soruşturma evrakından örnek

fade alma odalarının denetm Cumhuryet

verlmesn, soruşturmalarının takb çn avukat

Başsavcılıklarının görev olmasına rağmen

görevlendrlmesn, soruşturma belgelern, el

denetm sorumluluğunun yerne getrlmedğ,18

konulan/muhafaza edlen evrakı/eşyayı nceleme
hakkı vardır ve devlet organları bu hakkın engelsz

34.4. Zorla kaybetme uygulamasının yaygın olduğu

br şeklde kullanımını temn etmekle yükümlüdür.

zaman dlm ve coğraf bölge dkkate alındığında,
gözaltı kaydı tutulmamış olmasının, tutulduğu

38. İmzacı kurumlardan Hakkat Adalet Hafıza

durumlarda se kayıtların yargı makamlarından

Merkez’nn zorla kaybedlen 257 kşye at

gzlenmes ya da savcıya/mahkemeye brazından

soruşturma/kovuşturma dosyası ve savcılıklara

kaçınılmasının, “gözaltına alma”nın baştan

yapılmış suç duyuruları üzernden yaptığı

tbaren “zorla kaybetme”nn br aşaması

analz sonuçlarına bakıldığında soruşturma

olarak planlandığı, amacın suça karışan devlet

savcılıklarının yasalara aykırı şeklde ceza

görevllernn tesptnn engellenmes olduğu

muhakemes usulünde yer alan soruşturma

yönünde kanaat oluşmasına sebep olmaktadır.

usul/mekanzmalarını çok az kullandıkları
veya hç kullanmamış oldukları ve mağdur

35. Yasaya göre savcı, soruşturmanın gerektrdğ

haklarına ehemmyet gösterlmedğ netcesne

tüm hususları makul br hızla araştırmak, keşf,

ulaşılmaktadır.

16 TBMM-Fal Meçhul Syasal Cnayetler Araştırma

39. Analze konu 257 soruşturma/kovuşturma

Komsyonu Raporu, http://tr.wksource.org/wk/

dosyasında yargının tutumu çeştl krterler

Susurluk_Raporu_(Kutlu_Savaş), TBMM Susurluk Araştırma

açısından ncelenmştr. Buna göre;

Komsyonu Raporu, http://tr.wksource.org/wk/TBMM_
Susurluk_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Komsyonu_Raporu/

39.1. Zorla kaybetme eylemlernn üzernden

Kavramlar_ve_konuyla_lgl_%C3%B6ncek_mecls_

ortalama 19 yıl 7 ay gb uzun br süre geçmesne

ara%C5%9Ft%C4%B1rma_komsyonu_raporlar%C4%B1.

rağmen soruşturmaların yüzde 69’unun halen
şkayet aşamasında bekledğ ve soruşturmaların

17 İşkenceye Karşı Komte 45. oturum 1-19 Kasım 2010.

genellkle sürüncemede bırakıldığı,

18 1412 s. CMUK 104, 128 vd. ilgili hükümler ile 5271 s. CMK 91,

19 24. Dönem, 4. Yasama yılı 12.06.2014 tarihli Komisyon

92 vd. ilgili hükümler.

toplantısında kabul edilen Rapor, s.26.

26

Z O R L A K AY B E T M E L E R H A K K I N D A A M I C U S C U R I A E R A P O R U

39.2. Salt yüzde 17 oranındak şkayet hakkında

oranındak dosyada dostane çözüm teklf edldğ,

dava açılmış olduğu ve toplam yüzde 13 oranında

böylece genel toplamda Türkye Cumhuryet

takpszlk, zamanaşımı ve beraat kararları

Devlet’nn yüzde 87 oranındak zorla kaybetme

verldğ ve sadece yüzde 1 oranında mahkumyet

olayında sorumluluğunun saptanablr olduğu

kararı verldğ anlaşılmaktadır.

görülmektedr.

Sürüncemede bırakılmış soruşturma %69

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sözleşme
maddelerini ihlal ettiğine ilişkin karar %78

Devam eden dava %17
Takipsizlik kararı %7

Usuli eksikliklerden dolayı verilen kabul
edilemezlik kararı %13

Beraat kararı %4
Dostane çözüm %9
Zamanaşımı kararı %2
Mahkumiyet kararı %1

39.6. İncelemeye konu dosyalarda zorla
kaybetme tarhnden bugüne kadar ortalama

39.3. Türkye’de yaygın uygulama tbarıyla bu

20 yıla yakın br süre geçmş olmasına rağmen

tür suçlara lşkn soruşturma/kovuşturmalarda

zorla kaybedlenlern sadece yüzde 27’snn

suç tarh esas alınarak 765 sayılı mülga

bedennn bulunduğu ve alelerne teslm

Türk Ceza Kanunu’nun 448-450. maddeler

edlerek defnedldğ, yüzde 6’sının bedennn

uygulanmakta ve zamanaşımı süres 20 yıl olarak

bulunduğu ancak alelerne teslm edlmekszn

değerlendrlmektedr.

kmseszler mezarlığına defnedldğ, yüzde
67’snn akıbetnn se halen belrlenememş

39.4. Zorla kaybetme suçlarının devlet görevller

olduğu, bu durumun mağdur yakınlarının

le lşks, sstematk ve yaygın özellkler

hakkat blme hakkı ve Avrupa İnsan Hakları

görmezden gelnerek tekl öldürme suçları

Sözleşmes’nn 3. maddesnde tanımlı

oldukları ve 20 yıllık zamanaşımına tab oldukları

haklarının hlal anlamına geldğ aşkardır.

br kez kabul edldğnde 90’lı yıllarda şlenen
suçlara lşkn soruşturmaların büyük br kısmının
ya zamanaşımına uğramış olduğunu ya da
uğrama rsk le karşı karşıya kaldığını söylemek
gerekecektr, k bu durum ulusal ve uluslararası
hukuka ve sözleşmesel yükümlülüklere aykırılık
teşkl etmektedr.
Beden hala bulunamadı/akıbeti bilinmiyor %67

39.5. Analze konu dosyalardan 118 zorla
kaybedlmş kşye at dosyanın AİHM
ncelemesnden geçmş olduğu, AİHM’nn
ç hukuktak dağılımın tam ters olarak bu

Beden bulundu ve aileye teslim edildi %27
Beden bulundu ancak kimsesizler mezarlığına
gömüldü %6

başvuruların yüzde 78’nde Türkye’y Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes’nde düzenlenen yaşam

40. Amcus curae sıfatıyla mütalaa sunan mzacı

hakkı le şkence ve kötü muamele yasağının

kuruluşlar breysel başvuruya konu dosyada olduğu

hlalyle etkl soruşturma yürütmemekten

gb genel olarak zorla kaybetme ddası bulunan

sorumlu bulduğu, devlet tarafından yüzde 9

çoğu soruşturma ve kovuşturma dosyasında;

Z O R L A K AY B E T M E S U Ç U V E YA R G I N I N T U T U M U
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40.1. Suç yernde gerekl araştırma ve tesptlern

40.14. Otops şlemlernn eksksz ve yasal

yapılmadığı, delllern toplanmadığı,

standartlara uygun yapıldığı konusunda kuşkular
bulunduğu kanısındadırlar.

40.2. Gözaltı şlem konusunda şüphel kolluk
görevller tarafından verlen blg/belgelern
esas kabul edldğ, gerekl araştırmaların
yapılmadığı,
40.3. Zaman çnde ortaya çıkablecek delllern
korunması çn makul önlemler alınmadığı,
40.4. Suç yernn genellkle fotoğraflanmadığı,
40.5. Zorla kaybedlen kşlern şkence le
öldürüldüğü durumlarda, çatışmada öldürülmüş
gb tutanak tutulduğu ve bu şeklde sahte delller
üretldğ,
40.6. Şüphellern fadelernn genellkle
alınmadığı, alınmış olduğu durumlarda se
şüphelnn beyanı le yetnldğ,
40.7. Şüpheller arasındak örgütsel bağlantıların
araştırılmadığı,
40.8. Şüphellern br parçası olduğu emr-komuta
zncrnn dkkate alınmadığı,
40.9. Suçla lgl olablecek kolluk, devlet
personel ve dar personeln gerektğ gb
sorgulanmadığı, aksne terf ve taltf edldğ,
40.10. Yasadışı yöntemler uygulanmasına karşı
çıkan, suçla lgl blg veren devlet görevllernn
korunmadığı,
40.11. Zorla kaybedlen kşler emnyet/jandarma/
llegal sorgu mekanlarında sorgulanırken gören,
hatta sm veren tanıkların bulunduğu dosyalarda
dah tanıkların fadelerne başvurulmadığı,
başvurulduğu durumlarda da beyanlarına tbar
edlmedğ,
40.12. Soruşturma sırasında kayıp yakınlarının
blglerne başvurulmadığı,
40.13. Nadren keşf yapıldığı,
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ULUSAL VE ULUSLARARASI
HUKUK IŞIĞINDA
ZORLA KAYBETME
SUÇUYLA İLGİLİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ KARARLARI
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41. Blndğ gb devletn korumakla yükümlü

korunacaktır. Hç kmsenn yaşamı keyf olarak

olduğu temel yurttaş hakları ulusal düzeyde

elnden alınamaz.”

Anayasa’da, hlal durumuna lşkn temel ceza
yaptırımlar Türk Ceza Kanunu’nda, soruşturma ve

45. Taraf devletler gerek Avrupa İnsan Hakları

yargılama pratğne lşkn temel usul kurallar se

Sözleşmes gerek Meden ve Syasal Haklar

Ceza Muhakemes Kanunu’nda yer alır.

Sözleşmes le yurttaşlarının yaşam hakkının
yanında şkence ve kötü muameleden korunma,

42. Anayasa’nın 90/5. maddes gereğ usulüne

özgürlük ve güvenlk çnde yaşama haklarına

uygun yürürlüğe konulmuş mlletlerarası

halel getrecek her türlü eylemden uzak durmak,

andlaşmalar kanun hükmündedr ve bunlar

yaşam hakkının özgürlük ve güvenlk çnde

hakkında Anayasa’ya aykırılık ddası le Anayasa

kullanılmasını temn edecek her türlü önlem

Mahkemes’ne başvurulamaz, usulüne göre

almak taahhüdünde bulunmuş, tüm bu önlemler

yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere

alınmasına rağmen hlal gerçekleşmes halnde

lşkn mlletlerarası andlaşmalarla kanunların

se hlaller etkl br şeklde soruşturma

aynı konuda farklı hükümler çermes nedenyle

yükümlülüğü altına grmştr.

çıkablecek uyuşmazlıklarda mlletlerarası
andlaşma hükümler esas alınır.

46. Bahse konu haklar hukukun en temel
kaynakları arasında bulunan İnsan Hakları

43. Anayasa’nın 90/5. maddesnde belrtlen

Evrensel Beyannames’nn 3 ve 5. maddelernde

normlar hyerarşs gereğ ulusal yasalar kadar

de düzenlenmştr.

ve hatta bunların da üstünde olmak üzere Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes ve lgl protokoller

47. Devlet kamu görevller veya kamu

le Brleşmş Mlletler Meden ve Syasal Haklar

görevllernn emr ve talmatıyla çalışan kş veya

Sözleşmes hükümler de savcılık makamını

gruplar elyle yaşam hakkı ve dğer lgl hakların

bağlayıcıdır.

hlalne dahl olmuşsa yurttaşların Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmes’nn 13. maddesnn tanıdığı

44. Yaşam hakkı Anayasa’nın 17, Avrupa İnsan

haklar daresnde etkl soruşturma yapılmasını

Hakları Sözleşmes’nn 2 ve Meden ve Syasal

talep hakkı ve devletn Avrupa İnsan Hakları

Haklar Sözleşmes’nn 6. maddelernde güvence

Sözleşmes’nn 2. maddes kapsamında etkl

altına alınmış bulunmaktadır.

soruşturma yürütme görev vardır.

44.1. Anayasa’nın 17/1. maddesne göre “Herkes,

48. Suçlara lşkn soruşturmalar ulusal

yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve

düzeyde cumhuryet savcıları elyle yapılır. Ceza

gelştrme hakkına sahptr.” Devlet Anayasa’nın

Muhakemes Kanunu’nun 160. maddes gereğ

5. maddes uyarınca “nsanın madd ve manev

(1412 s. K. md. 153) cumhuryet savcısı, hbar veya

varlığının korunması ve gelşmes çn gerekl

başka br suretle br suçun şlendğ zlenmn

şartları hazırlamakla görevldr.”

veren br hal öğrenr öğrenmez kamu davasını
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere

44.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn 2/1.

hemen şn gerçeğn araştırmaya başlamak ve

maddesne göre, “Herkesn yaşam hakkı yasayla

adl br yargılamanın yapılablmes çn, emrndek

korunur. Yasanın ölüm cezası le cezalandırdığı br

adl kolluk görevller marfetyle, şüphelnn

suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedlen

lehne ve aleyhne olan tüm delller toplayarak

bu cezanın nfaz edlmes dışında, hç kmsenn

muhafaza altına almak zorundadır.

yaşamına kasten son verlemez.”
49. Cumhuryet savcısı Ceza Muhakemes
44.3. Meden ve Syasal Haklar Sözleşmes’nn

Kanunu’nun 161. maddesnde tanımlı görevler

6/1. maddesne göre se “Her nsanın doğuştan

gereğ (1412 s. K. md. 153 vd.) suçun araştırılması

gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla

çn doğrudan doğruya veya emrndek adl kolluk
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görevller aracılığıyla her türlü araştırmayı

53.1. Br kş sağlıklı br şeklde gözaltına alındıysa,

yapmak, lgl bütün kamu görevllernden her

ancak salıverldğnde bedenen zarar gördüyse

türlü blgy stemek durumundadır.

devlet bu zararın nasıl oluştuğuna dar mantıklı
br açıklama getrmek zorundadır. Bu açıklamanın

50. Aynı hükmün devamı gereğ adl kolluk

yapılamadığı durumlarda Avrupa İnsan Hakları

görevller cumhuryet savcısının emrlern

Sözleşmes’nn 3. maddes bağlamında br

geckmekszn yerne getrmekle, yürütülmekte

sorun ortaya çıkar. Br kşnn gözaltında ölmes

olan soruşturma kapsamında htyaç duyulan blg

durumunda, yetkllern bu kşye yapılan muameleye

ve belgeler, talep eden cumhuryet savcısına vakt

lşkn açıklama yapma zorunluluğu daha da

geçrmekszn temn etmekle yükümlüdür.

önem kazanır. Eğer ortada ceset yoksa gözaltına
alınan kşnn akıbet hakkında yetkllern mantıklı

51. Ceza Muhakemes Kanunu’nun 161/5.

açıklama yapamamaları durumunda Avrupa İnsan

maddesnde kendlerne verlen veya kanun

Hakları Sözleşmes’nn 2. maddes bağlamında da

daresnde kendlernden stenen adlye le

br sorun ortaya çıkıp çıkmaması, her davanın özel

lgl görev veya şlerde kötüye kullanma veya

koşullarına ve özellkle, kşnn gözaltında ölmüş

hmaller görülen kamu görevller le cumhuryet

olableceğne dar karne teşkl edeblecek, somut

savcılarının sözlü veya yazılı stem ve emrlern

unsurlara dayanan yeterl kanıtın varlığına bağlıdır.

yerne getrmede kötüye kullanma veya hmaller
görülen kolluk amr ve memurları hakkında

53.2. Bu anlamda, br kş gözaltına alındıktan

cumhuryet savcılarınca doğrudan doğruya

tbaren geçen süre, kend başına belrleyc

soruşturma yapılacağı, val ve kaymakamlar

olmasa da, göz önüne alınması gereken br

hakkında 02.12.1999 tarhl ve 4483 sayılı

unsurdur. Gözaltına alınmış kşden hçbr haber

Memurlar ve Dğer Kamu Görevllernn

çıkmaksızın geçen süre uzadıkça, o kşnn

Yargılanması Hakkında Kanun hükümler, en üst

ölmüş olma olasılığı artmaktadır. Demek k

derecel kolluk amrler hakkında se, hakmlern

geçen süre, söz konusu kşnn ölü sayılablmes

görevlernden dolayı tab oldukları yargılama

çn gerekl karnenn dğer unsurlarına yüklenecek

usulünün uygulanacağı belrtlmş bulunmaktadır.

önemn derecesn belrl br oranda etkleyeblr. Bu
durumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn 5.

52. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’nn Avrupa

maddesne aykırı bast br yasadışı gözaltı hlalnden

İnsan Hakları Sözleşmes’nn 2. maddesnn br

başka hlaller de doğablr. Böyle br yorum, Avrupa

kayıp olayında hlal edlp edlmedğn hang

İnsan Hakları Sözleşmes’nn 2. maddes altında

krterler dkkate alarak belrledğn Yüksek

en temel hükümlerden br olarak düzenlenmş

Mahkeme’nzn takdrne sunmak ve Avrupa

yaşam hakkının etkl korunmasını da sağlar.21

İnsan Hakları Mahkemes krterlerne
uyumluluğun Anayasa Mahkemes tarafından

53.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes, Türkye

da gözetleceğnden kuşku duymadığımızı

aleyhne karar verdğ zorla kaybetme davalarında,

belrtmek sterz.

hak hlaller ve genel durum göz önüne alındığında,
kayıt dışı gözaltına alınmış br kşnn hayatının

53. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes devletn

tehlkede olableceğ htmalnn göz ardı

mağdurun ölümünden ya da zorla kaybedlmesnden

edlemeyeceğn belrtmş, ayrıca aynı dönemde,

sorumlu olup olmadığına karar verrken aşağıdak

Türkye’nn güneydoğu bölgesndek ceza hukuku

20

şeklde değerlendrme yapmaktadır.

korumasında görülen kusurların güvenlk güçlernn
eylemlernden dolayı hesap vermekten azade

20 Bu kısım İlkem Altıntaş tarafından kaleme alınan “Avrupa

olmalarına sebep olduğuna da hükmetmştr.22

İnsan Hakları Mahkemes Perspektfnden Zorla Kaybetme
Davaları” başlıklı makaleden yararlanılarak hazırlanmıştır. Zorla

21 14.11.2000 tarhl Taş/Türkye Kararı, Başvuru No: 24396/94.

Kaybetmeler ve Yargının Tutumu, Hakkat Adalet Hafıza Merkez
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 101-122.

22 A.g.e.
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53.4. Taş/Türkye kararı ışığında Avrupa İnsan

55.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn 2.

Hakları Mahkemes, zorla kaybedlen mağdurun

maddes kapsamındak yaşam hakkını koruma

ölümünden devletn sorumlu olup olmadığına

yükümlülüğü, Sözleşme’nn 1. maddes tarafından

karar vermeden önce net olarak şu hususlara

devlete yüklenen Sözleşme’de tanımlanan hak

dkkat etmektedr;

ve özgürlükler kend egemenlk alanı çnde
bulunan herkes çn güvence altına alma ödevyle

53.4.1. Gözaltına alındıktan sonra mağdurdan

brlkte değerlendrldğnde, breylern devlet

hçbr haber alınmaksızın geçen süre,

görevller tarafından kullanılan güç sonucunda
öldürülmeler halnde etkl br resm soruşturma

53.4.2. Mağdurun devletn sorumluluğu altındak

yapılması gerekllğ zımnen doğmaktadır.

br gözaltı merkezne götürülmüş olduğuna
dar güvenlr dell bulunması, örneğn, görgü

Etkl soruşturma yürütülmes yükümlülüğü

tanıklarının olması,

sadece devlet yetkllernn yol açtığı öldürme
olayları le sınırlı değldr. Bu usul yükümlülük,

53.4.3. Mağdurun tutulduğu yere ve gözaltı

br kşnn hayatını tehdt edeblecek koşullarda

kayıtlarına lşkn güvenlr kayıt olmaması,

kayıp edldğ durumlarda da geçerldr.23

53.4.4. Devlet yetkllernn, mağdurun ceza

55.2. Sözleşme’nn 2. maddes bağlamında etkl

kovuşturma gerektren faalyetlerde bulunduğuna

br soruşturma, br ölüm ya da zorla kaybetme

dar şüphe taşıması, örneğn, yetkllern

olayını çevreleyen koşulların kapsamlı, tarafsız

mağdurun br örgüt le bağlantısının olduğu

ve dkkatl br şeklde ncelenmesn çerr.

yönünde br kanı taşımaları,
55.3. Soruşturma, sorumluları tespt etmeye
53.4.5. Devletn mağdurun akıbet hakkında yeterl

ve cezalandırmaya elverecek şeklde etkl

ve nandırıcı açıklama yapamaması.

br soruşturma olmalıdır. Sorumluların tespt
ve cezalandırılması konusunda mutlak br

53.5. Mahkeme, yukarıdak hususları dkkate

başarıya ulaşılamasa dah, soruşturmanın etkl

alarak, makul şüpheye yer bırakmayacak

sayılablmes çn, bu sonuca ulaşmaya muktedr

şeklde, zorla kaybedlen kşnn güvenlk

ntelkte olması gerekldr.24

güçler tarafından gözaltına alındıktan sonra
ölmüş olduğuna dar karne (ölüm karnes)

55.4. Soruşturma mağdurun yakın akrabaları

oluştuğuna hükmettğ davalarda bu ölümden

ve şkayetçlern de erşmnn olduğu bağımsız

devletn sorumlu olduğuna karar vermştr.

br organ tarafından yapılmalıdır. Örneğn,
Mahkeme 4483 sayılı Memurlar ve Dğer Kamu

54. Devletn etkl soruşturma yükümlülüğü hlal

Görevllernn Yargılanması Hakkında Kanun’un

aynı zamanda 2. maddenn usulden hlal anlamına

3. maddes uyarınca güvenlk güçler hakkında l

gelmektedr. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn

dare kurullarının yaptıkları soruşturmaları etksz

2. maddesnn 1. cümles, herkesn yaşam hakkının

kabul etmştr. Blndğ üzere, 4483 sayılı Kanuna

yasayla korunması yükümlülüğünü devletlere

göre dar kolluk görevlern yerne getrrken

yükler. Etkl soruşturma yükümlülüğü, dğer br

suç şledkler dda edlen güvenlk güçlernn

deyşle yaşam hakkının usul korunması, Avrupa

yargılanablmeler, görev yaptıkları kurumun en

İnsan Hakları Mahkemes’nn çthatlarıyla bu

yüksek mülk amrnn vereceğ soruşturma znne

cümleden yola çıkarak gelştrdğ br yükümlülüktür.
23 08.04.2004 tarhl Acar/Türkye Büyük Dare Kararı, Başvuru

55. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes, 2. madde

No: 26307/95.

altında devletlern zorla kaybetme ddalarını da etkl
soruşturma yükümlülüğü olduğuna karar vermştr.

24 24.01.2008 tarhl Osmanoğlu/Türkye Kararı, Başvuru No:

Mahkeme’nn bu konudak çthadı aşağıdak gbdr.

48804/99.
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tabdr. Soruşturma znnn verlp verlmemesne

56.8. Zorla kaybedlen kş gözaltına alınırken ya

karar vermek çn ön nceleme yapan l ya da lçe

da tutulduğu yerde onu gördüğünü dda eden

dare kurullarının başkanlığını, o ln ya da lçenn

tanıklar varsa, savcı bu tanıkların ya da dğer

val ya da kaymakamı yapmaktadır. Mahkeme, dar

potansyel tanıkların fadesn almalıdır.

kurulların başvuranların erşmne kapalı olması
ve hakkında soruşturma yapılan kamu görevlsnn

56.9. Soruşturma kayıtlarını eksksz br şeklde

mülk amr başkanlığında yapılandırılmaları

tutmalıdır.

nedenyle bağımsız br soruşturma organı
olamayacaklarına karar vermştr.25

56.10. Soruşturmayı etkl olduğu kadar hızlı
yürütmel, sürüncemede bırakmamalı ve eldek

56. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes çthatları

delller göz ardı ederek kovuşturmaya yer

ışığında özetlersek cumhuryet savcıları;

olmadığı kararı vermemeldr.

56.1. Br ölüm veya zorla kaybetme ddası

56.11. Yakalama ve olay yer tutanaklarına,

olduğunda ya da böyle br durumdan haberdar

şüphely yakalayan ve olay mahallnde görevl

olunduğunda vakt kaybetmekszn harekete

güvenlk görevllernce (kod sm kullanmadan)

geçerek soruşturma başlatmalıdır.

mza atılıp atılmadığını denetlemeldr.

56.2. Delllern araştırılmasında, toplanmasında,

57. Bunların yanı sıra Avrupa İnsan Hakları

tanık ya da şkayetçlern fadelernn alınmasında

Mahkemes çthatları ışığında etkl

süratl hareket etmeldr.

soruşturma yürütme yükümlülüğünün yerne
getrlmes çn aşağıdak hususlara dkkat

56.3. Kşnn gözaltına alındığı dda edlen yerler

edlmeldr.

ve gözaltı kayıtlarını bzzat ncelemeldr.
57.1. Gözaltı kayıtları güvenlk güçler tarafından
56.4. Zorla kaybedlen kşnn gözaltına alındığı

ttzlkle tutulmalı, şüphelnn kmlğn, gözaltına

dda edlen yer dışında, mağdurun tutulduğundan

grş ve çıkış saatlernn gün, saat, dakka olarak

şüphe duyduğu ya da soruşturma çerçevesnde

kaydını, gözaltına alınan yer ve gözaltının sebebn

gerekl gördüğü başka yerler ya da gözaltı

çermeldr.

kayıtları varsa bunları da bzzat ncelemeldr.
57.2. Nezarethanelern denetm savcılık
56.5. Konuyla lgl gözaltı kayıtları ve dğer resm

makamının görevler arasındadır.

belgelern doğruluğundan şüphe duyarsa, bu
konuda araştırma yapmalıdır.

57.3. Sorumluların tespt bakımından
herhang br nedenden yernn değştrlmes

56.6. Konuyla lgl ya da lgs olablecek güvenlk

gerekyorsa (hastaneye kaldırma, keşfe

güçlern ve gerekrse amrlern sorguya çekmel,

gdlmes vs.) her değşklğn zamanının

dava açarken emr komuta zncrn dkkate almalıdır.

ve kşye eşlk eden güvenlk güçlernn
smlernn ve görevlernn kayıt altına

56.7. Ölüm veya zorla kaybetme ddasının olduğu

alınması sağlanmalıdır.

zamanda ve kaybedlen kşnn gözaltına alındığı
dda edlen yerde güvenlk güçler tarafından

57.4. Güvenlk güçlernn nezarethane kayıtlarına

herhang br operasyon yapılıp yapılmadığını veya

lşkn sorumlulukları olduğu dkkate alınarak

o bölgede faalyet gösteren paramlter güçler

bu sorumluluğun yerne getrlmedğ ve kayıt

olup olmadığını tespt etmeldr.

bulunmadığı hallerde spat külfetnn yer
değştrmes ve devletn gözaltı veya kayıp
söz konusu olmadığını spat etmes gerektğ

25 14.11.2000 tarhl Taş/Türkye Kararı, Başvuru No: 24396/94.

dkkate alınmalıdır.
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58. Devletn breyn yaşamının korunmasına

soruşturmanın eksklğ yüzünden Komsyon,

lşkn Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn 2.

davada devletn ölümden sorumlu olduğuna

maddesnde tanımlanan poztf yükümlülüğü etkl

kanaat getrecek dell elde edememştr. Mahkeme

soruşturma yükümlülüğünün yanı sıra hukuka

de Komsyon’un bulgularını kabul etmştr.

aykırı şddet tehdd altında bulunan breylern

Ancak Mahkeme, devletn yaşamı koruma

devlet tarafından önleyc tedbrler alınarak

yükümlülüğünü yerne getrmedğ yönünde

korunması yükümlülüğünü de çerr.

hlal kararı verrken, bu davada olayın fallernn
yetkller tarafından blndğne dar güçlü

58.1. Mahkeme, Osman/İngltere26 kararında,

çıkarımlar yapılableceğn fade etmştr.

bu açıdan devletlern yükümlülüklernn ortaya
çıkıp çıkmayacağını tespt etmek çn br ölçüt

58.3. Mahkeme 2008 yılında başka br olayla lgl

getrmştr. Buna göre, kşnn yaşam hakkına

olarak verdğ Osmanoğlu/Türkye28 kararında,

yönelmş gerçek ve yakın br tehlkey,

kendn pols memuru olarak tanıtan k kş

yetkller bldkler ya da blmek durumunda

tarafından dükkanından götürüldükten sonra

oldukları halde, gdermek çn kendlernden

kaybolan mağdurun kaybedlmesnden devletn

makul ölçüde bekleneblecek adımları

sorumlu olduğunu tespt edememştr. Ancak bu

atmamışlarsa, devletn yaşam hakkını koruma

davada Mahkeme mağdurun gözaltına

yükümlülüğü hlal ortaya çıkar.

alındığı tespt edlememesne rağmen, ölüm
karnesnn gerçekleştğne karar vermştr.

58.2. Mahkeme’nn Osman/İngltere kararındak

Bu kararı verrken Mahkeme, zorla kaybedlen

ölçütü uyguladığı lk zorla kaybetme davası

br kşnn öldüğünü varsaymak çn devletn bu

27

Mahmut Kaya/Türkye davasıdır. Bu dava,

kaybetme le lşksnn saptanmasının olmazsa

Elazığ’da yaşayan ve PKK örgütüne yardım ve

olmaz br koşul olmadığını söylemştr. AİHM

yataklık ettğnden şüphelenlen br doktorun, 1993

kararında devletn mağdurun hayatına yönelmş

tarhnde kaçırılması, kaybedlmes ve öldürülmes

gerçek ve yakın br tehlkey önlemek çn gerekl

le lgldr. Mahkeme mağdura örgüt üyes yaralıları

tedbrler almadığı gerekçesyle 2. maddenn

tedav ettğ çn devlet yetkllernce şüphel

esastan hlal edldğne karar vermştr.

gözüyle bakılmasını, daha önce tehdtler almasını
ve o dönemde Türkye’nn güneydoğusundak genel

58.4. Osmanoğlu/Türkye kararıyla AİHM,

durumu göz önüne alarak, Türkye Cumhuryet

mağdurun devlet yetkller tarafından

Devlet’nn mağdurun hayatına yönelmş gerçek

gözaltına alındığının makul şüpheye yer

ve yakın br tehlkey önlemek çn gerekl

bırakmayacak şeklde tespt edlemedğ

tedbrler almadığı gerekçesyle 2. maddenn hlal

durumlarda dah, dğer koşulların oluşması

edldğne karar vermştr. Mahkeme, bu davada

şartıyla, ölüm karnesnn gerçekleştğnden

devletn mağdurun ölümünden sorumlu olduğunu

bahsle 2. maddenn esastan hlal edldğnn

makul şüpheye yer bırakmayacak şeklde tespt

kabul edlebleceğne karar vermştr.

edememştr. Davalı devlet le başvuranlar arasında
olayların nasıl gerçekleştğ konusunda htlaf olan

59. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes br

bu davada, o tarhte görevde olan Avrupa İnsan

zorla kaybetme vakasında devletn 3. madde

Hakları Komsyonu tarafından k tanık dnleme

bağlamındak sorumluluğunun hlal edlp

duruşması gerçekleştrlmştr. Görgü tanıklarının

edlmedğn k açıdan ncelemştr: zorla

çelşkl fadelernden ve ç hukukta yapılan

kaybedlen kş ve başvuran.

26 28.10.1998 tarhl Osman/İngltere Kararı, Başvuru No:

59.1. Zorla kaybedlen kşnn gözaltına alınırken

87/1997/871/1083.

ya da gözaltı sırasında kötü muameleye uğradığı

27 28.03.2000 tarhl Mahmut Kaya/Türkye Kararı, Başvuru No:

28 24.01.2008 tarhl Osmanoğlu/Türkye Kararı, Başvuru No:

22535/93.

48804/99.
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tanık ya da tanıklar vasıtasıyla spat edleblyorsa

3. maddesnn hlal edlmş olduğuna karar

Sözleşme’nn 3. maddes bağlamında br hlal söz

vermştr.32

konusu olur.
59.6. Mahkeme mağdur yakınları bakımından,
59.2. Mahkeme, devlet tarafından nkar

yakınlarının zorla kaybedlmesnden dolayı

edlen gözaltı olaylarında ve zorla kaybetme

yaşadıkları belrszlkten ve ıstıraptan ötürü 3.

vakalarında, bağımsız ve tarafsız br tıbb dell

maddenn hlal edldğne karar vermştr.

ya da görgü şahd fades sunmanın pek
olası olmadığını belrterek, 3. maddenn

59.7. Mahkeme ayrıca yakınlarını münasp şeklde

hlal edlmes çn bunlardan brnn ön şart

defnedememelern de 3. maddenn hlal kabul

olarak koşulmasının bu madde tarafından

etmştr. Mahkeme, 2008 tarhl Khadzhalyev ve

getrlen korumayı zayıflatableceğn kabul

Dğerler/Rusya33 kararında, kaybedldkten dört

etmştr.29

gün sonra bedenler eksk, parçalara ayrılmış ve
başları bedenlernden ayrılmış olarak bulunan

59.3. Çakıcı/Türkye30 davasında, başvuran,

mağdurların yakınlarının, olaydan 6 yıl sonra

erkek kardeşnn gözaltında dövülmes ve

mağdurların bedenlernn parçalarının halen

elektrk şokuna maruz bırakılması nedenyle 3.

kayıp olduğuna ve başvuranların sevdklern

maddenn hlal edldğn dda etmştr. Ancak, bu

münasp br şeklde defnedemedklerne dkkat

muameleye lşkn başvuranın öne sürdüğü tek

çekerek, bu durumun dern ve sürekl br ıstırap

dell, erkek kardeşyle aynı hücrey paylaşan

ve sıkıntı vermes sebebyle 3. maddenn hlal

ve uygulanan kötü muamele sonrasında

edldğne karar vermştr.

mağdurda oluşan zararları gören br tanıktır.
Mahkeme, sunulan bu delln güvenlr

59.8. Mahkeme’nn bu kararı ışığında, bedenlern

olduğuna kanaat getrmştr.

halen kayıp olduğu ya da parçalarının eksk
olduğu durumlarda, mağdurlar bakımından
31

59.4. Mahkeme, Akdenz ve Dğerler/Türkye

yakınlarının zorla kaybedlmesnn yanı sıra,

davasında, yne görgü tanıklarının fadelern

yakınlarını defnedememekten kaynaklanan sürekl

yeterl bularak, zorla kaybedlen kşlere

ıstırap ve sıkıntının da 3. madde hlal teşkl ettğn

uygulanan soğuk havada dışarıda tutma, bağlı

ayrıca belrtmek gerekr.

halde tutma, öldürülme korkusuyla ıstırap
çektrme hallern çeren davranışların 3. maddey

60. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’nn

hlal ederek, nsanlık ve onur kırıcı muamele teşkl

tesptlerne göre br gözaltı şlemnn hukuk

ettğne karar vermştr.

olablmes çn Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn
5. maddesnn 1. fıkrasında sayılı nedenlerden

59.5. Kaybedlen kşlern bedenlernn sonradan

brne dayanması gerekr. Bu nedenlerden herhang

ortaya çıktığı durumlarda se Mahkeme, otops

brne dayanmaksızın gerçekleşen br gözaltı, yasa

raporlarında mağdurun kötü muameleye maruz

tarafından öngörülmüş usulü hlal etmektedr.

bırakılmış olableceğne dar bulgular varsa

Ayrıca, bu şeklde br yasadışı gözaltı sonrasında

ve davalı devlet bunların nasıl oluştuğuna

kş ne serbest bırakılır ne de adl br makam

dar br açıklama yapamıyorsa Sözleşme’nn

huzuruna getrlrse Sözleşme’nn 5. maddesnn 3.
fıkrasına aykırı br durum oluşur.

29 08.07.1999 tarhl Çakıcı/Türkye Kararı, Başvuru No:
23657/94.

32 31.05.2005 tarhl Hayrye Kşmr/Türkye Kararı, Başvuru No:
27306/95 ve 28.03.2000 tarhl Mahmut Kaya/Türkye Kararı,

30 A.g.e.

Başvuru No: 22535/93.

31 31.05. 2001 tarhl Akdenz ve Dğerler/Türkye Kararı,

33 06.11.2008 tarhl Khadzhalyev ve Dğerler/Rusya Kararı,

Başvuru No: 23954/94

Başvuru No: 3013/04.
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61. Zorla kaybetme olaylarında, devlet yetkller

63.1. “Sözleşme’nn 13. maddes, Sözleşme’de

çoğunlukla mağdurun gözaltına alındığını nkar

yer alan hak ve özgürlüklern ç hukuk

ettkler çn Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn

düzennde hang şeklde güvence

5. maddes 4. fıkrası bağlamında gözaltının

altına alındığına bakılmaksızın, özünü

hukuka uygunluğunu denetleyecek yargısal br

uygulamaya koyacak hukuk yollarının

olanak söz konusu değldr. Aynı şeklde, Avrupa

ulusal düzeyde bulunmasını garant eder.

İnsan Hakları Sözleşmes’nn 5. maddesnn

Bu nedenle 13. madde, Sözleşme altında

5. fıkrası bağlamında hukuka aykırı gözaltı

‘savunulablr br dda’nın esasını ele alan br

dolayısıyla tazmnat talebnde de bulunmak

ç hukuk yolunun bulunmasını ve uygun çare

mümkün değldr, çünkü yetkller gözaltının

sağlanmasını gerekl kılar.

hukuklğn tartışmak şöyle dursun mağdurun
gözaltına alındığını dah kabul etmemektedrler.

Ancak taraf devletlern Sözleşme’den kaynaklanan
yükümlülüklerne ne şeklde uyacakları konusunda

62. Mahkeme, zorla kaybetme davalarında,

bell br takdr hakkı bulunmaktadır. 13. madde

başvuranlar tarafından 5. maddenn her br

altında yer alan yükümlülüğün kapsamı, başvuranın

hükmünün yukarıda açıklandığı şeklde ayrı ayrı

Sözleşme çerçevesnde yaptığı şkayetn ntelğne

hlal edldğ dda edlse dah 5. maddenn bütünüyle

göre de değşklk gösterr. Yne de, Sözleşme’nn

hlal edldğne karar verme yolunu seçmştr.

13. maddesnn gerektrdğ yol hukuken ve

Mahkeme’nn bu konudak çthadı şu şekldedr:

flen etkl olmalı, özellkle bu yolun kullanımı
devlet yetkllernn eylemler ve hmaller

“Herhang br özgürlükten mahrumyet, sadece

yüzünden haksız br şeklde engellenmş

ç hukuktak esas ve usul şartlara uymakla

olmamalıdır.

kalmamalı aynı zamanda yegâne amacı breyler
keyf gözaltılardan korumak olan 5. madde le

Ayrıca, breylern yakınlarının devlet yetkllern

de uyumlu olmalıdır. Keyf gözaltı rskn en aza

elnde kaybolduğuna lşkn savunulablr br

ndrmek çn, 5. madde özgürlükten mahrum

ddası olduğunda ve yaşam hakkı kadar öneml

etme eylemnn bağımsız yargısal denetme tab

br temel hak söz konusu se Sözleşme’nn

olmasını temn etmey ve yetkllern bu eylemden

13. maddes, gerekl durumlarda tazmnat

sorumlu olmasını sağlamayı hedefleyen br takım

ödenmesnn yanında, sorumluların tespt

güvenceler öngörmüştür. Br breyn kayıtsız

edlmesn ve yakalanmasını ayrıca zorla

gözaltına alınması bu güvencelern tamamen

kaybedlen kşnn yakınlarının soruşturma

reddedlmesdr k, 5. maddenn en ağır hlaln

sürecne etkl erşmn sağlayacak tam ve etkl

oluşturur. Yetkllern gözetm altında olan

br soruşturmanın yapılmasını gerekl kılar.”35

breylerden sorumlu olduğu göz önüne alındığında,
5. madde; yetkllern etkl önlemler alıp zorla

63.2. Mahkeme Tmurtaş/Türkye kararında,

kaybedlme rskn bertaraf edecek koruyucu

başvuranın oğlunun gözaltına alınmasıyla lgl

tedbrler almasını ve br kşnn gözaltına alındığına

olarak Sözleşme’nn 13. maddes anlamında

ve o tarhten ber kendsnden haber alınamadığına

“savunulablr br ddası” olup olmadığına karar

lşkn savunulablr br ddasına etkl ve hızlı br

verrken, başvuran mağdur yakınının yetkllere,

34

soruşturma yapmasını gerektrr.”

oğlunun ne zaman, nerede ve kmnle beraber
gözaltına alındığına dar sahp olduğu blgler

63. Mahkeme’nn zorla kaybetme ddasının

ve gözaltına alındığına tanık olan kşlern

konu edldğ davalarda Avrupa İnsan

smlern bldrmesn yeterl saymıştır.36

Hakları Sözleşmes’nn 13. maddesne
lşkn çthadı şu şekldedr:

35 13.06.2000 tarhl Tmurtaş/Türkye Kararı, Başvuru No:
23531/94.

34 31.05.2005 tarhl Akdenz/Türkye Kararı, Başvuru No:
25165/94.

36

36 A.g.e.
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Honduras40, Caballero Delgado ve Santana/

Avrupa İnsan Hakları

Kolombya41 kararlarına atıfta bulunmuştur.

Mahkemes Kararlarına

64.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes 1996

Dayanak Yapılan
Amerkalılar Arası

tarhl Akdıvar ve Dğerler/Türkye42 kararında
Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn
Velásquez Rodríguez/Honduras Davası’nın
lk trazlarına dar 1987 tarhl kararına atıfta
bulunmuş ve devletn ç hukuk yollarının

İnsan Hakları

tüketlmedğn dda ettğ durumlarda etkl br ç

Mahkemes İçthatları

hukuk yolunun mevcut olduğunu ve başkalarının
bu yolu kullandığını kanıtlaması gerektğne dar
şunları belrtmştr:

64. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes zorla
kaybetme suçu bağlamında kararlarında

“İç hukuk yollarının tüketlmes alanında spat

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes

yükü, her k taraf arasında dağılmış durumdadır.

çthadına da yer vermektedr.

İç hukuk yollarının tüketlmedğ ddasında
bulunan hükümete düşen görev, ç hukuk

64.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes

yolunun olay sırasında teorde ve pratkte

özellkle 1990’lı yıllarda Türkye’dek zorla

mevcut ve etkl olduğu, yan bu hukuk yolunun

kaybetmelerle lgl verdğ öneml kararlarının

ulaşılablr olduğu, ayrıca başvurucunun

lk örneklernde Amerkalılar Arası İnsan

şkâyetler konusunda br gderm sağlama

Hakları Mahkemes’nn Latn Amerka

yeteneğne sahp olup makul br başarı şansı

ülkeler çthatlarında öneml yer bulunan

sunduğu konusunda Mahkeme’y kna etmektr.

pek çok kararına atıfta bulunulmuştur. Ancak

Ancak bu spat yükü br kez yerne getrldğnde

Latn Amerka ülkeler mahkemelernn

artık başvurucu, hükümetn belrttğ hukuk

aksne zorla kaybetme suçunun yaygın ve

yolunun aslında tüketldğn veya davanın özel

sstematk olarak yaşandığı ve Avrupa İnsan

koşulları bakımından bazı nedenlerle yetersz ve

Hakları Sözleşmes’ne üye olan Türkye ve

etksz olduğunu veya kendsn bu yükümlülükten

Rusya gb ülkeler çthatlarını hakkat blme

kurtaracak özel şartların mevcudyetn

hakkı ve nsanlığa karşı suçlar bağlamında

kanıtlamak durumundadır.”43

gelştrememşlerdr.
40 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes Godínez Cruz/

64.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes Kurt/

Honduras Kararı, 20.01.1989 (Davanın Esası).

Türkye37 ve Ertak/Türkye38 kararlarında zorla
kaybetme suçunun uluslararası kaynakları olarak

41 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes Caballero

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn

Delgado ve Santana/Kolombya Kararı, 08.12.1995 (Davanın

39

Velásquez Rodríguez/Honduras , Godínez Cruz/

Esası).

37 25.05.1998 tarhl Kurt/Türkye Kararı, Başvuru No:

42 16.09.1996 tarhl Akdıvar ve Dğerler/Türkye Kararı,

24276/94.

Başvuru No: 21893/93.

38 09.05.2000 tarhl Ertak/Türkye Kararı, Başvuru No:

43 Anadolu Ünverstes Hukuk Fakültes İnsan Hakları

20764/92.

Hukuku Projes İnternet Stes, <http://ham.anadolu.edu.
tr/ahmgoster.asp?d=591>, çev. Osman Doğru, Emne

39 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes

Karacaoğlu, Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes

Velásquez Rodríguez/Honduras Kararı, 29.07.1988

Velásquez Rodríguez/Honduras Davası, 26 Hazran 1987 (İlk

(Davanın Esası).

İtrazlar).
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64.4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes Šlh/
44

Slovenya kararında, Mahkeme’nn zaman

İnsan Hakları Mahkemes’nn Barros Altos/Peru49
kararından şu atıfta bulunmuştur:

bakımından (ratone tempors) yargılama yetks
konusunda da Amerkalılar Arası İnsan Hakları

“[…] af yasaları, zamanaşımı hükümler ve

Mahkemes’nn çthatlarına atıfta bulunmuş

sorumluluğu ortadan kaldırmaya yönelk

ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn yaşam

hükümlern hçbr kabul edlemez çünkü bu

hakkını düzenleyen 2. maddesnn usulen hlaln

hükümlern tamamı soruşturmaları ve şkence,

değerlendrrken etkl soruşturma yükümlülüğünün

yargısız nfaz ve zorla kaybetme gb ağır

bu bağlamda bağımsız ve başlı başına br

nsan hakları hlallernden sorumlu olanların

yükümlülük olarak gelştğn ve dava konusu

cezalandırılmasını engellemey amaçlamaktadır

öldürme ya da kaybetme eylem Mahkeme’nn

ve uluslararası hukukta sınırlandırılmasına

yargı yetksnn tanınmasından önce dah

zn verlmeyen hakları hlal ettkler çn bu

gerçekleşmş olsa 2. maddenn usul yönünden

hükümlern tümü yasaklanmıştır.”

45

yargılamaya mkan tanıdığını belrtmştr.

64.5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes Varnava ve
Dğerler/Türkye46 kararında da aynı Amerkalılar
Arası İnsan Hakları Mahkemes çthatlarına atıfta
bulunarak ratone tempors yargılama yetks
konusunda aynı gdşatı zledğn belrtmştr.
64.6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’nn Ççek/
Türkye47 kararında Yargıç Maruste de mutabık
görüşünde, zorla kaybetmenn yaşam hakkını hlal
eden uluslararası br suç olduğunu belrtrken aynı
çthatlara atıfta bulunmuştur.
64.7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes ayrıca
Lexa/Slovakya48 kararında Amerkalılar Arası
44 09.04.2009 tarhl Šlh/Slovenya Kararı, Başvuru No: 71463/01.

45 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes Velásquez
Rodríguez/Honduras Kararı, 29.07.1988 (Davanın Esası),
Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes Godínez Cruz/
Honduras Kararı, 20.01.1989. (Davanın Esası), Amerkalılar
Arası İnsan Hakları Mahkemes Serrano Cruz Kardeşler/El
Salvador Kararı, 23.11.2004 (İlk İtrazlar).

46 18.09.2009 tarhl Varnava ve Dğerler/Türkye Kararı,
Başvuru Numaraları: 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90,
16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90.

47 27.02.2001 tarhl Ççek/Türkye Kararı, Başvuru No:
25704/94.

48 23.09.2008 tarhl Lexa/Slovakya Kararı, Başvuru No:

49 Barros Altos/Peru, Amerkalılar Arası İnsan Hakları

54334/00.

Mahkemes, 14 Mart 2001.
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ZORLA KAYBETME SUÇU VE
HAKİKATİ BİLME HAKKI1
(RIGHT TO TRUTH)**

* EK’te Hakkat Blme Hakkına İlşkn Efraín Bámaca Velásquez/
Guatemala Davasında Uluslararası Hukukçular Komsyonu
tarafından Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’ne
sunulan amcus curae hukuk mütalaası örneğn bulablrsnz.
Mahkeme, söz konusu hukuk mütalaa yönünde karar vermştr.

Z O R L A K AY B E T M E L E R D E YA R G I N I N T U T U M U
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65. Yukarıda belrtldğ gb ağır nsan hakları

69.1. Hakkat blme hakkı etkl br ç hukuk

hlaller mağdurları ve mağdur yakınları hlaller

yoluna başvuru hakkıyla bağlantılıdır. Bu etkl

hakkında “etkl br ç hukuk yoluna başvurma

br soruşturma yürütülerek, hakkatn ortaya

hakkı”na sahptr. Bu hak, hlallern meydana

çıkarılıp kamuyla paylaşılması ve onarım hakkını

gelmesne yol açan fallern km olduğu ve zorla

çermektedr.

kaybedlen kşnn nerede olduğu ve akıbet
de dâhl olmak üzere meydana gelen hlaller

69.2. Mağdurlar ve yakınları nsan hakları

hakkında “hakkat blme hakkı”nı da çermektedr.

hlallernn gerçekleştğ koşullar hakkında
hakkat blme hakkına sahptr ve bu hak

66. Ağır nsan hakları hlallernn nasıl meydana

zamanaşımına uğramaz.51

geldğ ve hlallerden kmn sorumlu olduğuna dar
hakkatn ortaya çıkarılması toplumların geçmşte

69.3. Hakkat blme hakkı mağdurların

yaşanan hlaller anlamaları ve sonlandırmalarına

yakınlarının ve at oldukları toplulukların kültürel

yardım eder. Toplumun geçmşte yaşanan

açıdan uygun ve onurlu şeklde kayıplarını anma

hlallerle lgl kesn ve tam blg sahb olmaksızın

ve yas tutma haklarıyla bağlantılıdır.

br daha böyles hlallern gerçekleşmesn
engellemes oldukça güçtür. Hakkat, travmatk

69.4. Mağdurlar ve alelerne ek olarak,

süreçlerden sonra yleşme sürecne yardımcı

topluluklar ve toplumun da nsan hakları hlaller

olmanın yanında cezasızlık ve toplumsal nkâra

hakkında hakkat blme hakkı bulunmaktadır.

karşı koruma sağlar. İnkâr ve sesszlk toplumsal
olarak güvenszlk ve kutuplaşmanın artmasına

69.5. Bazı hukuk sstemler hakkat blme hakkını

yol açarken, hakkatn tess edlmes uzlaşma

“blg ednme özgürlüğü” ve “fade özgürlüğü”nün

sürecn başlatablr. Şeffaflık ve hesap vereblrlk

ayrılmaz br parçası olarak kabul etmektedr.52

lkeler üzerne kurulu br poltk ve yargısal düzen
yurttaşların güvenn sağlar.

69.6. İnsanlığa karşı suçlar, soykırım ve savaş
suçları dâhl olmak üzere bazı uluslararası

67. Hakkat blme hakkı tüm ağır nsan hakları

suçların53 soruşturulmasına engel olmak

hlallernde geçerldr, ancak zorla kaybetme

çn fallern aftan yararlanablecekler ler

vakalarında en açık şeklde tanınmıştır.

sürülemez. Bu tbarla meydana gelen hlaln
koşullarını ortaya çıkarmakla lgl olduğu

68. “Mümkün olan en genş ölçüde” hakkat

sürece söz konusu suçlar çn af tanınmasının

blmek hakkı şu unsurları çerr:

yasaklanması da hakkat blme hakkıyla

() Fallern kmlklernn ortaya çıkarılması,

bağlantılıdır.54

() İhlallere yol açan nedenlern ortaya
çıkarılması,

51 BM İnsan Hakları Komsyonu, Bağımsız Uzman Dane

() İhlallern meydana gelmesne neden

Orentlcher, “Cezasızlıkla Mücadele Yoluyla İnsan Haklarının

olan koşulların ve olguların ortaya

Teşvk Edlmes ve Korunmasına İlşkn Güncellenmş

çıkarılması,

Prenspler”, 08.02.2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, Prensp 4.

(v) Zorla kaybedlen kşlern akıbet ve nerede
olduklarının ortaya çıkarılması.50

52 BM İnsan Hakları Yüksek Komserlğ, 2005/66 Kararı,
“Hakkat Blme Hakkı”, 20.04.2005, E/CN.4/RES/2005/66,

69. Hakkın temel unsurları yerleşk olsa da çerğ

başlangıç bölümü.

gelşmeye devam etmektedr.
53 17.07.1998 tarhnde kabul edlen ve 01.07.2002 tarhnde
50 BM İnsan Hakları Komsyonu, 9/11 No’lu Kararı, “Hakkat

yürürlüğe gren Uluslararası Ceza Mahkemes Roma Statüsü

Blme Hakkı”, 24.09.2008, A/HRC/RES/9/11. Bu bağlamda
yürütülecek soruşturmalara kmlğ belrsz mezarların açılması

54 BM İnsan Hakları Komsyonu, Takp Raporu, “Hakkat Blme

da dâhldr.

Hakkı Üzerne Çalışma”, 07.07.2007, A.HRC/5/7..
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69.7. Devletn anma ve hatırlama çn yazılı

br bütün olarak ağır nsan hakları hlaller

delller koruma yükümlülüğü bulunmaktadır.

mağdurlarının, alelernn ve toplumun mümkün

Bunun yanında devlet tarafından hlallerle lgl

olan en genş ölçüde hakkat blme hakkının
55

blg çeren arşvlere yeterl erşm sağlanmalıdır.

tanınmasının uluslararası toplum tarafından
teşvk edlmes gerektğ vurgulanmıştır.57

70. Hakkat blme hakkı henüz spesfk
olarak uluslararası br antlaşmanın konusunu

71. Hakkat blme hakkı hem brçok ulusal

oluşturmamaktadır. Bununla brlkte hakkın

mahkeme hem de bölgesel yargı organları

temel unsurları uluslararası belgelerde kabul

tarafından verlen kararlarda tanınmıştır.

edlmştr.
71.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes, ağır nsan
70.1. Bazı uluslararası antlaşmalarda hakkat

hakları hlallernn gerçekleştğne dar nandırıcı

blme hakkına açık referanslar bulunmaktadır.

ddaların bulunması durumunda devletn yeterl

56

Örneğn Cenevre Sözleşmeler Ek I. Protokol ve

br soruşturma yaparak, hakkat ortaya çıkarma

Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla Kaybetmelere

yükümlülüğü olduğunu belrtmektedr.58 Bu

Karşı Korunması Hakkında Sözleşme’de zorla

bağlamda devlet, ağır nsan hakları ddalarıyla

kaybedlen kşlern yakınlarının sevdklernn

lgl soruşturmaların, zamanında ve eksksz

akıbetn ve nerede olduğunu öğrenme hakkı

br şeklde yürütülmesn ve sorumluların

tanınmıştır.

belrlenerek cezalandırılmasını sağlayacak
ntelkte olmasını sağlamalıdır.59

70.2. Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla
Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında

71.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’ne

Sözleşme le beraber gündeme gelen en öneml

göre hakkat blme hakkı şeffaflık, özenllk,

gelşme Sözleşme’nn hakkat blme hakkını

bağımsızlık, erşleblrlk ve sonuçların

başlı başına br hak olarak kabul etmesdr. 2010

açıklanması lkelern taşıyan etkl br soruşturma

yılının Aralık ayında yürürlüğe gren Sözleşme

yürütme yükümlülüğünün arkasındak amaçtır.

mağdurların zorla kaybetme olayının meydana

Bunun yanı sıra hakkat blme hakkı toplumun

geldğ koşullar, olay hakkında yürütülen

kamu kurumlarına olan güven yükseltme

soruşturmanın sonuçları ve zorla kaybedlen

ve hukukun üstünlüğünü sağlama arzusunu

kşnn akıbet hakkında hakkat blme hakkını

yansıtmaktadır. Söz konusu hak, onarım hakkının

koruma altına almaktadır. Ayrıca devletlere

br parçası olarak mağdurların aleler açısından

onarım ve tekrarını engelleme yükümlülüğü

hakkatn ortaya çıkartılması ve nsan hakları

yüklemektedr.

hukukunun cdd şeklde hlal edldğnn kabul
edlerek, güvence altına alınması çn br araçtır ve

70.3. Brleşmş Mlletler’n bağımsız uzmanlar

tazmnat kadar önem taşımaktadır.60

tarafından hazırlanan brçok karar ve raporunda
da hakkat blme hakkına vurgu yapan açık

57 BM İnsan Hakları Komsyonu, 9/11 No’lu Kararı, “Hakkat

fadeler bulunmaktadır. Brleşmş Mlletler İnsan

Blme Hakkı”, 24.09.2008, A/HRC/RES/9/11

Hakları Konsey ve Genel Kurulu tarafından
58 Bkz. Kelly ve Dğerler/Brleşk Krallık Kararı, Başvuru No:
55 BM İnsan Hakları Komsyonu, Bağımsız Uzman Dane

30054/96, Ramsaha ve Dğerler/Hollanda Kararı, Başvuru No:

Orentlcher, “Cezasızlıkla MücadeleYoluyla İnsan Haklarının

52391/99.

Teşvk Edlmes ve Korunmasına İlşkn Güncellenmş
Prenspler”, 08.02.2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, Prensp 3.

59 El-Masr/Makedonya Cumhuryet Kararı, Başvuru No:
39630/09.

56 12.08.1949 tarhl Cenevre Sözleşmelerne Ek Uluslararası
Slahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlşkn 1 No’lu

60 El-Masr/Makedonya Cumhuryet Kararı, Başvuru No:

Protokol. Yürürlük tarh 07.12.1978.

39630/09, Karşı Görüş Yazısı, parag. 6-7.
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71.3. Mahkeme, ayrıca devlet yetkller tarafından

yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlamına

uzun süre boyunca yakınlarının akıbet hakkında

gelmedğn belrtmştr.65

blg vermenn reddedlmes ve küçümseyen
yanıtlar verlmesnn Avrupa İnsan Hakları

Guatemala ve Brezlya gb bazı devletler

Sözleşmes’nn 3. maddes kapsamında nsanlık

vatandaşlarının hakkat blme hakkını açık br

dışı veya aşağılayıcı muamele anlamına geleceğn

şeklde tanımıştır. 1994 tarhl Guatemala barış

belrtmştr.61

andlaşmaları, Guatemala halkının geçmşte
meydana gelen olaylarla lgl tüm hakkat

71.4. Amerkalılar Arası İnsan Hakları

blmeye hakkı olduğunu, hakkatn ortaya

Komsyonu ve Amerkalılar Arası İnsan Hakları

çıkarılmasının üzücü ve acı olayların

Mahkemes tarafından Amerkan İnsan Hakları

tekrarını önlemeye yardımcı olacağını ve

Sözleşmes’nn adl yargılanma hakkı, düşünce

Guatemala’nın demokratkleşme sürecne güçlü

ve fade özgürlüğü ve hukuk koruma hakkı

br katkı sunacağını belrtmektedr.66

kapsamında hakkat blme hakkının korunduğu
kabul edlmektedr.62
71.5 Arjantn, Şl ve Kolombya mahkemelernde
hakkat blme hakkı uygulama alanı bulmaktadır.
Örneğn Arjantn Yüksek Mahkemes Julo
Hektor Smon Davası’nda nsanlığa karşı suçların
fallerne koruma sağlayan af kanunlarının
Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmştr.63
Peru’da Anayasa Mahkemes Vllegas
Namuche Davası’nda hakkat blme hakkının
doğrudan Anayasa’yla korunan temel hak ve
özgürlüklerden br olduğuna karar vermştr.64
Kolombya’da Anayasa Mahkemes Gustavo
Galon Graldo ve Dğerler Davası’nda yasadışı
slahlı grupların tasfye edlmesne katkıda
bulunmak öncelkl olsa da bunun devletn zorla
kaybedlenler hakkında hakkat ortaya çıkarma
61 Janowec ve Dğerler/Rusya Kararı, Başvuru No: 55508/07
ve 29520/09.

62 Bkz. Velásquez Rodríguez Kararı, Amerkalılar Arası İnsan
Hakları Mahkemes. (Ser. C) No. 4 (1988), Myrna Mack Chang
Kararı, Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes (Ser. C)
No. 101, 274-75 (2003), Bámaca Velásquez Kararı, Amerkalılar

65 Gustavo Gallón Graldo ve Dğerler/Kolombya Davası, Dava

Arası İnsan Hakları Mahkemes (Ser. C) No. 91, 77 (2002), Barros

No. C-370/2006, 18.03.2006.

Altos Kararı, Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes (Ser.
C) No. 75 (2001).

66 Guatemala Toplumunun Acı Çekmesne Sebep Olan
Geçmş Dönem İnsan Hakları İhlaller ve Şddet Eylemlern

63 Julo Hektor Smon ve Dğerler Kararı, Arjantn Yüksek

Ortaya Çıkarmak İçn Komsyon Kurulmasına Dar Anlaşma,

Mahkemes, 14.06.2005.

[Agreement on the Establshment of the Commsson to
Clarfy Past Human Rghts Volatons and Acts of Volence that

64 Genaro Vllegas Namuche. Dava No. 2488-2002-HC/

Have Caused the Guatemalan Populaton to Suffer], UNDoc.

TC,18.03.2004

A/48/954-S/1994/751, 23.07.1994.
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Latn Amerka
Deneym ve
Hakkat Blme Hakkı

77. Gerek ulusal gerek uluslararası kuruluş ve
svl toplum örgütlernn bu yargılamalara amcus
curae sıfatıyla sundukları hukuk mütalaalar söz
konusu prensplern belrlenmesnde ve yerel
mahkeme kararlarında öneml rol oynamıştır.
78. Latn Amerka’dak ulusal ve uluslararası

72. Latn Amerka ülkeler 1970’l ve 1980’l

mahkeme çthatlarının zorla kaybetme suçu

yıllar boyunca, genellkle güvenlk güçler

bağlamında ve bu suçun hakkat blme hakkı le

tarafından gerçekleştrlen ve yargısız nfaz,

lşks çerçevesnde ele alınması, Türkye’dek

zorla kaybetme, şkence gb suçları da kapsayan

yargılamalar çn br rehber ntelğ taşıyacaktır.67

ağır ktlesel nsan hakları hlallerne tanıklık
etmştr.

79. Latn Amerka ülkeler çthatlarında
mağdurların, mağdur yakınlarının ve tüm

73. İhlallern yoğun olarak yaşandığı dönemlerde

toplumun hakkat blme hakkına vurgu

ve hemen sonrasında yerel mahkemeler bu

yapılmaktadır.

suçların soruşturulması ve yargılanması çn
gerekl olan radey gösterememştr. Asker

80. Amerkalılar Arası İnsan Hakları

rejmlern ardından ktdara gelen svl hükümetler

Mahkemes’nn belrgn br etks olsa da bu

söz konusu hlallern yargılanmasını ve tekrarının

çthatlar demokratk br toplumun temel

engellenmesn sağlamak çn gerekl olan yasal

öğelernn yanı sıra anayasal normlara ve

düzenlemeler yapmakta steksz davranmış ve bu

uluslararası hukuk kurallarına dayanmaktadır.

alanda lerleme kaydedlmes uzun zaman almıştır.
81. Peru Anayasa Mahkemes hakkat blme hakkı
74. Geçmşte yaşanan ağır nsan hakları

ve zorla kaybetme suçu bağlamında şu tesptler

hlallernn önündek syas ve hukuk engellern

yapmaktadır:

kaldırılması çn zorla kaybedlen kşlern aleler,
hukukçular, nsan hakları savunucuları ve

Toplumlar, devlet veya devlet dışı şddetn

gazetecler yerel mahkemeler önündek hakkat

sayısız bçmyle vuku bulan haksız ve acı verc

ve adalet taleplern ler sürmeye devam etmşler

olay ve olgular hakkında hakkat blme hakkına

ve bölgedek kanun koyucuların ve mahkemelern

sahptr. Bu hak, olayların gerçekleştğ zamanın

perspektfn değştrmşlerdr.

koşullarını, gerçekleştrlme yöntemn, yern
ve fallern eylemlernn ardındak sakler açığa

75. Gerek toplumdan gelen hakkatlern ortaya

çıkarmaya mkân sağlar. Bu anlamda hakkat

çıkarılması taleb gerek yerel mahkemelern,

blme hakkı vazgeçlemez kolektf br menfaattr.

uluslararası mahkeme çthatlarına ve uluslararası
nsan hakları hukukuna ve uluslararası nsan

Kolektf boyutunun yanı sıra hakkat blme

hukuka kararlarında yer vermeye başlamaları

hakkının, mağdurlara ve mağdurların yakınları

tüm dünyada geçmşte yaşanan ağır nsan hakları

le alelerne tekabül eden breysel br boyutu

hlalleryle henüz yüzleşememş ülkeler çn

da bulunmaktadır. İnsan hakları hlallernn

rehber oluşturacak br doktrn ve çthatlar bütünü

gerçekleştrldğ koşulları ve ölüm ya da kayıp

ortaya çıkmasını sağlamıştır.
67 Bu metndek yerel mahkeme çthatları Washngton

76. Amerkalılar Arası İnsan Hakları

merkezl Due Process of Law Foundaton’ın “Latn Amerka’nın

Mahkemes’nn geçmşte yaşanan ağır nsan

Uluslararası Suçlara Dar İçthatlarından Seçmeler” sml

hakları hlaller le lgl belrledğ prenspler yerel

çalışmasından alınarak tercüme edlmştr. Due Process of

mahkemelern kararlarında büyük değşklklere

Law Foundaton, [Dgest of Latn Amercan Jursprudence on

yol açmıştır.

Internatonal Crmes], 2010.
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halnde mağdurların akıbetn blme hakkı doğası

br durumun ortaya çıkması olduğu çn

gereğ zamanaşımına tab değldr.

hakkat blme hakkı doğrudan nsan onurunun
korunması lkesnden doğmaktadır. Sevlen br

Bu ağırlıkta br suçtan doğrudan ya da

kşnn başına ne geldğn veya cenazesnn nerede

dolaylı olarak zarar gören breyler – suçun

olduğunu gzlemek, kuşkusuz nsan onurunu ve

şlenmesnden sonra oldukça fazla zaman

ruhunu en ustaca üstü örtülmüş ama yne de en

geçmş olsa ble – dğer şeylern yanı sıra (nter

gaddar yöntemle zarara uğratmaktır.

ala) faln kmlğn, suçun şlendğ zamanı yer,
nasıl gerçekleştrldğn, neden gerçekleştrldğn

Bunlara ek olarak, kolektf boyutuyla hakkat

ve cenazenn nerede olduğunu blme hakkına

blme hakkı demokratk ve sosyal hukuk devletnn

dama sahptrler.

ve devletn yönetm şekl olan cumhuryetn
lkelernn açık br tezahürüdür çünkü bu hakkın

Hakkat blme hakkı sadece Peru Devlet’nn

kullanılması kamu gücünün kullanılmasıyla ya da

uluslararası yükümlülüklernden değl, aynı

yasadışı suç örgütlernn eylemleryle ne derece

zamanda devletn tüm hakları özellkle de nsan

yozlaşableceğmz anlamamızı sağlar.

onuruyla lgl olanları koruma yükümlülüğünü
düzenleyen Syasal Anayasası’nın bzzat

Neler yaşandığının blnmesnn yanı sıra şlenen

kendsnden doğar k bu gereğnce açıklığa

suçların cezasız kalmadığını blmek de hepmzn

kavuşturulmamış olsa da kurumların salt varlığını

ortak talebdr. İnsan hayatının korunması ve nsan

etkleyeblecek tarhsel br durumdur.

onuruna saygı duyulması demokratk ve sosyal
br hukuk devletnn temel özellğe se, o halde

Hakkat blme hakkı anayasamızın

hakkat blme hakkının hlal sadece mağdurlara

termnolojsnde açıkça yer almamış olsa da

ve mağdur yakınlarına değl aynı zamanda Peru

bu hak her şeyden önce devletn temel hakları

halkını da zarar vermektedr.

garant altına alma ve hukuk koruma sağlama
yükümlülüğünden doğan ve bütünüyle korunan

[…] Bu bağlamda devlet, sadece elnde

br haktır. Bununla brlkte Anayasa Mahkemes,

bulundurduğu belgeler mağdur yakınlarının

mümkün olan en makul ölçüde ve en güncel

erşmne açmak değl fakat aynı zamanda

özel durumlarda, mevcut Anayasa’nın emrettğ

bldrlen olayları soruşturmak ve doğrulamak

gb ve devletn demokrassn güçlendreceğ

anlamına da gelen, özel br soruşturma ve

çn, nsan haklarına saygıyı ve korumayı

blglendrme yükümlülüğü altındadır.68

arttıracak zımn anayasal haklar gelştrlmes
gerektğ görüşündedr.

82. Arjantn Federal Ağır Ceza Mahkemes
soykırım suçuyla lgl br kararında hakkat blme

Anayasa Mahkemes, hakkat blme hakkı her ne

hakkına dar şunları belrtmştr:

kadar yaşam hakkı, özgürlük hakkı ya da kşsel
güvenlk hakkı gb temel hakları kapsıyor olsa da

Yargılaması devam eden bu dava gb davalarda

bu hakkın aynı zamanda tanınmasıyla korunan

‘uzlaşma’ veya ‘geleceğe bakma’ htyacı ve

menfaat ve erekten (telos) kaynaklanan kend

‘geçmşte kalanları karıştırmanın’ beyhudelğne

başına özerk br karakter, onu lgl dğer

dar sıkça aksettrlen malar, ‘hakkat sağlayıcı’

haklardan ayıran kendne özgü br mahyet

[…] ve her şeyden önce gelecek kıyımları önlemek

olduğuna nanmaktadır.

ve lk adım olarak br tür onarım sağlamak çn
belleğn nşa edlebleceğ tek vasıta olan hukuk

Mağdurların uğradığı zarar, sadece yaşam hakkı,

kavramına taban tabana zıttır[…] Önümüzdek

özgürlük hakkı ve kşsel bütünlük hakkı gb
öneml br hukuk menfaatn çğnenmes değl

68 Mara Emla Vllegas Namuche tarafından sunulan

aynı zamanda şlenen suçların mağdurlarının

habeascorpus hakkında Karar - 2488-2002 Kayıt- HC/TC,

başına gerçekten ne geldğnn umursanmadığı

Olağanüstü Temyz, Peru Anayasa Mahkemes, 18 Mart 2004.
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davaları bu şeklde ele alır ve kapsayıcı br hukuk
çerçevede değerlendrrsek, soruşturma altındak
bu eylemler uygun bağlamlarına yerleştreblrz
ve böylece çok y blnen Velásquez Rodríguez
kararında belrlenen yükümlülüklerle uyumlu
br bçmde soruşturmaları cddyetle ele alır
ve sadece br formalte olarak görmeyz. Bütün
bunlar ayrıca kolektf br hafıza oluşturmanın ve
başka katlamların önlenmesnn temel
taşı olan hakkat blmek üzerne kurulu br
gelecek nşa etmenn parçasıdır.69
83. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes
se hakkat blme hakkının getrdğ yükümlülükler
hakkında şunları belrtmştr:
[…] Hakkat blme hakkının özünde bulunan poztf
yükümlülükler, bu hakkın en uygun, katılımcı ve
eksksz şeklde yerne getrlmesn sağlayacak
kurumsal yapıların benmsenmesn gerektrr. Bu
yapılar kendlern asılsız bırakacak hukuksal ya
da pratk engeller getrmemeldr. Hakkat blme
hakkının kolektf boyutunun karşılanablmes çn
ulaşılablen en eksksz tarhsel kayıtların hukuk
analzne htyaç vardır. Bu tespt, ortak eylem
bçmlernn de belrlenmesn çermel ve çeştl
yollarla hlallerde yer alanları ve bu hlallere
karşılık gelen yükümlülükler de tanımlamalıdır.
Dahası, soruşturmalar devlet tarafından
mağdurların ya da yakınlarının hukuk
süreçler başlatmasına ya da özel kşlern dell
sunmasına bağlı olan kşsel menfaate dayalı
yüzeysel ncelemeler olarak değl, bzzat kend
hukuk yükümlülüğü olarak ele alınmalıdır.70

69 Crcuto Kampları ve Dğerler Davası
(MguelOsvaldoEtchecolatz) - Etchecolatz, MguelOsvaldo
- (Davalı), Dava No. 2251/06, (La Plata) Federal Ağır Ceza
Mahkemes, 19 Eylül 2006

70 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes Rochela
Katlamı/Kolombya Davası, 11 Mayıs 2007.
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İNSANLIĞA KARŞI
SUÇ BAĞLAMINDA
ZORLA KAYBETMELER
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Zamanaşımı
İşlemeyeceğ Kuralı

yaralama, şkence, ezyet veya köleleştrme, kş
hürryetnden yoksun kılma, blmsel deneylere
tâb kılma, cnsel saldırıda bulunma, çocukların
cnsel stsmarı, zorla hamle bırakma, zorla fuhşa
sevk etme suçları uluslararası düzenlemelere

84. Uluslararası hukuka göre devletlern, savaş

paralel şeklde “nsanlığa karşı suçlar” olarak

zamanında olduğu gb barış zamanında da zorla

tanımlanmıştır.

kaybetme ve yasadışı keyf nfazlar gb suçları
kend vatandaşlarına karşı şlemesnn yaygın

88.2. Aynı hükmün 4. fıkrasında bu suçlarla lgl

br pratk halne gelmes ve böylece uluslararası

soruşturma ve kovuşturmalara zamanaşımı

nsan hakları belgelernn tanıdığı temel hak ve

şlemeyeceğ belrtlmştr.

özgürlüklern ağır ve genş ölçekte hlal “nsanlığa
karşı suç” teşkl etmektedr.

89. Uluslararası genel hukuk kaynakları ve
bağlayıcı sözleşmeler karşısında suç tarh

85. Brleşmş Mlletler Herkesn Zorla

dkkate alınarak ve lehe kanun olması tbarıyla

Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında

breysel başvuru konusu olaya 765 sayılı mülga

Sözleşme’nn 1. maddesnn 2. fıkrasında

Türk Ceza Kanunu’nun tatbk edlmes ve bu

belrtldğ gb savaş hal, savaş tehdd, ç syas

sebeple olaya tekl öldürme suçlarını düzenleyen

karışıklık veya herhang br olağanüstü hal dahl

450. maddesnn uygulanması suretyle

olmak üzere hçbr gerekçe zorla kaybetme

zamanaşımı ve takpszlk kararı verlmes hukuka

suçu bakımından hukuka uygunluk sebeb

uygun değldr.

teşkl edemez.
90. Anayasa’nın 90/5. maddesnde yer alan
86. Blndğ gb “nsanlığa karşı suç” kavramının

normlar hyerarşs uyarınca usulünce yürürlüğe

kapsam ve şartlarını Nürnberg Mahkemes Şartı,

konulmuş mlletlerarası andlaşmalar kanun

Brleşmş Mlletler Esk Yugoslavya Uluslararası

hükmünde olduğuna ve usulünce yürürlüğe

Ceza Mahkemes Statüsü, Ruanda Uluslararası

konulmuş temel hak ve özgürlüklere lşkn

Ceza Mahkemes Statüsü, Uluslararası Ceza

mlletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı

Mahkemes Roma Statüsü gb brçok hukuk

konuda farklı hükümler çermes halnde

belgede yol gösterc şeklde bulmak mümkündür.

çıkablecek uyuşmazlıklarda mlletlerarası

Genel hukuk kaynakları arasında yer alan bu

andlaşma hükümlernn esas alınması gerektğne

hukuk belgelern uygulanmasına lşkn pek çok

göre yukarıda açıklanan Avrupa İnsan Hakları

örnek çthat da brkmştr.

Mahkemes kararları gereğ zamanaşımı
nedenyle takpszlk kararı verlmes ç hukuka ve

87. Bu bağlamda ster savaş sterse barış

uluslararası sözleşme hükümlerne aykırıdır.

zamanında olsun kasten öldürme, zorla kaybetme,
kıyım, köleleştrme, sürgün, şkence, haps,

91. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes’nn “Hç

tecavüz, poltk, ırk, dn nedenlerle zulüm ve

kmse, şlendğ zaman ulusal ve uluslararası

benzer gayrı nsan fllern genel olarak nsanlığa

hukuka göre suç sayılmayan br fl veya hmalden

karşı suç kategorsnde olduğu açık ve nettr.

dolayı mahkum edlemez” hükmünü taşıyan 7/1.
maddesne hukukun genel lkeler doğrultusunda

88. Blndğ gb 765 sayılı mülga Türk Ceza

stsna getren 7/2. maddesne göre; “Bu madde,

Kanunu’nda yer almasa da 5237 sayılı Türk Ceza

şlendğ zaman uygar uluslar tarafından tanınan

Kanunu “nsanlığa karşı suçlar” düzenlemesne

genel hukuk lkelerne göre suç sayılan br fl veya

yer vermştr.

hmal le suçlanan br kmsenn yargılanmasına ve
cezalandırılmasına engel değldr”. Aynı şeklde,

88.1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun

Meden ve Syasal Haklar Sözleşmes’nn “Hç

77. maddesnde kasten öldürme, kasten

kmse, şlendğ zamanda ulusal ya da uluslararası
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hukuk bakımından suç sayılmayan br fl ya
da hmal yüzünden suçlu sayılamaz” hükmünü
taşıyan 15/1. maddesne hukukun genel lkeler
doğrultusunda stsna getren 15/2. maddes
uyarınca; “Bu maddenn hçbr hükmü, şlendğ
sırada uluslar topluluğunun kabul ettğ genel
hukuk lkelerne göre suç sayılan br fl ya da
hmal yüzünden br kmsenn yargılanmasını ya da
cezalandırılmasını engelleyemez.” Bu hükümler,
yargı makamları bakımından kesn ve bağlayıcıdır,
bu nedenle bu soruşturmalara zamanaşımı
uygulanamaz.71

Latn Amerka
Yargılamalarında
İnsanlığa Karşı
Suçlar Kavramı ve
Zamanaşımı
İşletlemeyeceğ Kuralı
92. Latn Amerka’dak ulusal ve uluslararası
mahkeme çthatlarının zorla kaybetme suçu
bağlamında ve bu suçun nsanlığa karşı suçlar
le lşks çerçevesnde ele alınması, Türkye’dek
yargılamalar çn br rehber ntelğ taşıyacaktır.
93. Latn Amerka mahkemeler çthatlarında,
lgl uluslararası çthatlarla da uyumlu olarak,
nsanlığa karşı suçların dğerlernn yanı sıra
(nter ala) yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlk
hakkı, ruhsal/cnsel özgürlük ve fzksel bütünlük
hakkı gb temel hakları korumaya odaklandığı
belrtlr. Bu çthatlarda ayrıca, bu suçlarla verlen
hasarın ağırlığı ve mağdurlar, yakınları ve toplum
açısından menfur sonuçları da tanımlanır.
94. İnsanlığa karşı suçların uluslararası tanımı ve
gelşm le lgl tarhsel arka plana yer verlrken,
krtk br faktör olarak bu suçların özünde bulunan
zalmanelğn onları savaş suçlarından ayırdığı
ve ster savaş ster barış zamanında şlensnler,
sstematk ya da yaygın olarak şlenmelernn
nsanlığa karşı suç olarak tanımlanmaları çn
yeterl olacağı belrtlr.
95. Kolombya Anayasa Mahkemes nsanlığa
karşı suçların uluslararası suçlar olarak
tanımlanmasının tarhsel gelşmne değndğ ve
Uluslararası Ceza Mahkemes Roma Statüsü’nü
anayasal açıdan değerlendrdğ br kararında

71 Bkz. Öznur Sevdren, “Br Uluslararası Ceza Hukuku

şunları aktarmaktadır:

Problematğ Olarak Zorla Kaybetme Suçunun Ulusal Hukukta
Tanınması ve Zamanaşımı Meseles”, Zorla Kaybetmeler ve

İnsanlığa karşı suçlar kavramı, yaygın ya da

Yargının Tutumu çnde, Hakkat Adalet Hafıza Merkez Yayınları,

sstematk olarak şlenen pek çok zalmane fl

İstanbul, 2011, s. 62 - 99.

kapsayacak şeklde gelşmştr k aslında bu suçlar
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teamüle tabdr ve yüzyıllardır uluslararası hukuk

sınır dışı etmeden yargılarken, Etyopya’da Dergue

tarafından yasaklanmaktadır. Başlangıçta savaş

rejm lderler nsanlığa karşı zalmane suçlar

suçları ve barışa karşı suçlar le bu suçlar arasında

şlemekten mahkemeye çıkarıldı.

br bağ kurma htyacı hssedlmş olsa da bu koşul
kademel olarak ortadan kalkmıştır.

İnsanlığa karşı suçlar le savaş suçları arasındak
bağlantının kaldırılmasına dar br öner Savaş

[…] Günümüzde kullanılan nsanlığa karşı suç

Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından

kavramı lk kez Nürnberg Mahkemes Statüsü’nün

Zamanaşımı Kurallarının Uygulanmayacağına

6(c) maddesnde yer almıştır […]. Naz suçlulara

Dar Sözleşme’nn görüşmeler sırasında ler

atfedlen suçlardan pek çoğu Lahey Kuralları’na

sürüldü. Nhayetnde bu tür suçların ‘hem savaş

göre savaş suçları olsa da ceza sorumluluğu,

hem barış zamanında’ şlenebleceğne dar br

svllere karşı suç şleyen yüksek rütbel Naz

tanım kabul edlse de tüm çabalara rağmen savaş

görevllerne dek genşleteblmek çn yen br

le bu suçlar arasındak bağlantı tamamen ortadan

kategor olan nsanlığa karşı suçlar kavramına

kaldırılamadı. Bu bağlantı Esk Yugoslavya

htyaç duyulmuştur.

Uluslararası Ceza Mahkemes Statüsü’nde
korunmuş olsa da Ruanda Mahkemes Statüsü’nde

Bu yen suç kategorsnn oluşturduğu temel sorun

yer almadı. Uluslararası Ceza Mahkemes

kanunlk lkesnn sıkı br şeklde uygulanmasına

Roma Statüsü’nde bu suçların slahlı çatışma le

bağlı olarak Müttefklern kanunların gerye

bağlantısı tamamen ortadan kaldırıldı.

yürümezlğ lkesne aykırı (ex post facto)
kararlar vermekle suçlanablecek olmalarıydı.

Uluslararası hukuk gelştkçe ve konsolde

Savaş suçları ve barışa karşı suçlar le kurulan

edldkçe Brleşmş Mlletler Genel Kurulu nsan

bağlantı tamamen böyle br thamdan kaçınmak

haklarının korunmasına dar, bell fllern kabul

çnd. Ceza sorumluluğun genşletlmes, savaş

edlemeyeceğ hususunda uluslararası uzlaşmayı

suçlarına at bazı hükümlern svllere ve korunan

gderek sağlamlaştıran pek çok beyanname kabul

dğer kşlere uygulanablr olmasına dayanıyordu

ett […]

k bu da ancak Nürnberg Mahkemes’nn
yargılama alanında yer alan savaş suçları

Bunun örneklernden br, 1965 tarhl Her

ve barışa karşı suçlarla br bağ kurulursa

Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına

gerekçelendrleblrd.

İlşkn Uluslararası Sözleşme gb bağlayıcı
dokümanlarla düzenlenen ırk ayrımcılığının

Müttefk Kontrol Konsey 10 Numaralı Kanun’a

yasaklanmasıdır. Brleşmş Mlletler Genel Kurulu

dayanarak kend şgal alanlarında pek çok

1973 yılında, nsanlığa karşı suç poltkaları ve br

Alman devlet görevlsn ve asker nsanlığa karşı

ırksal grubun br dğer üzernde tahakküm ve baskı

suçlardan yargıladı, fakat nsanlığa karşı suçlar

oluşturmak amacıyla uyguladığı ırk ayrımcılığı

le savaşın başlangıcı ve savaş suçları arasında

uygulamaları olarak karakterze edlen Soykırım

herhang br bağ kurma gereğ duymadı. […] Çünkü

Suçunun Önlenmes ve Cezalandırılmasına Dar

pek çok Naz yargılamalardan kurtulablmek

Uluslararası Sözleşme’y kabul etmştr. Bu suç

çn saklanıyordu ve pek çok devlet 1950’lerde

Uluslararası Ceza Mahkemes Roma Statüsü’nün

başladıkları yargılamaları on yıllarca açık tuttu.

7(j) maddesnde nsanlığa karşı suç kabul edlen

Örneğn, Fransa 1980’lerde ve 1990’larda Klaus

fllerden br olarak açıkça yer almaktadır.

Barbe ve Paul Touver’ı nsanlığa karşı suçlardan
yargıladı.

Pek çok nsan hakları sözleşmesnde yasaklanan
şkence suçu bağlamında da benzer br süreç

İknc Dünya Savaşı bağlamının dışında, başka

yaşanmıştır. Brleşmş Mlletler İşkenceye ve

devletler de nsanlığa karşı zalmane suçları

Dğer Zalmane, İnsanlık dışı ya da Aşağılayıcı

soruşturdular. Mesela Letonya ve Estonya

Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme’de […]

emnyet görevllern öldürme, şkence ve zorla

ve Amerkalılar Arası İşkencenn Önlenmes ve
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Cezalandırılması Sözleşmes uluslararası br suç

olarak yönlendrlen ssteml şkence, zorla

olarak tanımlanmıştır […]

kaybetme ve öldürme fller ‘nsanlığa karşı
suç’ teşkl eder.73

Cezalandırılmasında uluslararası toplumun
yararı bulunan ve nsanlığa karşı suç kabul

97. Arjantn Yüksek Mahkemes’nde

edlen fller lstes zorla kaybetmeler ve

görülmekte olan Enrque Lautaro Arancba

yargısız nfazları kapsayacak şeklde bugüne

Clavel Davası’nda zamanaşımının uygulanması

72

dek genşlemştr […]

le lgl Şl Hükümet’n temslen sunulan
kşsel suç snadı dlekçesnde kavram şöyle

96. Uruguay Ceza Mahkemes “Condor Plan”

ele alınmıştır:

Davası’nda nsanlığa karşı suçları şöyle
tanımlamıştır:

Soykırım, şkence, kşlern zorla
kaybedlmes, (kasten) öldürme gb suçlar

Her br muhtelf nsan hakları hlallernden

le syas muhalflere zulmetme ve onları

oluşan ve fl (de facto) hükümet tarafından

ortadan kaldırma amacı taşıyan dğer tüm

devlet terörü bağlamında sstematk,

fller –k bu fller arasında bu tür suçları

yaygın ve planlı br şeklde şlenen – zorla

şlemek çn özel olarak kurulan br gruba

kaybetme, öldürme, şkence, syasal ve

üye olmayı da saymak gerekr– nsanlığa

sosyal hakları, çalışma haklarını, fade

karşı suçlar olarak addedleblr, çünkü

ve seyahat özgürlüğünü kısıtlamayı veya

Anayasa’nın 118. maddesnde de ortaya

ortadan kaldırmayı da kapsayan – bu suçlar,

konduğu üzere, bu fller mlletlerarası

uluslararası hukukun ‘nsanlığa karşı suçlar’

hukuk kurallarını (jus gentum norms) hlal

olarak tanımladığı uygulamalardır. Bu suçlar

etmektedr.

hçbr zamanaşımı kuralına tab olmadığı
gb tüm devletler bu suçları soruşturmakla

98. Bu doğrultuda, Arjantn Yüksek Mahkemes

yükümlüdür.

1974-1978 yılları arasında nsanlığa karşı
suçların uluslararası teamül hukukunda yer

Nürnberg Statüsü’ndek tanımında donup

aldığına ve dolayısıyla bu tarhte şlenen

kalmak yerne, ‘nsanlığa karşı suç’ kavramı

suçlar çn ç hukukta bu suçlar o tarhte

gelşmeye, değşmeye ve özerkleşmeye devam

tanımlanmamış olsa dah zamanaşımı

etmştr. En belrgn özellkler se zamanaşımı

kanunlarının uygulanamayacağına karar

kurallarının ve af yasalarının bu suçların

vermştr.74

fallerne uygulanmaması ve bu suçların
fallernn sığınma ve ltca prosedürlernden

99. Peru Yüksek Mahkemes esk Peru Başkanı

yararlanamamasıdır. Uluslararası hukukun

Alberto Fujmor’nn yargılandığı Barros Altos,

genel lkelernden br ve jus cogens sayılan br

La Cantuta ve SIE Bodrumları kararlarında

kural olarak, nsanlığa karşı suçların fallernn

nsanlığa karşı suç kavramının öğelern şöyle

yargılanmasını sağlamak, evrensel br zorunluluk

sıralamıştır:

olarak sağlamlaştırılmıştır.
[…] Özellkle uluslararası dokümanlarda ve
[…] İnsanlığa karşı suçların varlığı son yrm otuz

mahkeme kararlarında belrtlen gerekl koşullar

yıldır ortaya çıkan çthat ve normların gelşm le

şunları çerr:

kabul edlmştr. […] Bu gelşm çerçevesnde,
ulusal güvenlk doktrn tarafından deolojk

73 “Condor Plan” Davası (José Nno Gavazzo Perera), Uruguay
Ceza Mahkemes, 2009.

72 Dava No: C-578/02, Dosya No: LAT-223, Başkan Eduardo
Cfuentes Muñoz, Kolombya Anayasa Mahkemes, 30 Temmuz

74 Arancba Clavel, Enrque Lautaro Davası, Arjantn Yüksek

2002.

Mahkemes, 2004.
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() faln statüsü (kamu gücüne sahp br brm ya
da br bölgede fl hâkmyet elnde bulundurduğu
kabul edlen br suç örgütü),
() suçun mahyet (organze ve yaygın ya da
sstematk fller – buradak “yaygın” fades
nceldr ve mağdurların sayısını vurgular,

Latn Amerka
Yargılamalarında
İnsanlığa Karşı Br Suç

“sstematk” sıfatı se ssteml br planı fade eder

Olarak Zorla Kaybetme

() suçun şlendğ ortam (ç ya da dış çatışma) ve

Suçu ve Devam Eden

(v) mağdurların konumu ve özellkler (svl halk ve
savunmasızlık).75

(Kesntsz) Br Suç Olarak

100. Ancak yne aynı kararında Peru Yüksek

Kaçırma ve Alıkoyma

Mahkemes nsanlığa karşı suçların yaygın
ya da sstematk olma özellğ le lgl şunları

(Hürryet Tahdt) Suçu

belrtmştr:
101. Latn Amerka ülkeler mahkemelernn zorla
Austn, Texas Ünverstes’nn sunduğu amcus

kaybetme suçu konusunda belrleyc kabul ettkler

curae’de Esk Yugoslavya Uluslararası Ceza

ve uyguladıkları çthatta emsal kabul edlen lk karar

Mahkemes’nn Prosecutor/Blaskc kararından

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn

alıntılanarak belrtldğ gb […] – sanığın

1989 tarhl Velásquez Rodríguez/Honduras

suçlandığı belrl fller değl – sadece saldırı,

kararıdır. Bu kararda Mahkeme zorla kaybetme

yaygın ya da sstematk olmalıdır; dahası yne

suçunun nsanlığa karşı br suç sayılması çn gerekl

aynı metnde Amerkalılar Arası İnsan Hakları

olan tüm öğeler mevcut dava açısından ncelemştr.

Mahkemes’nn 26 Eylül 2006 tarhl Monacd

Mahkemenn bu husustak kararı77 şöyledr:

Arellano/Şl kararından alıntılanarak belrtldğ
gb, tek br saldırı dah yaygın ya da ssteml br

İnsan hakları hlaller tarhnde kaybetmeler

saldırı bağlamında gerçekleştrldğ takdrde,

yen değldr. Ancak, sstematk ve tekrarlanan

nsanlığa karşı br suç ortaya çıkması çn

mahyette ve sadece bell şahısların geçc ya da

yeterldr.76

kalıcı olarak kaybolmasını sağlamak çn değl,
aynı zamanda genel br ıstırap, güvenszlk ve
korku ortamı yaratma aracı olarak kullanılmaları
yen br olgudur. Bu uygulama hemen hemen tüm
dünyada var olsa da son yıllarda Latn Amerka’da
olağanüstü yoğunlukta gerçekleşmektedr.
Kaybedlme olgusu, nsan hakları hlallernn
karmaşık br şekldr ve bütünsel br şeklde
anlaşılması ve ele alınması gerekmektedr.
29 Şubat 1980 tarhl ve 20 numaralı Karar’la
(XXXVI) Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

75 Barros Altos, La Cantuta ve SIE Bodrumları Davaları (Alberto

Komsyonu Zorla ya da İrade Dışı Kaybetmeler

Fujmor) – Dosya: A.V. 19-2001, Özel Ceza Dares, Lma Yüksek

Hakkında Çalışma Grubu’nun oluşturulması,

Mahkemes, 7 Nsan 2009.
77 Velásquez Rodríguez/Honduras Davası, Amerkalılar Arası
76 A.g.e.
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zaten Brleşmş Mlletler Genel Kurulu’nda (20 Aralık

fallernn kusurları her ne olursa olsun, devletn

1978 tarhl 33/173 numaralı Karar), Ekonomk ve

yetks sınırsız değldr ve amaçlarına ulaşmak çn her

Sosyal Konsey’de (10 Mayıs 1979 tarhl ve 1979/38

türlü yola başvuramaz. Devlet hukuk ve etğe tabdr.

numaralı Karar) ve Ayrımcılığın Önlenmes ve

İnsan onuruna saygısızlık devletn hçbr eylemne

Azınlıkların Korunması Alt Komsyonu’nda (5 Eylül

esas teşkl edemez.

1979 tarhl ve 5B (XXXII) numaralı Karar) tüm
dünyanın dkkatn çekmş olan zorla kaybetme

İnsanların zorla kaybedlmes, Taraf Devletlern

uygulamasının genel olarak kınandığının ve

uymak ve güvence altına almakla yükümlü oldukları

reddedldğnn br göstergesdr.

pek çok Sözleşme maddesnn çoklu olarak
hlaln oluşturmaktadır. Br kşnn kaçırılması, kş

İnsan Hakları Komsyonunun raportörlernn ve

özgürlüğünden keyf olarak yoksun bırakılması,

özel temslclernn raporları, kaybetme fllernn

tutuklanan kşnn geckmekszn yargı önüne

son bulması, mağdurların ortaya çıkarılması ve

çıkarılma ve tutuklanmasının hukuka uygunluğunun

sorumluların cezalandırılması le lgldr.

denetlenmes çn elverşl usullere başvurma
hakkının hlal edlmes demektr k tüm bunlar

Amerkalılar Arası sstemde, Amerka Devletler

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Sözleşmes’nn

Örgütü (OAS) Genel Kurulu defalarca zorla

kşsel özgürlük hakkını tanıyan 7. maddesnn hlaln

kaybetme fllerne dkkat çekmş ve kaybetmelern

oluşturmaktadır […].

soruşturulması ve bu uygulamaların durdurulması
çn çağrıda bulunmuştur.78

[…] Bu uygulamalar, dolayısıyla, Amerkalılar Arası
İnsan Hakları Sözleşmes’nn kşsel bütünlük hakkını

Her ne kadar Amerkalılar Arası İnsan Hakları

tanıyan 5. maddesnn hlaln oluşturmaktadır

Sözleşmes’ne taraf devletlerce uygulanablr olan

[…]. Ayrıca Amerkalılar Arası İnsan Hakları

ve bu termnolojy kullanan br anlaşma mevcut

Sözleşmes’nn 4. maddesnde tanınan yaşam

değlse de uluslararası uygulama ve doktrn

hakkının açıkça hlaln oluşturmaktadır […].

kaybetmeler genellkle nsanlığa karşı suçlar
olarak tanımlamaktadır. OAS Genel Kurulu da ‘bu

Kaybetme uygulaması, Amerkalılar Arası İnsan

uygulama zalmane ve nsanlık dışıdır, hukukun

Hakları Sözleşmes’nn yukarıda bahs geçenler gb

üstünlüğü le alay etmektedr ve keyf gözaltı yasağı

pek çok maddesn doğrudan hlal etmesnn yanı sıra,

ve kşsel sağlık ve güvenlk hakkını güvence altına

nsan onuru kavramı ve Amerkalılar Arası sstemn

alan normları baltalamaktadır’ açıklamasında

ve Sözleşme’nn en temel prensplernden doğan

bulunmuştur. (AG/RES.742)

değerlern büsbütün terk edldğn gösterr k bu da
Sözleşme’nn esaslı br şeklde hlaln oluşturur.79

Kuşkusuz her devletn güvenlğ sağlama hakkı ve
yükümlülüğü vardır. Tartışmasız tüm toplumlar

102. Mahkeme aynı davada kanıtlanmış kabul ettğ

hukuk düzenlernde bazı eksklklerden muzdarptr.

gerçeklere dar şunları belrtmştr:

Ancak, bazı fllern cddyetne ve bazı suçların
() 1981-1984 yılları arasındak dönemde Honduras
78 (31 Ekm 1979 tarhl AG/RES.443 (IX-0/79) sayılı Karar; 27

Cumhuryet’nde 100 le 150 kş kaybolmuştur ve

Kasım 1980 tarhl AG/RES.510 (X-0/80) sayılı Karar; 20 Kasım

bu kşlerden br daha haber alınamamıştır. (Mguel

1982 tarhl AG/RES.618 (XII-0/82) sayılı Karar; 18 Kasım 1983

Angel Pavón Salazar, Ramón Custodo López, Efraín

tarhl AG/RES.666 (XIII-0/83) sayılı Karar; 17 Kasım 1984 tarhl

Díaz Arrvllaga, Florenco Caballero’nun tanık

AG/RES.742 (XIV-0/84) sayılı Karar ve 14 Kasım 1987 tarhl ve AG/

fadeler ve gazete kupürler)

RES.890 (XVII-0/87) sayılı Karar; Amerkalılar Arası İnsan Hakları
Komsyonunun 1978 tarhl yıllık raporu, s.24-27; 1980-1981 Yıllık

() Bu kayıplar, mağdurların, svl gyml, maskel

Raporu, s. 113-114; 1982-1983 Yıllık Raporu, s. 46-47; 1985-86
Yıllık Raporu, s. 37-40; 1986-1987 Yıllık Raporu, s. 277-284 ve pek

79 Velásquez Rodríguez/Honduras Davası, Amerkalılar Arası

çok Ülke Raporu (Arjantn -1980, Şl 1985, Guatemala 1985))

İnsan Hakları Mahkemes, 29 Temmuz 1988, s. 149-159.
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ve slahlı, fütursuzca davranan ve ya plakasız ya da

(c) Kaçıranlar mağdurları gzl ve gayr resm gözaltı

sahte plakalı ve hçbr resm şaret taşımayan araçlar

merkezlerne götürmekte ve onları br merkezden

kullanan adamlarca, genellkle güpegündüz ve halka

dğerne taşımaktaydılar. Mağdurları sorgulamakta

açık yerlerden zorla kaçırılmaları le başlayan benzer

ve onları zalmane ve aşağılayıcı muameleye tab

br seyr zlemektedr. (Mguel Angel Pavón Salazar,

tutmakta ve şkence yapmaktaydılar. Bazı mağdurlar

Ramón Custodo López, Efraín Díaz Arrvllaga,

en sonunda öldürülmekte ve gzl mezarlıklara

Florenco Caballero’nun tanık fadeler ve gazete

gömülmekteydler. (Mguel Angel Pavón Salazar,

kupürler)

Ramón Custodo López, Florenco Caballero, René
Velásquez Díaz, Inés Consuelo Murllo ve José

() Bu kaçırmaların asker personel ya da pols

Gonzalo Flores Trejo’nun fadeler);

ya da onların emr altında hareket eden kşlerce
gerçekleştrldğ Honduras’ta kamuya mal olmuş

(d) Bu durum kayıpların yakınları, avukatlar ve nsan

ve yayılmış br blgdr. (Mguel Angel Pavón Salazar,

haklarını korumakla lglenen kş veya kuruluşlar

Ramón Custodo López, Efraín Díaz Arrvllaga,

ya da hakm önüne çıkarma müzekkerelern (wrts

Florenco Caballero’nun tanık fadeler ve gazete

of habeas corpus) uygulamakla yükümlü hakmler

kupürler).

tarafından sorgulandığında, yetkller sstematk br
bçmde gözaltılar hakkında ya da mağdurların yerler

(v) Özellkle aşağıda belrtlen lgl koşullar

ve akıbetler hakkında br blgye sahp olmadıklarını

göz önünde bulundurulduğunda Mahkeme

dda etmekteydler. Bu tutum, daha önce sstematk

kaybedlmelern sstematk br şeklde

bçmde onları tuttuğunu ya da akıbetlern bldğn

gerçekleştrldğne karar vermştr:

reddeden aynı yetkllern elnde daha sonra
yenden ortaya çıkan kşler söz konusu olduğunda

(a) Mağdurlar genellkle Honduras devlet

dah değşmemekteyd. (Inés Consuelo Murllo,

görevllernn devlet güvenlğne karşı tehlke

José Gonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz Arrvllaga,

oluşturduğunu düşündükler kşlerdr. (Mguel Angel

Florenco Caballero, Vrglo Carías, Mlton Jménez

Pavón Salazar, Ramón Custodo López, Efraín Díaz

Puerto, René Velásquez Díaz, Zenada Velásquez,

Arrvllaga, Florenco Caballero, Vrglo Carías,

César Augusto Murllo’nun fadeler ve gazete

Mlton Jménez Puerto, René Velásquez Díaz, Inés

kupürler)

Consuelo Murllo, José Gonzalo Flores Trejo, Zenada
Velásquez, César Augusto Murllo’nun tanık fadeler

(e) Ordu ve pols görevllernn yanı sıra yürütme ve

ve gazete kupürler) Bunun yanı sıra mağdurlar

yargı alanındak yetkller de ya kaybedlmeler nkar

genellkle uzun süre boyunca gözetm altında tutulan

etmşler ya da bunları önlemek veya soruşturmak,

kşlerdr. (Ramón Custodo López ve Florenco

sorumluları cezalandırmak veya mağdurların

Caballero’nun fadeler)

yerlern ve akıbetlern ya da bedenlernn yern
öğrenmeye çalışanlara yardım etmek konusunda

(b) Kullanılan slahlar ordunun ve polsn kullanımı

acz kalmışlardır. Hükümet ve Slahlı Kuvvetler

çn ayrılmış slahlardır ve kullanılan araçlarda

tarafından oluşturulan araştırma komsyonlarından

özel br resm zn gerektren renkl camlar

hçbr sonuç alınamamıştır. Başlatılan hukuk

bulunmaktadır. Bazı vakalarda devlet görevller

şlemler alen br lgszlkle oldukça yavaş br şeklde

gözaltıları hçbr bahaneye ya da kılık değştrmeye

yürütülmüş ve bazıları sonunda düşürülmüştür. (Inés

gerek duymadan alenen gerçekleştrmekte;

Consuelo Murllo, José Gonzalo Flores Trejo, Efraín

bazılarındaysa devlet yetkller kaçırmaların

Díaz Arrvllaga, Florenco Caballero, Vrglo Carías,

gerçekleştrldğ bölgey temzlemekte ve

Mlton Jménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenada

kaçıranlar hç olmazsa br kez devlet görevller

Velásquez, César Augusto Murllo’nun fadeler ve

tarafından durdurulduğunda kmlklern göstererek

gazete kupürler)

yollarına özgürce devam edeblmekteyd. (Mguel
Angel Pavón Salazar, Ramón Custodo López ve

(v) 12 Eylül 1981’de 16.30 – 17.00 saatler arasında,

Florenco Caballero’nun fadeler)

Ford marka plakasız beyaz br araç kullanan, svl
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gyml, ağır slahlı adamlar Tegucgalpa şehr

lşklendrdğn göstermektedr. Ancak hükümet

merkezndek br park yernden Manfredo Velásquez’

mektupta bahsedlenler destekleyecek herhang

kaçırmıştır. Bugün, neredeyse yed yıl sonra kends

br başka dell sunmamıştır. Kaldı k Manfredo

hala kayıptır ve bu ölmüş olduğuna dar makul br

Velásquez’n, o dönem mevcut olan kaybetme

karne oluşturmaktadır. (Mguel Angel Pavón Salazar,

uygulamasından bağımsız olarak ad suçlularca ya

Ramón Custodo López, Zenada Velásquez, Florenco

da başka kşlerce kaçırıldığına dar de herhang br

Caballero, Leopoldo Agular Vllalobos’un fadeler ve

dell bulunmamaktadır.80

gazete kupürler)
103. Yukarıda açıklananlara dayanarak, Mahkeme
(v) Bu kaçırma eylem, Slahlı Kuvvetler le

bu yargılamada aşağıdak gerçeklern kanıtlandığına

bağlantılı olan ya da onların yönlendrdğ kşlerce

karar vermştr:

gerçekleştrlmştr. (Ramón Custodo López, Zenada
Velásquez, Florenco Caballero, Leopoldo Agular

() 1981 ve 1984 yılları arasında Honduras devlet

Vllalobos’un fadeler ve gazete kupürler)

yetkller tarafından yürütülen ya da göz yumulan br
kaybetme uygulaması mevcuttur,

(v) Manfredo Velásquez’n kaçırılması ve
kaybedlmes ()–(v) arası paragraflarda kanıtlandığı

() Manfredo Velásquez, bu uygulama çerçevesnde

kabul edlen gerçeklerle belrtlen sstematk

yetkller vasıtasıyla veya onların muvafakatyle

kaybetme uygulamaları kapsamında yer almaktadır.

kaybedlmştr ve

Demek k:
() Honduras Hükümet bu uygulamadan zarar gören
(a) Manfredo Velásquez, yetkllern ulusal güvenlk

nsan haklarını güvence altına alamamıştır.81

çn ‘tehlkel’ kabul ettğ faalyetlerde yer alan br
ünverste öğrencsyd. (Mguel Angel Pavón Salazar,

104. Latn Amerka ülkeler mahkemeler yukarıda

Ramón Custodo López ve Zenada Velásquez’n

alıntılanan Amerkalılar Arası İnsan Hakları

fadeler)

Mahkemes kararı ve benzer kararlar doğrultusunda,
başlı başına ağır br nsan hakkı hlal olan zorla

(b) Manfredo Velásquez’n kaçırılması plakasız br

kaybetme suçunun tekl br suç olarak şlenmes

araç kullanan svl gyml adamlarca güpegündüz

le svl br halka karşı sstematk veya yaygın br

gerçekleştrld.

saldırının parçası olarak şlenmes (yan nsanlığa
karşı suç sayılması) arasındak ayrımı kesn ve

(c) Manfredo Velásquez olayında, tutsak edenler

stkrarlı br bçmde ortaya koymuştur.

ve Slahlı Kuvvetlern nkârları, Slahlı Kuvvetler ve
hükümetn, şahsın bulunduğu yern tespt edlmes

105. Kosta Rka Yüksek Mahkemes Amerkalılar

ve soruşturma yapılması konusundak hmaller ve

Arası Kşlern Zorla Kaybedlmes Sözleşmes’nn

kendlerne üç hzar müzekkeres le k suç duyurusu

kabul edlmes çn sunulan yasa tasarısının anayasal

sunulan mahkemelern etkszlğ genel uygulamayla

yorumunda şunları belrtmştr:

aynı şekldeyd. (Mguel Angel Pavón Salazar, Ramón
Custodo López, Zenada Velásquez’n fadeler,

Kşlern zorla kaybedlmesnn sstematk br şeklde

gazete kupürler ve yazılı delller)

uygulanmasının nsanlığa karşı suç teşkl ettğnn
anlaşılması, bu suçun şlenmes çn genellkle

(v) Langue Beledye Başkanı’ndan gelen ve

karmaşık güç mekanzmalarıyla örtülen araç ve

bu konudak söylentler çeren mektup dışında,

yöntemler dolayısıyla önem arz etmektedr. […]

Manfredo Velásquez’n bölücü gruplara katılmak

zorla kaybetmenn, özgürlüğü, nsan onuruna

çn kaybolduğunu gösteren kayda geçmş herhang
br dell bulunmamaktadır. Bzzat bu mektup ble

80 Velásquez Rodríguez/Honduras, para. 147.

hükümetn Manfredo Velásquez’, ulusal güvenlğe
tehdt oluşturduğunu düşündüğü faalyetlerle

54

81 Velásquez Rodríguez/Honduras, para. 148

Z O R L A K AY B E T M E L E R H A K K I N D A A M I C U S C U R I A E R A P O R U

yakışır muameley ve kşlern kendn tam olarak

br grup vasıtasıyla svl nüfusa karşı bu eylemlern

gelştrmesn teşvk eden anayasal ve demokratk

gerçekleştrlmesnn tekrarlanmasına yol açan

hukuk devlet lkeler le apaçık uyumsuz olduğu

br davranış bçm olarak tanımlanır. Sstematk

82

ortadadır.

ya da yaygın olma unsuru eylemlern muhtelf
oluşundan pek çok breyn etklenmes anlamına

106. Şl Yüksek Mahkemes gözaltı ve kaybedlme

gelmektedr. Syas anlamda, devletn bu eylemler

le lgl br kararında nsanlığa karşı suç kavramının,

cesaretlendrmes ya da kasten bu eylemler

suçun svl halka karşı şlenmes unsuru konusunda

önlemekten kaçınıyor olması gerekr.84

şunları belrtmştr:
108. Latn Amerka mahkemeler, zorla kaybetme
İnsanlığa karşı suçların tespt edlmesnde (yaygın

suçlarında zamanaşımı konusunda k tp karar

veya sstematk olma özellkler) kesn unsurlar

vermektedr. Brncs yaygın veya sstematk olarak

olmalıdır. Başka br deyşle, nsanlığa karşı suçta

şlendğ kabul edlen zorla kaybetme suçlarında

devlet görevller tarafından gerçekleştrlen br

nsanlığa karşı suç tanımına stnaden zamanaşımının

saldırı bulunmalıdır ve bu saldırı svl halka yönelmş

şlemeyeceğdr. İkncs de zorla kaybetme suçunun

olmalıdır. Bu son fade Müttefk Kontrol Konsey’nn

nsanlığa karşı suç tanımı çersnde kabul edlmese

10 Numaralı Kanunu’na ve Nürnberg Statüsü’nün 6(c)

dah tüm ülkelern ç hukuklarında bulunan kaçırma

maddesne stnaden uluslararası ceza hukukundan

ve alıkoyma suçlarının kesntsz yan devam

normatf olarak alınmıştır ve kullanılmaktadır. Bu

eden hal olduğu ve kesnt gerçekleşmeden de

knc unsurun yorumlanmasında, mağduru, ya da

zamanaşımının şlemeyeceğ yorumudur.

‘her kategorden breyler’ fadesn azam düzeyde
kapsama amacını unutmadan yorumlanması

109. Bu yorum Türk Ceza Kanunu’nun 66.

ve açıklığa kavuşturulması gereken ‘mağdura

maddesnde kesntsz suçlar çn yapılan

atfedleblecek statüyü’ […] ele aldığı çn, brden fazla

açıklamayla da örtüşmektedr ve Türk Ceza

güçlük bulunmaktadır. Bu yüzden, eğer söz konusu

Kanunu’nun 109. maddesnde yer alan hürryetnden

olan br kısmı slahlı drenş eylemnde bulunan

yoksun kılma suçu mağdurun yernn ve akıbetnn

brtakım nsanlar ble olsa, bu fadeden o nsanların

öğrenldğ güne kadar kesntsz br şeklde devam

‘herhang br svl halkın’ parçasını oluşturdukları

etmektedr.

anlaşılmalıdır.83
110. Şl Yüksek Mahkemes devam eden (kesntsz/
107. Panama Yüksek Mahkemes Cruz Mojca

mütemad) br suç olarak kaçırma suçu hakkında

Flores’n kaybedlmes le lgl davada nsanlığa karşı

şunları belrtmştr:

suç kavramının unsurlarını şöyle ele almıştır:
Bu mahkeme belrtmey uygun görür k […]
İnsanlığa karşı suç” tanımı hakkında blg veren

her ne kadar, kanunlarımızın hçbr hükmünde

öneml unsurlar, svl br nüfusa karşı, yaygın veya

açıklanmadığı çn devam eden suç kavramı

sstematk br saldırının parçası olarak, bu saldırının

doktrnden gelyor olsa da, şu da br gerçektr

parçası olduğunu blerek şlenen fllere şaret eder:

k suçların sınıflandırılması sadece bazı stsna

bu fller öldürme ve zorla kaybetmey de kapsar. Bu

durumlarda […] kanunda özel olarak yer almaktadır.

bağlamda saldırı, devlet poltkası çerçevesnde, bu

Suçların büyük çoğunluğu Ceza Kanunu’nun

poltkayı sürdürmey üstlenmş br örgütlenme le

kendsnden doğan, hukuken korunan yarar ya da özel

ya da syas gücü fl olarak (de facto) elnde tutan

bölümlerde belrtlen ceza tanımlamaların yapısı gb
çeştl kurallara dayanır. Bu yüzden an suç ve devam

82 Dava: 00230, Dosya: 95-006543-0007-CO, Hukuklk Yorumu,

eden suç ayrımı aslında, devam eden suçla korunan

Kosta Rka Yüksek Mahkemes, 12 Ocak 1996.

hukuk yararın uzayan zaman le zarar görmes

83 La Moneda’da gözaltı-kayıp davası (Fernando Burgos ve

84 Cruz Mojca Flores Davası— Temyz – Dosya No: 636-E,

dğerler) – No. 24471, Santago Yüksek Mahkemes, 20 Nsan 2006.

Panama Yüksek Mahkemes, 26 Ocak 2007.
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ve ceza tanımda yer verlen eylemlern özellkle

yok eden Ölüm Kervanı (Caravana de la Muerte)

bu kademel zararı yaratması noktasındadır. Eğer

çetes, Guzmán’ın lk hedef oldu. Çok değl on yıl önce

suç tek br anda tamamlanıyorsa – yan suçun tüm

‘del saçması’ olarak görülen devam eden kaçırma

bleşenleryle brlkte tamamlanmasıyla netcelenen

argümanı, bu davaların temel hukuk dayanağını

cra sürec tanımlanmış tek br anda sona eryorsa

oluşturdu.86

– an br suç söz konusu demektr. […] Bunun aksne,
devam eden suçlarda tamamlanma anı zamana

112. Venezuela Yüksek Mahkemes de kaçırma,

yayılır. Bu suçlarda, ceza hareketn tamamlandığı

alıkoyma ve zorla kaybetme suçunun devam eden

bell br an hala mevcuttur fakat bu hareket kendsn

karakter üzerne şunları belrtmştr:

devamlı kılan ve zamana yayılan br hal veya duruma
sebep olur. Kaçırma, böyles br durumdur: fal

[…] Zorla Kayıp Edlmeye Karşı Herkesn

mağduru hapseder ve böylece suç tamamlanmış

Korunmasına Dar Bldr’nn 17. maddesnde, faller

olur fakat bu, faln radesne bağlı olarak uzun ya da

kaybedlen kşlern yern ve akıbetn gzlemeye

kısa br süre devam edecek olan hapsetmenn sadece

devam ettğ ve gerçekler ortaya çıkmadığı sürece,

başlangıcıdır.85

her türlü zorla kaybetme flnn süregelen ya
da devam eden br suç olarak kabul edleceğ

111. Şunu da belrtmek gerekr k, Şl’de 1978 yılında

belrtlmştr.

gerçekleşen ve bütün bu ağır nsan hakları hlallerne
sebep olan asker darbenn ardından 17 yıl geçtkten

Ceza doktrnne göre devam eden veya süregelen

sonra lk serbest seçmle başa gelen svl hükümetn

suçlar (deltos permanentes o contínuos), ‘fallern

ktdarda bulunduğu dönemde hukukçular devam

eylemlernn zamana yayıldığı ve bu yüzden faln

eden kaçırma yorumunu kullanmaya başladılar.

rades veya mağdurun yaptığı hareketlern br

Ancak, zorla kaybetme suçunu devam eden kaçırma

netces sonucu ya da her ksnn de kontrolü

olarak yorumlayan hukukçular, baskıcı devletn

dışındak koşullar sebebyle eylem sona erene

hukuk mantığını kendsne karşı kullanableceklern

kadar suçun tamamlanma sürecnn devam ettğ’

düşündüler. Maalesef bu argümanı kullanarak

suçlardır.

cezasızlık zırhını aşmaya çalışan savcılar, 1990’ların
başında ya meslekten hraç edldler ya da etksz

Devam eden ya da süregelen suçlarda ‘fal rades le

kalmaya zorlandılar. […] Ancak, devam eden

hukuk dışı br durumun belrl br zaman sürecnde

kaçırma yorumu, yaklaşık 10 yıl sonra, şaşırtıcı

devam etmesne neden olur (…); bu uzama, fal bu

br şeklde tekrar gündeme geld. […] Dktatörlük

hukuk dışı durumdan vazgeçene kadar tamamlanma

dönemyle kşsel bağları olmayan genç savcı ve

sürec devam eden suçun sürmesne sebep olur.’

hakmler nsan hakları davalarına çok daha cdd br
şeklde eğlmeye başlarken, kıdeml kuşak çnde

Devam eden veya süregelen suçlar, dğerlernn yanı

de çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Bunlardan br

sıra kaçırma ve zorla kaybetme suçlarını da kapsar

de yargıç Juan Guzmán’dı. Muhafazakar eğlml br

çünkü bütün bu suçlarda mağdur hürryetnden

yargıç olarak blnen Guzmán’ı 1999’da harekete

alıkonulduğu süre boyunca suçun tamamlanma

geçren unsurun ne olduğu çok tartışıldı; hatta kends

sürec devam eder.87

hakkında Amerkan PBS televzyonu çn “The Judge
and the General” adında br belgesel ble yapıldı.
Sebeb ne olursa olsun, Guzmán’ın açtığı davalar

86 Onur Bakıner, “Devam Eden Br Suç Olarak Zorla Kaybedlme

çok cdd br dönüşüme yol açtı. Darbenn hemen

Suçu: Şl Örneğ,” Falbell İnsan Hakları Davaları İzleme Bloğu,

ardından oluşturulan ve Pnochet’nn emryle farklı

<http://falbell.org/yorum-analz/devam-eden-br-suc-olarak-

şehrlerde muhalfler öldürdükten sonra cesetlern

zorla- kaybedlme-sucu-sl-orneg/> 2014.

85 Mguel Ángel Sandoval Davası (Juan Mguel Contreras

87 Marco Antono Monasteros Pérez Davası (Casmro José Yáñez)

Sepúlveda ve Dğerler) — No. 517-04, Şl Yüksek Mahkemes, 17

— Karar: 1747, Dosya: 06-1656, Venezüela Yüksek Mahkemes, 10

Kasım 2004.

Ağustos 2007.
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113. Zorla kaybedlen Hasan Gülünay’ın akıbetnn

nfazların yaygın br dar pratk olarak tezahür

araştırılması çn başlatılan soruşturmanın

ettğ dkkate alınarak, breysel başvuru konusu

etkl br bçmde yürütülmedğ ddası dkkate

suçun devlet görevller ve/veya bağlantılı kş

alınarak, zamanaşımı süresnn dolduğundan

ve gruplar elyle, sstematk ve/veya yaygın

bahsle kovuşturulmaya yer olmadığı kararı

uygulamanın br parçası olarak şlenmş

verlerek kapatılmasının, Türkye Cumhuryet

olması olasılığının kuvvet karşısında başvuru

Devlet Anayasası’nın 3, 17 ve 19, AİHS.’nn 2,

konusu suçun ulusal ve uluslararası hukuksal

3, 5 ve 13. maddeler, Meden ve Syasal Haklar

düzenlemeler ve çthatlar doğrultusunda

Sözleşmes’nn 2, 6, 7, 9. maddeler le İnsan

nsanlığa karşı suç kapsamında yargılanması

Hakları Evrensel Beyannames’nn 3, 5 ve 8.

gerektğnn saptanmasına,

maddeler le bu mütalaada açıklanan ulusal ve
uluslararası hukuk normlarından kaynaklanan

119. Suç tarh olan 1992 yılı tbaryle nsanlığa

dğer tüm poztf/negatf yükümlülüklernn hlaln

karşı suç kavramı ç hukukta düzenlenmemş olsa

oluşturduğunun tesptne,

da suçun uluslararası hukukun genel kaynakları
ve teamül hukuku tbarıyla öngörüleblr olduğu,

114. İhlal kararı verlmes halnde, hlaln ve

yargı makamları bakımından bağlayıcı hükümler

sonuçlarının gderlmes çn zamanaşımı kararının

çeren ve kanunlk lkesne hukukun genel lkeler

kaldırılması ve soruşturmanın yenden başlatılması

doğrultusunda stsna getren, Avrupa İnsan

çn cumhuryet savcılığına gönderlmes

Hakları Sözleşmes’nn 7/2. maddes le Meden

gerektğnn ve ayrıca mağdur yakınlarına

ve Syasal Haklar Sözleşmes’nn 15/2. maddeler

katlandıkları ıstırap dolayısıyla her türlü onarımın

doğrultusunda soruşturulması gerektğnn tesptne,

sağlanmasının cap ettğnn saptanmasına,
120. Bu bakımdan ç hukukta düzenleme
115. Devam eden br nsan hakkı hlal olarak zorla

bulunmayan tarhte şlenmş de olsa

kaybetme olgusunu soruşturma yükümlülüğünün

nsanlığa karşı suçlar kapsamındak

mağdurun kaybedldğ koşullar, akıbet ve

suçların soruşturulmasında zamanaşımı

bulunduğu yer açıklığa kavuşturulmadığı sürece

şletlemeyeceğnn saptanmasına,

devam edeceğnn ve zamanaşımının bu koşullar
altında şlemeyeceğnn tesptne,

121. Kanunlk lkesnn şüpheller lehne
yorumlanması halnde 1982 Anayasası ve

116. İç hukukta zorla kaybetme suçu

Olağanüstü Hal Kanunu gereğ, sorumlular

tanımlanmamış bulunduğundan kayıp durumunun

hakkındak yargı muafyet ve yasal yollara

Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesnde yer

başvuru mkanının bulunmadığı, aynı zamanda

alan ‘hürryetten yoksun kılma’ suçuna lşkn

etkl başvuru yollarının kullanılmasının mümkün

düzenleme uyarınca mağdurun yernn ve

olmadığı 12 Eylül 1980 ve 12 Eylül 2010

akıbetnn öğrenldğ güne kadar kesntsz br

arasındak dönem çn zamanaşımının keslmes

şeklde devam edeceğnn saptanmasına,

gerektğnn tesptne,

117. Devam eden suç yorumu kabul edlmedğ

122. Devletn garant altına almakla yükümlü

takdrde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes’nn

olduğu tüm haklardan ayrı olarak, hem nsan

çthatları doğrultusunda, zorla kaybetme suçunda

hakları hlallernn mağdurlarının ve mağdur

dava zamanaşımı süresnn ölüm karnesnn

yakınlarının, hem de br bütün olarak Türkye

gerçekleştğ kabul edlen tarh ne se o tarhten

toplumunun sahp olduğu hakkat blme hakkı

tbaren başladığının kabul edlmes gerektğnn

bağlamında, yukarıda sayılan hlallerden ve

tesptne,

bu hlaller ve sonuçlarını ortadan kaldıracak
gderm yöntemlernden bağımsız olarak,

118. Suç tarhn de kapsayan 1990-2000 yılları

Türkye Cumhuryet Devletnn, br yurttaşı

arasında, zorla kaybetme ve yasadışı keyf

olan Hasan Gülünay’ın zorla kaybedlmes
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le lgl tüm koşulları, akıbetn ve bedennn
bulunduğu yer açıklığa kavuşturmak ve bu ağır
nsan hakkı hlaln gerçekleştrmş ya da göz
yummuş olablecek tüm fal ve sorumluların
açığa çıkarılmasına lşkn br yükümlülüğü
bulunduğunun tesptne karar verlmes,
Netcede zamanaşımı süresnn dolması sebebyle
verlmş olan kovuşturmaya yer olmadığına dar
kararın kaldırılması ve soruşturmanın yenden
başlatılması suretyle ortaya çıkan madd
hakkatn başvurucu ve kamuyla paylaşılması
gerektğ kanısındadırlar.
Saygılarımızla, 1 Kasım 2014
European Center for Consttutonal and Human

İnsan Hakları Araştırmaları Derneğ

Rghts (Anayasal Haklar ve İnsan Hakları çn

Kültür Mah. İçel Sok. No:23-11

Avrupa Merkez)

Kızılay/Ankara

Zossener Str. 55-58, Aufgang D
D-10961 Berln
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Günz Sok. No:38/8 06700

Hakkat Adalet Hafıza Merkez

Kavaklıdere/Ankara

Tütün Deposu Lülec Hendek Cad.
No:12 34425 Tophane/İstanbul

Türkye Ekonomk ve Sosyal Etüdler Vakfı
Mecdye Mah. Dereboyu Cad. No:41 Kat:2-3-4

Helsnk Yurttaşlar Derneğ

34347 Ortaköy/İstanbul

Dr. Refk Saydam Cad. Dlber Apt.
No:39 Kat:3 Dare:10 Şşhane/İstanbul

Türkye İnsan Hakları Vakfı
Mthatpaşa Cad. No:49/11

İnsan Hakları Derneğ

6. Kat 06420 Kızılay/Ankara

Necatbey Cad. No:82/11-12
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* Bu çevr Hakkat Adalet Hafıza Merkez tarafından yapılmıştır.
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2000 yılının Hazran ayında Adalet ve Uluslararası
Hukuk Merkez’nn (CEJIL) taleb üzerne,
Uluslararası Hukukçular Komsyonu (ICJ)
Efran Bamaca Velasquez/Guatemala davasında
Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn
dkkatne br amcus curae hukuk mütalaası
sundu. Amerkalılar Arası İnsan Hakları
Mahkemes 25 Kasım 2000 tarhnde kararını
açıkladı.
Guatemala Devrmc Ulusal Brlğ (URNG)
gerllalarından br olan ve “Komutan Everardo”
olarak tanınan Efran Bamaca Velasquez, 12 Mart
1992 yılında Guatemala’nın doğusunda Nuevo
San Carlos, Retalhuleu yakınlarındak Montufar
köyünde ordu ve gerllalar arasında yaşanan br

Uluslararası
Hukukçular Komsyonu
Tarafından Amerkalılar
Arası İnsan Hakları
Mahkemes’ne Efran
Bamaca Velasquez/
Guetamala Davasında
Sunulan Amcus Curae

çatışmanın ardından “kayboldu”. Amerkalılar
Arası İnsan Hakları Komsyonu tarafından tespt

I. Grş ve Özet

edlen olgulara göre Efran Bamaca Velasquez,
Guatemala Ordusu tarafından yakalandı, ordu

1. Uluslararası Hukukçular Komsyonu saygıdeğer

bnasında gzlce alıkonuldu ve şkenceye uğradı.

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’ne

O günden ber de “kayıp”. 30 Ağustos 1996’da

Efran Bamaca Velasquez/Guatemala davası

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu

çerçevesnde, genel olarak nsan hakları hlaller

onun adına Amerkalılar Arası İnsan Hakları

mağdurlarının ve alelernn, özellkle de zorla

Mahkemes’nde dava açtı.

kaybetme suçu mağdurlarının alelernn
sahp olduğu hakkat blme hakkına dar

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu’nun

değerlendrmelerde bulunma fırsatı sunduğu çn

bu davada ler sürdüğü en öneml meselelerden

teşekkürlern sunar.

br, kaybolan kşnn yakınlarının sahp olduğu
hakkat blme hakkı ve devletn bu hakkı güvence

2. Uluslararası Hukukçular Komsyonu, tüm

altına alma yükümlülüğüydü. Uluslararası

dünyada hukukun üstünlüğü lkesnn anlaşılması

Hukukçular Komsyonu tarafından sunulan amcus

ve yerne getrlmes le nsan haklarının

curae hukuk mütalaası, blhassa bu meseleye

güvence altına alınmasının sağlanablmes çn

odaklanıyor ve kaybolan kşnn yakınlarının sahp

çalışan bağımsız br kuruluştur. Genel merkez

olduğu bu hakkın gerek evrensel gerek bölgesel

Cenevre’de (İsvçre) bulunan kuruluş, 1952 yılında

düzeyde, doktrne ve çthada dayalı gelşm

faalyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası

üzernde duruyor.

Hukukçular Komsyonu, dünyanın çeştl
yerlernden çeştl yasal sstemler temsl eden
45 seçkn hukukçudan oluşmaktadır ve ayrıca
90 ulusal brmn ve bağlı hukuk kurumun yer
aldığı br ağa sahptr. Uluslararası Hukukçular
Komsyonu, Brleşmş Mlletler Ekonomk ve
Sosyal Konsey, UNESCO, Avrupa Konsey ve
Afrka Brlğ Örgütü’nde temslc statüsüne
sahptr. Amerka Devletler Örgütü kurumları le
de şbrlğne dayalı lşklere sahptr.
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3. Uluslararası Hukukçular Komsyonu, hukukun

alma yükümlülüğüne dayandırması gerektğ

üstünlüğü lkesnn tam olarak uygulanmasının

kanaatndedr.

yanı sıra nsan haklarına evrensel olarak saygı
gösterlmes çn de çalışmaktadır. Blhassa da

II. Hakkat Blme Hakkı

nsan hakları hlaller mağdurlarını adalete erşm,
onarım ve hakkat blme hakkı arayışlarında

5. İnsan hakları hlaller mağdurlarının ve

desteklemektedr. Kuruluşumuz buna paralel

yakınlarının hakkat blme hakkı son yrm yıl

olarak onarım ve hakkat blme hakları

çersnde önem kazanmaya devam eden br

konusunda uluslararası boyutta yen standartlar

haktır. Bu hakkın ler sürülmesne eşlk eden

oluşturulmasına katkı sunmaktadır. Özellkle

br dğer olgu da brçok ülkede genel olarak

de şu anda Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

gerçekleşen nsan hakları hlallerne dar

Komsyonu tarafından değerlendrme aşamasında

kanıtların toplanması, mağdurların akıbet

bulunan Cezasızlıkla Mücadele çn Eylem Yoluyla

hakkındak soruların aydınlığa kavuşturulması,

İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesne

hlallerden sorumlu olanların açığa çıkarılması

İlşkn Prenspler Set ve Uluslararası İnsan

ve bazı durumlarda fallern yargılanması çn

Hakları Hukukunun Topyekûn İhlal ve

altyapı çalışmalarının gerçekleştrlmes çn

Uluslararası İnsan Hukukun Ağır İhlallernn

kurulan “hakkat komsyonları” ve benzer

Mağdurlarının Tazmn ve Onarım Hakkı çn Temel

mekanzmalardır.

İlkeler ve Esaslar taslaklarının hazırlanmasına,
Uluslararası Hukukçular Komsyonu büyük

6. Hakkat blme hakkı sadece çağımızda

katkıda bulunmuştur. Bunları göz önüne aldığında

ortaya çıkan br hak taleb değldr. Bu hak tarh

saygıdeğer Mahkeme Uluslararası Hukukçular

boyunca mağdurlar, mağdurların yakınları ve bazı

Komsyonu’nun Efran Bamaca Velasquez/

bağlamlarda toplum tarafından ler sürülmüştür.

Guatemala davasına gösterdğ özel lgy

Br asır önce Fransa’da görülen ve Avrupa’da

anlayacaktır.

nsan haklarının gelşmnn mhenk taşı olarak
kabul edlen meşhur Kaptan Alfred Dreyfus

4. Uluslararası Hukukçular Komsyonu bu amcus

davasında, hakkat blme hakkı “nsan aklının

curae le genel olarak nsan hakları hlaller

devlet aklına karşı” zaferne ve br adaletszlğn

mağdurlarının ve alelernn, özellkle de zorla

onarılmasına fırsat veren tc gücü oluşturdu.

kaybetme suçu mağdurlarının alelernn sahp

Kaptan Dreyfus Fransız Senatosu’na sunduğu

olduğu hakkat blme hakkına dkkat çekmey

ve haksız yere suçlandığı olaylara dar tekrar

stemektedr (Konu I). Hakkat blme hakkı;

soruşturma açılmasını talep ettğ fadesnde,

şkence veya dğer zalmane, nsanlık dışı ya da

“Senatoya hakkat blme hakkımı kabul etmes

aşağılayıcı muameleye maruz kalmama hakkı

çağrısında bulunuyorum” yazdı.1 Kaptan Dreyfus

(Konu II), onarım hakkı (Konu III), etkl br kanun

yne aynı amaçla Fransa Cumhuryet Başkanı’na,

yoluna başvuru hakkı (Konu IV) ve blg ednme

“Tüm haklarımdan yoksun kalmış değlm: Her

hakkı (Konu V) gb dğer haklarla çok yakından

nsan gb ben de onurumu korumak ve hakkat

lgldr. Benzer br şeklde hakkat blme hakkı,

beyan etmek hakkına sahbm” yazdı.2 20. yüzyılın

devletn güvence altına alma yükümlülüğü

şafağında Kaptan Dreyfus’un haklarının ade

(Konu VI) ve daha belrleyc olarak soruşturma

edlmes, bu Fransız devlet görevls tarafından

yükümlülüğü (Konu VII) le de bağlantılıdır.
Uluslararası Hukukçular Komsyonu, saygıdeğer

1 Alfred Dreyfus’un Fransa Cumhuryet Senatosu’na Mektubu,

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn

lk yayınlanma 14 Mart 1900 L’Echo of Pars, sonrak baskı Dens

bu davanın esasları hakkında karara varırken,

Bredn, L’affare. Ed. Jullard, Pars 1983, sayfa 560 (Gayr resm

değerlendrmelern, davanın esasına dar

çeviri).

ayrıntılar vasıtasıyla, zorla kaybetme suçu

2 Alfred Dreyfus’un Fransa Cumhuryet Başkanı Waldeck-

mağdurlarının yakınlarına sağlanan hakkat

Rousseau’ya 26 Aralık 1900 tarhl Mektubu, L’affare a.g.e., s. 571

blme hakkına ve devletn bu hakkı güvence altına

bağımsız olarak yayınlandı (Gayr resm çeviri).
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sık sık ler sürülen hakkat blme hakkının zafer

Uluslararası Konferanslarda gerçekleşmştr.5

anlamına gelyordu.

1949 tarhl Cenevre Sözleşmeler, slahlı
çatışmanın her k tarafına da bu sorunların

7. Geçtğmz yüzyılda şlenen savaş suçları ve

çözümü çn yükümlülükler getren ve merkez

nsanlığa karşı suçlar karşısında uluslararası

br araştırma kurumu öngören çeştl maddeler

toplumun atacağı adımlara yön veren lkeler

çermektedr.6

hakkat ve adalet olmalıdır. Kolektf br hafıza
nşa etmeye ve yen suçların şlenmesn

9. 1960’larda ulusal kurtuluş savaşları ya da

önlenmeye yönelk toplumsal sürecn

yabancı şgallere veya ırkçı rejmlere karşı

vazgeçlmez br öğes olan hakkat, adalet le

mücadeleler gb yen slahlı çatışmaların ortaya

brlkte Nürnberg Uluslararası Asker Ceza

çıkması, kaybedlenlern maruz kaldıkları akıbete

Mahkemes’nn kurulmasında ana motﬂerden

ve alelernn yaşadıkları ıstıraba gerektğ gb

brn oluşturmuştur. Brleşmş Mlletler

karşılık verme gereğne daha da güçlü br şeklde

Ayrımcılığın Önlenmes ve Azınlıkların Korunması

dkkat çekt. Bu sebepledr k Uluslararası

Alt Komsyonu’nun Meden ve Syasal Hakları

Kızılhaç ve Kızılay Dernekler Federasyonu

İhlal Eden Fallern Cezasızlığı konusundak

tarafından 1973’te Tahran’da gerçekleştrlen

uzmanının söyledğ gb, “Hafıza hakkı, Nürnberg

XXII. Uluslararası Konferans’ta, slahlı çatışmanın

Uluslararası Asker Ceza Mahkemes Statüsü’nün

taraﬂarına, blg sağlamaları ve kaybedlenlern

yazarlarının başlıca hedeﬂernden bryd”3

yernn ve akıbetnn öğrenleblmes çn

Uzmanlar Komsyonu’nun, Güvenlk Konsey’nn

Uluslararası Kızılhaç Komtes le şbrlğ

780 (1992) sayılı kararının ardından düzenledğ

yapmaları çağrısında bulunan V No’lu Karar

nha raporunda, Esk Yugoslavya topraklarında

oybrlğyle kabul edld.

şlenen nsan hukuk ve Cenevre Sözleşmeler’nn
ağır hlallerne dar belrttğ gb, “Ntekm

10. 12 Ağustos 1949 tarhl Savaş Zamanında

kaçınılmaz olarak varılacak sonuç, gelecektek

Svl Kşlern Korunmasına İlşkn Cenevre

barışın adalet gerektrdğ ve adaletn de hakkat

Sözleşmes’ne (I numaralı Protokol olarak blnen)

tess etmekle başladığıdır.”4

Ek Protokol’ün 1977 yılında kabul edlmesyle,
“alelern [kaybolan] yakınlarının akıbetn

a- Uluslararası İnsan Hukuk

blme hakkının” (32. madde) varlığını açıkça
tanıyan lk sözleşme maddes ortaya çıktı. Bu

8. Uluslararası nsan hukuk slahlı çatışmalarda,

hak, kaybolanlar bakımından uluslararası nsan

zorla kaybedlme suçu mağdurlarının yakınlarının

hukukun “temel br lkes” olarak kabul edld ve

hakkat blme hakkının uygulanablr olduğunu

bu lke Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekler

açıkça kabul eder. Bu kabul uzun br evrmn

Federasyonu tarafından 1973’te XXV. Uluslararası

meyvesdr. Savaşta düşman tarafından

Konferans’ta XIII No’lu Kararla yenden vurgulandı.

kaybedlen savaşçıların bulundukları yer ve
akıbetlernn yanı sıra, sevdklernn akıbetn

5 Francos Bugnon, Savaş Mağdurlarının Korunması ve

öğrenmeye çalışan yakınlarının yaşadıkları

Uluslararası Kızılhaç Komtes, Ed .Uluslararası Kızılhaç Komtes

acı deneym, uluslararası nsan hukukun

[Le Comte nternatonal de la Crox-Rouge et la protecton des

gelşmndek temel endşelerden br olmuştur.

vctmes de la guerre. Ed. Comte Internatonal de la Crox-Rouge],

Bu alandak lk lerlemeler, sırasıyla 1867 ve

Cenevre, 1994, s. 569.

1869 yıllarında Pars ve Berln’de düzenlenen
6 Blhassa Harb Halndek Slahlı Kuvvetlern Hasta ve Yaralılarının
3 Brleşmş Mlletler belges, E/CN.4/Sub.2/1993/6, parag. 85.

Vazyetlernn Islahı İçn Sözleşme’nn (1. Sözleşme) 16. ve 17.
maddeler; Savaş Tutsaklarına Uygulanacak İşlemlere İlşkn

4 Uzmanlar Komsyonu’nun, Güvenlk Konsey’nn 780 sayılı

Cenevre Sözleşmes’nn (3. Sözleşme)122 ve devamı maddeler;

kararının ardından kabul edlen Nha Raporu, (1992), Brleşmş

Savaş Zamanında Svl Kşlern Korunmasına İlşkn Cenevre

Mlletler belgeler, S/1994/674, 27 Mayıs 1994, Ek, parag. 320.

Sözleşmes’nn (4. Sözleşme) 136 ve devamı maddeler.
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11. Uluslararası nsan hukukta kabul edlen

dahl olmak üzere kaybolan yakınlarının

“kaybolma” kavramı kuşkusuz uluslararası

akıbetn blme hakkına dar doğrudan hçbr

nsan hakları hukukunda formüle edlen “zorla

fade çermyor. Bütün bu boşluklara rağmen

kaybedlme” kavramından çok daha genş

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareket, zorla

kapsamlı. Genel olarak uluslararası nsan

kaybedlme mağdurlarının akıbetn blme hakkının

hukuktak “kaybolma” kavramı br şahsın yer ve

hem uluslararası çatışma hem de ç çatışma

akıbet hakkında blg ednlemeyen her durumu

durumlarında uygulandığını vurgulamaktadır.

kapsıyor. Aynı şeklde “kaybolan” kavramı da bell

Bu sebeple, bu hakkın varlığını teyt eden XXIV.

başlı pek çok durumu kapsıyor. Örneğn; düşmanın

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’nda

elnde bulunup kmlğ belrlenemeyen hasta veya

kabul edlen kararda uluslararası çatışma ve ç

yaralılar, savaş tutsakları veya smler kayıt altına

çatışma arasında ayrım yapılmamıştır.

alınmamış ya da bldrlmemş olan savaş esr
svller, “eylem halndeyken kaybolan gerllalar”,

14. Cenevre Sözleşmeler’nn ortak 3. maddes ve

alelerne haber verlmeden tutuklanan,

bu sözleşmelere Ek II numaralı Protokol’ün

hapsedlen ya da alıkonulan svllern yanı sıra

4. maddes, savaşa doğrudan katılmamış

uluslararası nsan hakları hukukunda tanımlandığı

şahıslara her koşulda nsancıl muamele

anlamıyla zorla kaybedlme mağdurları. Bütün bu

edlmes gerektğ prensbn getrmektedr.

durumlarda uluslararası nsan hukuk, alelern

Bu k norm dayanak alındığında, “Kaybolan ya

kaybolan yakınlarının akıbetn blme hakkını

da ölen kşlere dar alelerne blg vermenn

tanımaktadır.

reddedlmes, hç şüphesz bu yükümlülükle
bağdaşmayan manev br şkence yöntem teşkl

12. 1949 tarhl Cenevre Sözleşmes ve I numaralı

etmektedr.”7

Ek Protokol “zorla kaybedlme” fadesn
kullanmıyor olsa da bu kavram, “kaybolma”

15. Hem savaş hem de barış zamanında

kavramının çersnde yer alıyor. Aynı şeklde,

gerçekleşen zorla kaybetme mağdurlarının

uluslararası nsan hukuk alelern, zorla

alelernn hakkat blme hakkına dar doktrn

kaybedlme mağduru yakınlarının akıbetn

dayanağını I numaralı Protokol’ün 32.

blme hakkını tanıyor. 1981 yılında Manla’da

maddes’nden ve genel olarak da uluslararası

gerçekleştrlen XXIV. Uluslararası Kızılhaç ve

nsan hukuktan almaktadır.8 Bu konunun

Kızılay Konferansı’nda “zorla ya da rade dışı

görüşüldüğü lk uluslararası toplantılardan

kaybedlmeler” çn bu hakkın varlığı teyt edld ve

br, 1981 Ocak/Şubat’ında Pars’te bu konunun

bu hak;

ele alındığı kşlern zorla kaybedlmes
kolokyumudur. Kolokyum raportörü Fransız hakm

“Brleşmş Mlletler Genel Kurulu’nun da pek

Lous Jonet, nha raporunda zorla kaybedlme

çok kararında belrttğ gb alelern, yakınlarının

mağdurlarının aleler hakkında şunları

bulunduğu yer le sağlık ve refahlarının nasıl

belrtmştr:

olduğu hakkında blglendrlme hakkı vardır”
denlerek vurgulandı.

7 Francos Bugnon, a.g.e., s. 576 (Gayr resm çeviri).

13. 1 numaralı Ek Protokol uluslararası

8 Örneğin, bkz. Rodolfo Mattarollo, “Cezasızlık, Demokras ve

slahlı çatışmalara uygulanmakta. Cenevre

İnsan Hakları” Orta Amerka Barış Köyler çersnde, Cuademos

Sözleşmeler’nn ve 12 Ağustos 1949 tarhl

Amerkan İnsan Hakları Merkez Sers No:2, Ed. Codehuca, San

Cenevre Sözleşmeler’ne Ek ve Uluslararası

Jose, KostaRka, 1991, s. 7, [“Impundad, democraca y derechos

Ntelk Taşımayan Slahlı Çatışmaların

humanos” n Por la Vda v la Paz He los Pueblos Centroamercanos.

Mağdurlarının Korunmasına İlşkn Protokol’ün

Cuademos centro amercanos de derechos humanos seres, No.2,

(II numaralı Protokol) ortak maddes olan 3.

Ed. Codehuca, San Jose, Costa Rca, 1991, p.7]; and Erc Davd,

madde, ne kaybolmaya ne de ale üyelernn

Slahlı Çatışma Hukuku Prenspler, [Prncpes de drot des conflts

zorla kaybedlme mağdurları kategors de

armes] ed. Bruylant, Brüksel, 1994, para. 3.35, s. 502.
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normu olduğu kararıyla sonuçlanmıştır.12

“Korumadan yararlanma hakkı, Cenevre
Sözleşmeler ve Protokoller’nde tanımlandığı
gb alelern sahp olduğu temel br hak

17. Uluslararası nsan hukuk zorla kaybedlme

olan yakınlarının akıbetn blme hakkından

mağdurlarının alelernn hakkat blme

doğmaktadır. […] Zorla ya da rade dışı

hakkına dar hukuk br kaynak olarak kabul

kaybedlmeye maruz kalan kşlern, fl olarak

edlmektedr. Dolayısıyla Brleşmş Mlletler

[de facto] poztf hukukta ve özellkle de Cenevre

Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma

Sözleşmeler’nde slahlı çatışma sırasında veya

Grubu, İnsan Hakları Komsyonu’na sunduğu

slahlı çatışma nedenyle kaybolan kşlere

lk raporunda zorla kaybedlme mağdurlarının

tanınan aynı güvencelerden yararlanmayacağını

alelernn yakınlarının akıbetn blme hakkının

belrtmek, nsan boyutta şok edc -ve hukuk

varlığının tanınmasında dayanak olarak dört

9

Cenevre Sözleşmes’ne Ek 1977 tarhl I numaralı

olarak en azından paradoksal- olacaktır.

Protokol’ü göstermştr.13 Amerkalılar Arası
Buna dayanarak, Pars Kolokyumu tavsyes

bağlamda 1988 yılında Amerkalılar Arası İnsan

şöyledr:

Hakları Komsyonu Arjantn’de asker rejm
sırasında kaybolan ya da kaybedlen alelernden

“Barış zamanında kaybolan kşlere ve alelerne

alınan çocukları ele alarak, uluslararası nsan

sağlanacak koruma, savaş zamanında kaybolan

hukukun ve daha belrgn olarak “alelern

kşlere tanınandan daha fazla -ya da evlevyetle

yakınlarının akıbetn blme hakkını tess eden”

(a fortor) en azından eşt- olmalıdır.”

10

dört Cenevre Sözleşmes’ne Ek 1977 tarhl I
numaralı Protokol’ün normlarını teyt etmştr.14

16. Savaş zamanında tanınan korumaya stnaden

Ancak devletlerarası nsan hakları organları

barış zamanında eşt ya da daha fazla koruma

ve mekanzmaları hakkat blme hakkına dğer

prensb, Brleşmş Mlletler İnsan Hakları ve

hukuk kaynak ve belgelerden çağdaş dayanaklar

Olağanüstü Hal Özel Raportörü tarafından

bulmuştur. Bunlar arasında alenn korunması,15

düzenlenen Olağanüstü Hal ve İstsna Koşullarda

çocuğun ebeveynlernden ayrılmama hakkı16

Askıya Alınmayacak Haklar Üzerne Uzmanlar

ve Amerka bağlamında hukuk korumadan

11

Toplantısı’nda da yenden vurgulanmıştır.

yararlanma hakkı, hukuk güvenceler, yargısal

Uzmanlar toplantısı, mahkeme çthatları ve

korunma ve blg ednme hakkı yer almaktadır.

Brleşmş Mlletler özel raportörlernn kanaatler
arasındak uyum göze alındığında hakkat blme

b- Uluslararası İnsan Hakları Koruma Sstem

hakkının uluslararası teamül hukukunun br
18. Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes,
9 Lous Jonet, “Genel Rapor”, Unutmayı Reddetmek - Kşlern

zorla kaybedlme mağdurlarının alelernn

Zorla Kaybedlmes Poltkası- çersnde, Pars, Şubat 1981,

hakkat blme hakkının varlığını açıkça

[“Raport general”, n Le refus de l’oubl - La poltque de dsparton
forcee de personnes- Collogue He Pars.Tanver/fevrer 1981.] Ed.

12 Ibd, para. 40, s. 57.

Berger-Levraut koleksyonu, “Geleceğn Dünyaları” Pars, 1982,
s. 302 [Ed. Berger-Levraut, collecton,“Mondes en devenr”, Pars,

13 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1435, 22 Şubat 1981, par.

1982, p. 302] (Gayr resm çevr) .

187.

10 Ibd.

14 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 19871988. OAS belges, OEA/Ser.L/V/II.74, Doc. 10, rev. 1, s. 359.

11 bkz. “Olağanüstü Hal ve İstsna Koşullarda Askıya Alınmayacak
Haklar Üzerne Uzmanlar Toplantısı Raporu, Cenevre, 17-19

15 Uluslararası Meden ve Syas Haklar Sözleşmes’nn 23.

Mart 1995”, Brleşmş Mlletler İnsan Hakları ve Olağanüstü Hal

maddes ve Amerkan İnsan Hakları Sözleşmes’nn 17. maddes.

Özel Raportörü’nün raporunda ynelenmştr, Brleşmş Mlletler
Dokümanı E/CN.4/Sub.2/1995/20, Ek I.

16 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddes.
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§tanımaktadır. Zorla kaybedlmeye dar br

alelernn hakkat blme hakkını,21 I numaralı

davada İnsan Hakları Komtes “başvurucu

Protokol’ün 32. maddesnn yanı sıra Brleşmş

[Komteye sunulan teblğn yazarı ve kaybolan

Mlletler Genel Kurulu’nun muhtelf kararlarına

kşnn annes] kızına ne olduğunu blme hakkına

dayandırmıştır22. Çalışma Grubu 1984’te her

sahptr” sonucuna varmıştır.17

türlü koşul çn şu sonuca varmıştır:

19. İnsan Hakları Komtes “hakkat blme

“Uluslararası toplum, kayıp kşlern yakınlarının

hakkı” fadesn kullanmaksızın ve kendn

onların yer ve akıbetn blme hakkına sahp

zorla kaybetme davaları le kısıtlamaksızın

oldukları konusunda açıkça karara varmıştır.”23

Uluslararası Meden ve Syas Haklar
Sözleşmes taraf devletlern, nsan hakları

22. Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma

hlallernn mağdurlarının şlenen fller

Grubu kaybolan ya da kaybedlen, alelernden

hakkında hakkat blme hakkının güvence altına

alınan çocuklar sorunu konusunu ele alırken

alınması çn uyarmıştır. İnsan Hakları Komtes

uluslararası nsan hukuku ler sürmüş ve barış

Guatemala’ya dar nha raporunun Sonuç

zamanında savaş zamanına stnaden daha fazla ya

Gözlemlernde Guatemala yetkllerne, dğer

da eşt koruma prensbn teyt etmştr. Çocuklar

şeylern yanı sıra, “nsan hakları hlallernn

çn savaş zamanında öngörülen koruma, barış

mağdurlarının bu fller hakkındak hakkat

zamanında evlevyetle (a fortor) sağlanmalıdır.24

blmesn” sağlamak çn çalışması konusunda
tavsyede bulunmuştur.18

23. İnsan hakları hlaller mağdurlarının
ve alelernn ve blhassa zorla kaybedlme

20. Zorla kaybedlme mağdurlarının alelernn

mağdurlarının alelernn sahp olduğu hakkat

sahp olduğu hakkat blme hakkı Zorla ve İrade

blme hakkı Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu tarafından

Komsyonu’nun farklı mekanzmalarının yanı

İnsan Hakları Komsyonu’na sunduğu lk

sıra Alt Komsyon tarafından da tanınmaktadır.

raporundan tbaren kabul edlmektedr.

19

Ntekm 1985’te, Ayrımcılığın Önlenmes ve

Çalışma Grubu knc raporunda kaybedlen

Azınlıkların Korunması Alt Komsyonu Özel

kşlern alelerne dar şu sonuca varmıştır:

Raportörü Af yasaları ve İnsan Haklarının
Korunması ve Güvence Altına Alınmasına

“[Zorla kaybedlenlern alelernn] tartışmasız

Etkler Hakkındak Nha Raporu’nda, rıza

br şeklde hakkat blme hakları vardır, bu hak

dışı ve zorla kaybedlme mağdurlarına dar,

yok sayılamaz ya da reddedlemez.”

20

alelern “hakkat blme hakkının” gderek
daha çok kabul edlmekte olduğu sonucuna

21. Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma

varmıştır.25 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

Grubu, zorla kaybetmelern mağdurlarının
21 Brleşmş Mlletler Belgeler, E/CN.4/1435, 22 Ocak 1981, par
17 İnsan Hakları Komitesi, 21 Temmuz 1983 tarihli karar, Mara

186; ve E/CN.4/1983/14, par. 134.

del Carmen Almeda de Quntero ve Elena Quntero de Almeda
davası (Uruguay) Başvuru No. 107/1981, par. 14.

22 Blhassa Şl’de nsan haklarının durumuna dar 34/179 ve
35/188 numaralı kararlar.

18 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes, Gözlemler ve
Tavsyeler-Guatemala, Brleşmş Mlletler Belges, CCPR/C/79/

23 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1984/21, par. 171.

Add.63, par. 25.
24 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1984/21, par. 159.
19 Brleşmş Mlletler Belges , E/CN.4/1435, 22 Ocak 1981, par.
187.

25 “Af Yasaları ve İnsan Haklarının Korunması ve Güvence Altına
Alınmasına Etklerne Dar Çalışma”, Brleşmş Mlletler Belges, E/

20 Brleşmş Mlletler Belges , E/CN.4/1492, 31 Aralık 1981, par.5.
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ve Olağanüstü Hal Özel Raportörü tarafından

Üç zorunluluğa yanıt vermes gerekr: sorumluları

düzenlenen Olağanüstü Hal ve İstsna Koşullarda

cezalandırmak, aynı zamanda mağdurların blme

Askıya Alınmayacak Haklar Üzerne Uzmanlar

hakkını yer getrerek onarım sağlamak ve ayrıca

Toplantısı’nda da hakkat blme hakkının

kamu düzenn güvence altına alan otorte olarak

“uluslararası teamül hukukunun br normu”

yetkllern görevlern yerne getrmelerne olanak

26

olduğu kararına varılmıştır. Yargıçların ve

sağlamak.” 30

savcıların bağımsızlığı sorununu ele almakla
görevlendrlen İnsan Hakları Komsyonu Özel

26. Brleşmş Mlletler İnsan Hakları ve

Raportörü Peru’ya dar raporunda, Peru af

Olağanüstü Hal Özel Raportörü, alelern ale

yasalarının mağdurları hakkat blme haklarından

üyelernn akıbetlerne dar blglendrlme

mahrum bıraktığı sonucuna varmıştır.27

hakkının hukuk dayanağının, Çocuk Hakları
Sözleşmes’nde, özellkle de bu sözleşmenn 9/4.

24. Ayrımcılığın Önlenmes ve Azınlıkların

maddes’nde mevcut olduğunu vurgulamıştır.31

Korunması Alt Komsyonu Özel Raportörü meden

Bu madde, Devlet tarafından kabul edlen br

ve syas hak hlaller fallernn cezasızlığı sorunu

yasa maddes sebebyle çocukların alesnden

konusunda “hakkat blme hakkının” -ya da bzzat

ayrılması durumunda devletn, kayıp ale üyes

kullandığı tabrle “blme hakkının” başlı başına var

ya da üyelernn nerede bulunduğuna dar temel

olan ve “vazgeçlemez” br hak olduğu sonucuna

blgler çocuğa, ebeveynlere ve hatta bazı

varmıştır.28 Bu uzman tarafından gerçekleştrlen

koşullarda dğer akrabalara verme yükümlülüğünü

çalışma, şu anda Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

düzenlemektedr.32

Komsyonu tarafından değerlendrme aşamasında
bulunan Cezasızlıkla Mücadele çn Eylem Yoluyla

c- Amerkalılar Arası İnsan Hakları Koruma

İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesne

Sstem

İlşkn Prenspler Set taslağının hazırlanmasıyla
son bulmuştur.29 Bu projenn prenspler

27. Amerkan Devletler Örgütü Genel Kurulu,

arasında “mağdurların hakkat blme hakkı” da

“hakkat blme hakkı” fadesn kullanmamış

yer almaktadır. Özellkle 3. prensp şu koşulu

olsa da muhtelf kararlarında zorla kaybedlme

getrmektedr:

mağdurlarının akıbet hakkında alelerne blg
verlmes konusunda üye devletler uyarmıştır.33

“Herhang br hukuk süreçten bağımsız olarak,

Bu uyarılar Genel Kurul’un, zorla kaybetme

mağdurlar, aleler ve yakınları, hlallern gerçekleştğ

eylemnn nsanlığa karşı suç teşkl ettğn lan

koşullar ve ölüm ya da kaybolma durumunda

eden 666 (XIII-0/83)34 numaralı kararıyla -ve

mağdurun akıbet hakkında zamanaşımına tab

müteakp kararlarıyla- teyt edlmştr.35

olmayacak şeklde hakkat blme hakkına sahptr”.
30 Meden ve Syas Hak İhlallernn Fallernn Cezasızlığı Sorunu

25. Cezasızlık sorunu uzmanına göre “Cezasızlıkla

üzerne Uzman, Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1993/6,

mücadele çn eylem, adaletn gerçekleştrlmes

par.16 (orjnal Fransızca, gayr resm çeviri).

zorunluluğundan doğmaktadır, fakat yalnızca
suçluyu cezalandırma amacını merkez alamaz.

31 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1991/20, EK I, s. 45.

26 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1995/20, EK I, par.

32 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1991/20, EK I, s. 45.

40, s. 57.
33 Karar AG/RES. 618 (XII-0/82), kabul tarh 20 Kasım 1982, par. 7.
27 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN..4/1998/39/Add. 1, par. 131.
34 Karar AG/RES. 666 (XIII-0/83), kabul tarh 18 Kasım 1983 par. 5.
28 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1993/6, par. 101.
35 Örneğin, bkz. Karar AG/RES. 742 (XIV-0/84), kabul tarihi 17
29 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1997/Rev.l, EK I.

Kasım 1984.
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28. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu,

kararında, zorla kaybetme mağduru kşlern

hem genel olarak nsan hakları hlaller

yakınlarının zorla kaybedlen kşnn akıbetn blme

mağdurlarının ve alelernn hem de özel

hakkının varlığını tanımıştır.39 Amerkalılar Arası

olarak zorla kaybedlme mağdurlarının ve

İnsan Hakları Mahkemes Godnez Cruz davası

alelernn hakkat blme hakkını uzun zamandır

kararında da bu hakkın varlığını teyt etmştr.40

tanımaktadır. Amerkalılar Arası Komsyon 19851986 yıllık raporunda şu sonuca varmıştır

31. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes
Godnez Cruz davası kararında “hakkat blme

“Aleler, sevdklernn akıbetn öğrenmekten
hçbr şey alıkoyamaz.”

36

hakkı” fadesn kullanmasa da “mağdurun
alesnn ona ne olduğunu blme [hakkının]”
varlığını tanımıştır.41 Benzer br şeklde Blake

29. Kaybedlen kşlern, ebeveynlernden alınan

kararında da Amerkalılar Arası İnsan Hakları

ve daha sonra yasal aleler tarafından kendlerne

Mahkemes şunu tekrarlamıştır:

verlmes talep edlen reşt olmamış çocukları
konusundak çalışmasında Amerkalılar Arası

“Amerkan İnsan Hakları Sözleşmes’nn 8/1.

İnsan Hakları Komsyonu, hakkat blme hakkının

maddes Ncholas Blake’n alesne onun

varlığını uluslararası nsan hukuk normlarına

kayboluşu ve ölümü le lgl etkl br soruşturma

37

dayandırarak tanımıştır. Bununla brlkte

talep etme hakkı vermektedr.”42

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn
yıllar çersnde gelştrdğ doktrn hakkat

d- Hakkat Blme Hakkına Dar Blglenme

blme hakkının Amerkalılar Arası İnsan Hakları
Sstem’nde de dayanak bulmasını sağlamıştır.

32. Yukarıda anlatılan çthat ve doktrn kaybolan

Ntekm Ignaco Ellacura davasında Amerkalılar

kşnn yakınlarının gerçekten de kaybolanın

Arası İnsan Hakları Komsyonu şu karara

akıbetn blme, br başka deyşle hakkat blme

varmıştır:

hakları olduğu konusunda hemfkr. Bununla
brlkte, hem Amerkalılar Arası İnsan Hakları

“El Salvador’da gerçekleşen ağır nsan hakları

Komsyonu hem de Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar

hlallerne sebep olan olaylara dar hakkat ve

Çalışma Grubu’nun zorla kaybetme eylemnn

bu olaylarda yer alanların kmlklern blme

etklerne dar tecrübeye dayanan gözlemler,

hakkını kabul etmek, Devletn mağdurların

kaybedlen kşnn yer ve akıbet hakkında blgye

yakınlarına ve genel olarak da topluma karşı

ulaşılamamasından etklenen nsan gruplarının ale

br yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük Amerkan

kavramının ötesne geçtğn ortaya koymaktadır.

İnsan Hakları Sözleşmes’nn 1/1, 8/1, 25 ve 13.

Bu yüzden Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar

38

maddelernden kaynaklanmaktadır.”

Çalışma Grubu, sadece ale üyelernn değl

30. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes
oldukça genş kapsamlı olan Velasquez Rodrguez

39 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, Velasquez
Rodrguez davası, 29 Temmuz 1988 tarhl karar, Ser C: Kararlar ve

36 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu,

Hükümler. No. 4. par. 181, s. 75.

1985-1986. OAS belges, OEA/Ser. L/V/II.68, Doc. 8 rev 1, 28 Eylül
1986, s. 205 (orjnal İspanyolca, gayr resm çeviri).

40 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, Godnez Cruz
davası, 20 Ocak 1989 tarhl karar, Ser C: Kararlar ve Hükümler.

37 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu,

No. 5. par. 191.

1987-1988. OAS belges, OEA/Ser. L/V/II. 74, Doc. 10 rev 1, 16
Eylül 1988, s. 359.

41 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 3 Kasım 1997
tarhl karar, Castllo Pdez davası, par. 90.

38 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No. 136/99,
22 Aralık 1999, Ignaco Ellacura ve dğerler Davası, par. 221

42 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 24 Ocak 1998

(orjnal İspanyolca, gayr resm çeviri).

tarhl karar, Blake davası, par. 97.
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mağdurun dğer akrabalarının ve yakınlarının da

kamu görevller tarafından yürütülen sadece

endşe verc br belrszlğe maruz kaldıklarını,

yasadışı değl aynı zamanda özü tbaryle gzl ve

öyle k kaybedlmenn bu ölçüde br dz mağduru

genellkle terör ortamı yaratmak çn kullanılan

43

olduğunu belrtyor. Benzer şeklde Amerkalılar

yöntemlerle bağlantılı şlemlerle ç çe geçmş

Arası İnsan Hakları Komsyonu da kaybolan kşnn

olduğunu belrtmeye gerek yok. Bu eylemlern

akıbetn blmemenn sadece kaybolanın alesn

yarattığı tehlkede olma hss sadece kaybedlen

değl akrabalarını ve arkadaşlarını da etkledğn

kşnn ales ve yakınları arasında kalmaz;

belrtyor. Buradan hareketle, Amerkalılar

mağdurun mensubu olduğu tüm topluluk ve

Arası İnsan Hakları Komsyonu 1977 yılı senelk

gruplara ve br bütün olarak toplumun tamamına

raporunda zorla kaybetmenn, kaybedlen kşnn

yayılır. Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma

akıbet hakkındak belrszlk sebebyle ales

Grubu sabetl br şeklde zorla kaybetmelern

ve arkadaşları çn br tür şkence olduğunu

sadece mağdurların aleler çn yıkıcı etkler

belrtmektedr.44 Benzer br bçmde Amerkalılar

olmadığını, ayrıca bu eylemler tecrübe eden

Arası İnsan Hakları Komsyonu 1978 yılı senelk

toplumlarda da çok yıkıcı etklere yol açtığını kabul

raporunda da zorla kaybetmenn, mağdurun akıbet

etmektedr.49 Aynı görüş, zorla veya rade dışı

hakkında br tek blg çn ble aylarca ve bazen

kaybedlmelern sadece kaybedlen kşnn alesne

yıllarca bekleyen tüm ale ve yakınlar topluluğunu

değl “aynı zamanda topluma da” büyük ıstırap

45

aynı şeklde etkledğ sonucuna varmaktadır.

verdğnn kabul edldğ 1981 tarhl Kızılhaç ve
Kızılay Dernekler Federasyonu XXIV. Uluslararası

33. Zorla kaybetmenn “nsan haysyetne karşı

Konferansı’nda da dle getrlmştr.50 Blhassa

ağır ve nefret verc br suç”46 ve zalmane br

zorla kaybetmenn sstematk ya da yaygın olarak

47

eylem olma özellğ ve brden fazla sayıda nsan

uygulandığı ulusal şartlar, zorla kaybetmenn

hakkı hlaln çermes48 genel olarak tüm toplumu

toplumda yarattığı genelleşmş güvenszlk ortamını

etkledğ anlamına gelyor. Zorla kaybetmenn

görünür kılmaktadır.51 Aynı şeklde hakkat blme
steğ de toplum çn haklı ve zarur olmaktadır.

43 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1990/13, par. 339.

34. Temelde nsan hakları hlaller çn dell
44 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu,

toplamak ve toplumun gerçekleşen olaylarla lgl

1977-1978. OAS belges, OAS/Ser.L/V/II.43, doc.21, corr.l, s. 24.

hakkat blme htyacına cevap vermek çn hem

Ayrıca bkz. Arjantn’de nsan haklarının durumuna dar Rapor, OEA/

batı yarımkürede hem de dğer kıtalarda “hakkat

Ser.L/V/II/49, doc. 19, s. 59.

komsyonları” ve benzer başka mekanzmalar
oluşturuldu. Farabundo Mart Ulusal Kurtuluş

45 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 1978.

Cephes le El Salvador Hükümet arasında 27

OEA/Ser.L/II.47, doc. 13 rev. 1, 29 Hazran 1979, s. 23. Aynı doğrultuda,

Nsan 1991’de mzalanan ve Hakkat Komsyonu

bkz. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 1980-

kurulmasını düzenleyen Meksko Anlaşmaları’nda,

1981. OEA/Ser.G, CP/doc.1201/1981, 20 Ekm 1981, s. 113.

1980 yılından ber yaşanan ağır şddet olayları
hakkında “Toplum, hakkatn derhal kamuya

46 Amerkalılar Arası Kşlern Zorla Kaybedlmes Sözleşmes,
Başlangıç, par. 3.

49 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1985/15, par. 291.

47 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 1982-

50 Kızılhaç ve Kızılay Dernekler Federasyonu XXIV. Uluslararası

1983. OEA/Ser.L/V/II.61, doc.22, rev.l, s. 35.

Konferansı, 1981, Karar No: II “Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar”.

48 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, Velasquez

51 Örneğin, bkz. Arjantin’de İnsan Haklarının Durumuna Dair

Rodrguez davası, Temmuz 1988 tarhl karar, par. 155; Godnez

Rapor, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, OEA/Ser.L/V/

Cruz davası, 20 Ocak 1989, par. 163; Faren Garb y Sols Corrales

II.49, doc.19, 11 Nisan 1980, s. 147; ve Guatemala’da İnsan

davası, 15 Mart 1989 tarhl karar, par. 147; ve Blake davası, 24

Haklarının Durumuna Dair Üçüncü Rapor, Amerikalılar Arası İnsan

Temmuz 1998 tarhl karar, par. 65.

Hakları Komisyonu, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 16, 3 Ekim 1980, s. 113.
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açıklanmasını talep etmektedr” denlyordu.52

36. Daha yakın br tarhte Amerkalılar Arası İnsan

Guatemala Hükümet le Guatemala Ulusal

Hakları Komsyonu şunu belrtmştr:

Devrmc Brlğ arasında 23 Hazran 1994 tarhnde
mzalanan ve Guatemala halkına ıstırap veren

“Hakkat blme hakkı, hem demokratk br

şddet eylemlernn ve nsan hakları hlallernn

sstemn şlemes çn gerekl olan blgye erşm

tarh br şeklde aydınlatılması çn oluşturulan

toplumlar çn garant altına alan kolektf br hak

Komsyon da açıkça “Guatemala toplumunun

hem de mağdurların yakınlarına br tür telaf

53

hakkat tümüyle blme hakkını” tanımıştır.

sağlayan breysel br haktır.”56

35. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu

37. Benzer br perspektf, hakkat blme ya da blme

hakkat blme hakkının bu boyutunu gttkçe artan

hakkının mağdur ve/veya ale üyeler veya akrabaları

br bçmde etraﬂıca ele almıştır. Ntekm zorla

tarafından tüketlemeyecek br hak olduğunu

kaybetmelern toplumsal etks, Amerkalılar

belrten, Meden ve Syas Hak İhlaller Fallernn

Arası İnsan Hakları Komsyonu’nun Guatemala’da

Cezasızlığı Uzmanı tarafından da kabul edlmştr.

nsan haklarının durumu le lgl raporunda zorla

Gerçekten de toplum devletn temslcler tarafından

kaybetmelern Guatemala toplumunu alev, sosyal,

gerçekleştrlen bu zorla alıkonulmalar hakkında,

manev ve hukuk boyutlarda etkledğ sonucuna

mağdurların akıbet hakkında, kamu görevllern

54

varmasını sağlamıştır. Aynı doğrultuda ve genel

yönetmek ve denetlemekten sorumlu yetkllere

br prensp olarak Amerkalılar Arası İnsan Hakları

mahsus şlemler hakkında, hakkat blme hakkına

Komsyonu şöyle br sonuca varmıştır:

sahptr. Uzmanın vardığı sonuç şudur:

“Her toplum, gerçekleşen olaylar hakkında

“Hakkat blme hakkı hlallern gelecekte

olduğu kadar benzer olayların br daha

tekrarlanmasını önlemek çn tarhn üzerne çzg

yaşanmaması çn gayrtabî suçların şlendğ

çeken kolektf br haktır.”57

şartlar ve sebepler hakkında da vazgeçlemez br
bçmde hakkat blme hakkına sahptr.”55

38. “Kolektf mağdur” uluslararası hukuka
yabancı br kavram değl. Brleşmş Mlletler

52 Meksko Anlaşmaları, Anlaşma No. IV “Hakkat Komsyonu”,

Genel Kurulu tarafından kabul edlen Suçtan

El Salvador Anlaşmaları: Barış Yolunda’nın çersnde, Brleşmş

ve Yetk İstsmarından Mağdur Olanlara Adalet

Mlletler, DPI/1208-92615-Temmuz 1992-7M, s. 17 (orjnal

Sağlanmasına Dar Temel Prenspler Bldrs,

İspanyolca, gayr resm çeviri).

mağduru “breysel veya toplu olarak, fzksel veya
ruhsal bçmde yaralanma da dâhl olmak üzere

53 “Guatemala halkına ıstırap veren şddet eylemler ve nsan hakları

manev acılar çeken” (1. ve 18. maddeler) kmse

hlallernn tarhsel olarak aydınlatılması çn komsyon kurulmasına

olarak tanımlamaktadır.58 Ayrımcılığın Önlenmes

dar Anlaşma” par. 2, Barış anlaşmaları çersnde, Ed. Guatemala

ve Azınlıkların Korunması Alt Komsyonu’nun

Cumhuryet Başkanlığı, Guatemala, 1977, [“Acuerdo sobre el

Onarım Hakkı Uzmanı, breylern, grupların ya da

establecmento de la Coms6n para el esclarecmento hstorco de las

toplulukların tamamının alen nsan hakkı hlallernn

volacones a los derechos humanos y los hechos de volenca que han

mağdurları olablecekler sonucuna varmıştır.59

causado sufrmento a la poblacon guatemalteca”, preambulo, par. 2, n
T .os Acuerdos de Paz. Ed. Presdenca de la Republca de Guatemala,

56 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Rapor No. 136/99,

Guatemala 1997] s. 33 (orjnal İspanyolca, gayr resm çeviri).

22 Aralık 1999, Dava 10.488- Ignaco Ellacura ve dğerler, par. 224.

54 Guatemala’da İnsan Haklarının Durumuna Dar Üçüncü Rapor,

57 Meden ve Syas Hak İhlallernn Fallernn Cezasızlığı Sorunu üzerne

OEA/Ser.L/V/II.66. Doc. 16, 3 Ekm 1985, s. 28

Uzman, Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1997/20, par. 17.

55 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 1985-

58 Karar 40/34, of 29 Kasım 1985.

1986.OEA/Ser.L//V/II.68„Doc. 8 rev 1, 28 Eylül 1986, s. 205 (orjnal
İspanyolca, gayr resm çeviri).
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59 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1993/8, par. 14.
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e- Hakkat blme hakkının kapsamı

41. Ayrımcılığın Önlenmes ve Azınlıkların
Korunması Alt Komsyonu’nun Onarım Hakkı

39. Zorla kaybetme mağdurlarının alelernn

Uzmanı’nın ve Cezasızlık Uzmanı’nın çalışmaları

sahp olduğu hakkat blme hakkı başlangıçta

le sundukları taslak prenspler de aynı prensb

katı br bçmde hakkın nsan yönüne, yan

ortaya koymaktadır: Hakkat blme hakkı tüm

sevlen kşnn akıbetn blme hakkına dayanarak

nsan hakları hlallern kapsar. Cezasızlıkla

yorumlandı. Ancak uluslararası çthat ve doktrnn

Mücadele çn Eylem Yoluyla İnsan Haklarının

gelşm hakkat blme hakkının kapsamını gttkçe

Korunması ve Desteklenmesne İlşkn Prenspler

genşlett.

Set taslağına göre, mağdurların aleler ve
yakınları “hlallern gerçekleştğ koşullar

40. Günümüzde, devletlerarası nsan hakları

hakkında” hakkat blme hakkına sahptrler.63

organları çn hakkat blme hakkı sadece zorla

“Koşullar” kavramı hakkat blme hakkının nsan

kaybetme olgusuyla sınırlı değl ve tüm nsan

boyutunun ötesne geçer ve hlallern nasıl, ne

hakları hlallern kapsıyor. Bu sebeple İnsan

zaman, neden ve km tarafından gerçekleştrldğ

Hakları Komtes mağdurlar ve yakınlarının nsan

blgsn de kapsar. Taslak metn, “mahkeme

hakları hlalleryle lgl hakkat blme hakkını teyt

dışı araştırma komsyonlarının” hakkat blme

etmektedr.60 Hakkat blmek, salt nsan yönünün

hakkını güvence altına alan mekanzmalardan

ötesne geçmekte ve söz konusu hlallern hang

br olarak “olayları ortaya çıkarması”, “hlal

koşullarda gerçekleştğn ve fallern kmler

sstemnn Devlet mekanzmalarını açıklaması

olduğunu blmey de fade etmektedr. İnsan

ve analz etmes”, “mağdurları ve zlern

Hakları Komtes, Uruguay’dak br şkence

sürerek suça karışan dar yönetmler,

davasına dar kararında, mağdurun gözaltına

kuruluşları ve özel kurumları tanımlaması”

alındığı ve şkence gördüğü koşulları blmesn

gerektğn belrtmektedr.64 Kısacası bu

engelleyen af yasasının, kşy etkl br başvuruda

görevler, mahkeme dışı br araştırma komsyonu

bulunma hakkından mahrum ederek Uluslararası

çerçevesnde hakkat blme hakkının önemn

Meden ve Syas Haklar Sözleşmes’ne aykırılık

ortaya koymaktadır. Uluslararası İnsan Hakları

oluşturduğu sonucuna varmıştır. Komte,

Hukuku ve Uluslararası İnsan Hukuk İhlallernn

soruşturma yükümlülüğünün svl br vatandaş

Mağdurlarının Gderm ve Onarım Hakkına Temel

olarak mağdurun üzerne düşmedğn, bu tp

ve Rehber İlkeler taslağının son halnde de,

olaylardan kmn sorumlu olduğunu belrlemek

“olayların doğruluğunun spatlanması ve hakkatn

zorunda olan Devlet’n yükümlülüğü olduğu

tamamen ve alen br şeklde açığa çıkarılması”65

61

sonucuna varmıştır. Söz konusu davada mağdur,

tazmn krterler açısından br onarım bçm olarak

hakkat blme hakkını nsan yönüne dayanarak

değerlendrlmektedr. Taslak metnde “hakkatn

ler sürmemştr; amaç “asker yetkller

tamamı” fadesnn kapsamı tanımlanmasa da bu

tarafından gerçekleştrldğ dda edlen hlallern

fadenn hakkatn sadece nsan yönüyle kısıtlı

soruşturulması suretyle uygun tazmn”n

olmadığı aşkârdır.

sağlamaktır.62
42. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu,
60 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes, Gözlemler ve

hakkat blme hakkının kapsamını ve çerğn

Tavsyeler-Guatemala, Brleşmş Mlletler Belges, CCPR/C/79/

derecel olarak tanımlamıştır. Başlangıçta bu hak,

Add.63, par. 25.

meydana gelen olayların yanı sıra bu suçların

61 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes, 19 Temmuz 1994

63 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1997/Rev.l, EK I,

tarhl karar, Hugo Rodrguez davası (Uruguay), Başvuru No.

Prensp 3.

322/1988, Brleşmş Mlletler Belges, CCPR/C/51/D/322/1988,
pars. 12 (3) ve 14.

64 Ibd, Prensp 5, 7 ve 8.

62 Ibd, par. 3.

65 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/2000/62, EK, s. 11, Prensp 25 (b).
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şlendğ koşulları ve sebepler blme hakkı olarak
66

ve dolayısıyla bu kaybedlmelere dar anıları

tanımlandı. Son dönemdek kararlarda Amerkalılar

yüzünden brçok pskolojk bozukluk mras

Arası İnsan Hakları Komsyonu bu kapsamı “vuku

alacaklar. […] 18-25 yaşları arasında sayısız kadın

bulan olayları, olayların kendne özgü şartlarını ve

ve erkek, ebeveynlernn ya da kız veya erkek

olaylarda kmn yer aldığı hakkında tam, eksksz ve

kardeşlernn akıbet hakkında hçbr blg sahb

alen hakkat” blme hakkı olarak fade ederek daha

olmadan geçen zamanın yarattığı kaygılardan

açık br şeklde tanımladı.67

zarar görüyor. Eşlernden şddet yoluyla ayrılmış
kadın ve erkekler, çersnde bulundukları

III. Hakkat, Zorla Kaybetme ve İşkence Yasağı

durumun yarattığı çeştl ekonomk problemlern
şddetlendrdğ cdd duygusal rahtsızlıklarla

43. Kaybedlenlern yakınlarının sahp olduğu

yaşıyor. Hala evl m olduklarını dul mu kaldıklarını

hakkat blme hakkı, yne bu kşlern de sahp

blmeyen pek çok kadın ve erkek var. Pek

olduğu şkence ya da dğer zalmane, nsanlık dışı

çoğu, babanın ya da annenn fzksel ve manev

ve aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz

eksklğnn her gün hssedldğ br hanenn

kalmama hakkı le yakından lşkldr. Hem

varlığını devam ettrmeye çalışmanın yarattığı

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu’nun

stres yüzünden huzur, denge ve güvenlk hssn

hem de Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma

kend çlernde br daha asla yakalayamayacak.”69

Grubu’nun deneysel gözlemler bu konudak tüm
kavramsal araştırmaların üzernde ve ötesnde

45. Brleşmş Mlletler Genel Kurulu 1978 yılında

br kesnlğe sahptr. Amerkalılar Arası İnsan

“[Zorla kaybetmeden kaynaklanan] bu koşulların

Hakları Komsyonu 1979 yılında, [zorla kaybetme]

kaybolan kşlern yakınlarına, özellkle de

mağduru le herhang br temastan mahrumyetn

eşlerne, çocuklarına ve ebeveynlerne yaşattığı

ve bu belrszlğn ale breylernde ve özellkle de

acı ve keder” den duyduğu dehşet açıkça fade

bazı vakalarda ebeveynlernn ya da yakınlarının

ett.70 Genel Kurul sonrak kararlarında da bu

alıkonulmasına tanıklık eden çocuklarda ağır

kaygısını tekrar ett.71 Zorla kaybetme eylemyle

68

ruhsal bozukluklar yarattığını belrtmştr.

kaybolan kşlern alelerne yaşatılan endşe, acı
ve ağır ıstırap normatf olarak da kabul edld ve

44. Amerkalılar Arası İnsan Hakları

tanımlandı. Ntekm Brleşmş Mlletler Genel

Komsyonu’nun Arjantn’dek zorla kaybetmeler

Kurulu tarafından 1992 yılında kabul edlen Zorla

sorunu le lgl çalışmasındak gözlemler şöyledr:

Kaybedlmeye Karşı Herkesn Korunmasına
Dar Bldr’de, “Zorla kayıp edlme, kşler

“[Ebeveynler kaybedlen] bu çocukların pek

kanunun korumasının dışında bırakmakta ve hem

çoğu ebeveynlern br daha asla görmeyecekler

kaybolan kşlere hem de alelerne büyük acılar
vermektedr” (madde 1/2) denlerek bu husus

66 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu,

açıkça fade edld. Bldrnn dl çok kat ve açık:

1985-1986.OEA/SER.L//V/II.68, Doc. 8, rev. 1, 28 Eylül 1986, s. 205

zorla kaybetme, kaybedlen kşlern alelerne

(orjnal İspanyolca, gayr resm çeviri).

başlı başına (per se) ağır ıstırap vermektedr.

67 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No. 37/00,

69 Arjantn’de İnsan Haklarının Durumuna Dar Rapor, OEA/Ser.L/

13 Nsan 2000, dava 11.481 - Monsefor Oscar Arnulfo Romero

II.49, doc. 19, 11 Nsan 1980, s. 148 (orjnal İspanyolca, gayr

y Galdamez, par. 148. Ayrıca bkz. Rapor No. 136/99, 22 Aralık

resm çeviri).

1999, Dava 10.488 - Ignaco Ellacura S.J. ve dğerler, par. 221;
ve Rapor No. 1/99, 27 Ocak 1999, Dava No. 10.480 - Luco Parada

70 Karar 33/173, Brleşmş Mlletler Genel Kurulu tarafından kabul

Cea ve dğerler, par. 147.

edlen “Kayıp kşler”, 20 Aralık 1978.

68 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu, 1978.

71 Brleşmş Mlletler Genel Kurulu’nun, 1988 tarhl 43/159 no’lu,

OEA/Ser.L/II.47, doc. 13 rev. 1, 29 Hazran 1979, s. 23 (orjnal

1990 tarhl 44/160 no’lu, 1991 tarhl 46/125 no’lu ve 1992 tarhl

İspanyolca, gayr resm çeviri).

47/132 no’lu Kararları.
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a- Uluslararası İnsan Hakları Koruma Sstem

rapora dar Sonuç Gözlemler’nde Komte,
kaybedlen kşlern ale üyeler bakımından

46. İnsan Hakları Komtes, kaybolan kş ve ale

Devletn söz konusu zorla kaybetmelere dar

üyeler arasındak letşmn engellenmesnn,

hç blg sağlamaması ya da yetersz blg

Uluslararası Meden ve Syas Haklar Sözleşmes

sağlamasının Uluslararası Meden ve Syas

tarafından da korunan şkence ya da dğer

Haklar Sözleşmes’nn 7. maddesnn hlaln

zalmane, nsanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye

oluşturacağı sonucuna varmıştır.74 Benzer br

veya cezaya maruz kalmama hakkının başlı başına

şeklde Uruguay tarafından sunulan rapora

(per se) hlal olduğunu belrtmştr.72

dar Sonuç Gözlemler’nde Komte, kaybedlen
kşlern ale üyelerne uygulandığı göz önüne

İşkence ve kötü muamele yasağı le hakkat blme

alındığında “Devletn Cezalandırıcı Yetklern

hakkı arasında açıkça lşk kurulan lk karar, İnsan

Fesh Kanunu”nun zorla kaybetmelern etkl br

Hakları Komtes’nn Mara del Carmen Almeda

bçmde soruşturulması htmaln engelledğ

de Qunteros ve Elena Qunteros de Almeda

çn Uluslararası Meden ve Syas Haklar

kararıdır. Söz konusu davada Komte aşağıdak

Sözleşmes’nn 7. maddesnn hlaln oluşturacağı

sonuçlara varmıştır:

sonucuna varmıştır.75

“Komte, kızının kaybolmasının ve sonrasında

b- Avrupa İnsan Hakları Koruma Sstem

nerede olduğu ve akıbet hakkında devam eden
belrszlğn annede yarattığı keder ve stres

48. Yakın br zamanda Avrupa İnsan Hakları

anlamaktadır. Başvurucunun kızına ne olduğunu

Mahkemes kşlern zorla kaybedlmesnn

blmeye hakkı vardır. Bu bakımdan, kends

farklı yargısal boyutlarına dar br karar
verd. 25 Mayıs 1998 tarhl Kurt/Türkye

de kızının maruz kaldığı Sözleşme hlallernn
blhassa da 7. maddenn hlalnn mağdurudur.”

73

kararında Mahkeme, kaybedlen kşnn
annes bakımından zorla kaybetmenn,

İnsan Hakları Komtes bu kararında, kaybolan

İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklern

kşnn annesnn maruz kaldığı dern ıstırabın başlı

Korunmasına İlşkn Avrupa Sözleşmes’nn 3.

başına (per se) şkence ya da dğer zalmane veya

maddes le korunan şkence ve kötü muamele

nsanlık dışı muamele yasağının hlal olduğunu,

yasağının hlaln oluşturduğuna kanaat

sorgulamaksızın kabul etmştr. İnsan Hakları

getrmştr.76 Avrupa İnsan Hakları Mahkemes,

Komtes annenn yaşadığı keder ve ıstıraba dar

başvurusuna karşılık devlet yetkllernn
hareketszlğ bağlamında, kaybolan kşnn

br kanıta gerek duymamış ve zorla kaybetmenn

annesnn yaşadığı kaygının başlı başına

ve ale bağının varlığını yeterl bulmuştur.

(per se) Avrupa Sözleşmes’nn 3. maddes
le korunan güvencenn hlal olduğunu

47. İnsan Hakları Komtes, Sözleşmeye Üye

zımnen fade etmştr. Bu sonuca varmak

Devletler çn Sonuç Gözlemler’nde bu prensb

çn Mahkeme, kaybolan kşnn annesnn

tekrarlamıştır. Cezayr tarafından sunulan

yaşadığı acıya dar herhang br ek delle
htyaç duymamış, mağdurla ale bağını yeterl

72 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes: 25 Mart 1996

saymıştır.

tarhl Karar, Başvuru no. 542/1993, Katombe L. Tshshmb
davası (Zare), CCPR/C/56/542/1993, par. 5.5; ve 25 Mart 1996

74 Brleşmş Mlletler Belges, CCPR/C/79/Add.95, 18 Ağustos

tarhl karar, Başvuru no. 540/1996, Ana Rosaro Cels Laureano

1998, par. 10.

davası, (Peru), CCPR/C/56/540/1993, par.8.5.
75 Brleşmş Mlletler Belges, CCPR/C/79/Add.90.
73 İnsan Hakları Komitesi: 21 Temmuz 1983 tarihli karar, Başvuru
no. 107/1981, Mara del Carmen Almeda de Qunteros davası

76 25 Mayıs 1998 tarhl karar, Kurt/Türkye, Dava No.

(Uruguay), par. 14.

15/19997/799/1002, par. 134.
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c- Amerkalılar Arası İnsan Hakları Koruma

hakları hlaller hakkında meydana gelenler

Sstem

blme hakkının br tazmn yöntem olduğu
kanaatne varmaktadır.

49. Amerkan Devletler Örgütü (OAS) Genel
Kurulu’na sunduğu 1977 yılı senelk raporunda

52. Uzman Prof. Theo van Boven lk

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu,

çalışmalarından brnde, resm soruşturma

zorla kaybedlen kşnn akıbet hakkında

sonucu hakkatn keşfedlmesnn mağdurlara

yaşadıkları belrszlk sebebyle ales ve

sağlanan öneml tazmn yöntemlernden br

arkadaşları çn zorla kaybetmenn gerçek br

olduğunun göz ardı edlmemes gerektğne

77

şkence türü olduğunu belrtmştr. Bu kanaat

şaret etmektedr.80 Uzman özellkle bu fadey

Komsyon tarafından sonrak pek çok senelk

kullanmasa da “hakkat blme hakkı”na “onarım

raporda da tekrar edlmştr. Amerkalılar Arası

hakkı”nın br bleşen olarak, tazmn krterler

İnsan Hakları Komsyonu Arjantn raporunda,

altında yer vermştr. Uluslararası İnsan Hakları

kaybedlenn ales tarafından yaşanan ıstırabın,

Hukuku ve Uluslararası İnsan Hukuk İhlaller

(kaybedlen kş hakkındak) durum sorumlularca

Mağdurlarının Gderm ve Onarım Hakkına Dar

ve kesn br şeklde aydınlatılana kadar devam

Temel ve Rehber İlkeler81 taslağında, onarımın

edeceğne karar vermştr.78

ve tazmnn yöntemlernden brnn de “olayların
ortaya çıkarılması ve hakkatn tamamının alen

50. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes,

br şeklde açıklanması” anlamına geldğ, br lke

Blake kararında Ncholas Blake’n zorla

olarak kabul edlmştr.

kaybedlmesnn ale üyelernn pskolojk ve
manev bütünlüğüne zarar vererek ağır ıstırap ve

53. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu,

kaygıya yol açtığını tespt etmştr. Amerkalılar

hakkat blme hakkının “ayrıca mağdurların

Arası Mahkeme bu ıstırabın Amerkan İnsan

yakınları çn, tazmnn br türünü karşılayan

Hakları Sözleşmes’nn 5. maddesnn hlaln

özel br hak” olduğuna karar vermştr.82 Yakın

oluşturduğuna karar vermştr.

79

tarhl br kararında Komsyon ayrıca şu sonuca
varmıştır:

IV. Hakkat Blme Hakkı ve Onarım Hakkı
“Vuku bulan olayları, olayların kendne özgü
51. Ayrımcılığın Önlenmes ve Azınlıkların

şartlarını ve olaylarda kmn yer aldığı hakkında

Korunması Alt Komsyonu’nun Onarım Hakkı

tam, eksksz ve alen hakkat kşlern ve

Uzmanının bu hakka dar taslak prensplern

toplumun blme hakkı, tazmn ve tekrarlanmama

belrlendğ çalışmasında, hakkat blme

garants bakımından nsan hakları hlallernde

hakkının varlığı tanınmaktadır. Uzman bu

onarımın br parçasıdır.”83

sorunu onarım hakkı perspektfnden ele
almakta ve daha belrgn br bçmde nsan

80 “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Ağır Br Şeklde
İhlal Edlen Mağdurlara Onarım, Gderm ve Tazmnat Hakkı

77 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu Yıllık Raporu,

Sağlanmasına Dar Çalışma”, Brleşmş Mlletler Belges, E/

1977-1978. OEA/Ser.L/V/II.43, doc.21, corr.l, p. 24. bkz.

CN.4/1990/10, par. 40.

Arjantn’de İnsan Haklarının Durumuna Dar Rapor. 1980. OAS
belges OEA/Ser.L/V/II/49, doc. 19, p. 59.

81 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/2000/62, ek.

78 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Arjantn’de İnsan

82 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No.

Haklarının Durumuna Dar Rapor 1980. OAS belges, OEA/Ser.L/V/

136/99, 22 Aralık 1999, Ignaco Ellacura ve dğerler, par. 224.

II.49, doc. 19, p. 147.
83 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No. 37/00,
79 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 24 Ocak 1998

13 Nsan 2000, Dava 11.481, Monsenor Oscar Arnulfo Romero y

tarhl karar, Blake davası, s. 116.

Galndez - El Salvador, par. 148.
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V. Hakkat Blme Hakkı, Hukuk Güvenceler ve

Herkesn Korunmasına Dar Bldr’de (madde

Etkl br Hukuk Yoluna Başvurma Hakkı

9) ve Zorla Kaybedlmeye Karşı Amerkan
Sözleşmes’nde (madde 10) de kurulmuştur.

54. Zorla kaybedlme mağdurlarının alelernn

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu bu

hakkat blme hakkı, hukuk güvencelern yanı

bağlantıyı şöyle kurmaktadır:

sıra etkl br hukuk yoluna başvurma hakkıyla
da yakından lşkldr. Amerkalılar Arası İnsan

“Hakkat blme hakkı ayrıca, Amerkan

Hakları Mahkemes Blake davasında verdğ

Sözleşmes’nn çerğndek hakların korunması

kararda bu yapısal lşky açıkça ortaya koymuş

çn kolayca ve vedlkle başvuruda bulunma

ve şunları belrtmştr:

hakkını da çeren 25. maddesyle de lşkldr.”86

“Sözleşme’nn, ‘tüm zorla kaybetme fller,

VI. Hakkat Blme Hakkı ve Blg Ednme Hakkı

mağdurları hukuk korumanın dışına çıkarır ve
mağdurun ve alesnn büyük ıstırap yaşamasına

57. Blg ednme hakkı Amerkan İnsan Hakları

sebep olur” hükmünü taşıyan 8/1. maddes de

Sözleşmes’nn yanı sıra (madde 13) Uluslararası

mağdur yakınlarının hukuk güvence hakkını

Meden ve Syas Haklar Sözleşmes (madde 19)

çerr. […] Dolayısıyla Amerkan Sözleşmes’nn

le de korunmaktadır. Zorla Kaybedlmeye Karşı

8/1. maddes Ncholas Blake’n yakınlarının onun

Herkesn Korunmasına Dar Bldr her türlü

ölümünün ve kaybedlmesnn etkl br bçmde

hürryetnden yoksun kılma haln, alıkonulmanın

soruşturulmasını steme hakkını tanımaktadır.”

84

nerede gerçekleştrldğn ve kaybetme söz
konusu se soruşturmadan elde edlen tüm

55. Kaybedlen kşnn nerede olduğunu ve

bulguları blme hakkını tanımaktadır (10. ve 13.

akıbetn blme hakkı sadece alesnn soruşturma

maddeler). Benzer şeklde Brleşmş Mlletler’n

başlatılması grşmyle yerne getrlmez. İç

Yasadışı, Keyf ve Yargısız İnfazların Etkl Br

hukukta etkl olan hükümlern uygulanması

Şeklde Önlenmes ve Soruşturulması Hakkında

doğası gereğ, kaybedlen kşnn yernn ve

Prenspler de hürryetten yoksun bırakma,

akıbetnn belrlenmes çn uygulanması gereken

alıkonulma yer ve sevdklernn ölümüne lşkn

yöntemdr. Bu husus Amerkalılar Arası İnsan

soruşturmanın gdşatı hakkında blg ednme

Hakları Mahkemes’nn Blake kararında da

hakkını tanımaktadır (6. ve 16. prenspler). Ayrıca

Amerkan Sözleşmes’nn 25. maddes’ne atıf

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası

yapılarak belrtlmştr:

İnsan Hukuk İhlaller Mağdurlarının Gderm ve
Onarım Hakkına Dar Temel ve Rehber İlkeler’e87

“…Devletn etkl br ç hukuk yolu sağlama

göre, mağdurun (ve alesnn) başvuruda bulunma

yükümlülüğü, hürryetnden yoksun kılınan

hakkı “hlallere dar olgusal blglere erşm”

kşlern yern belrlemede ve her koşulda zorla
kaybetmeler engellemede öneml br araçtır.”

hakkını da çermektedr (prensp 11).

85

58. Hakkate erşm hakkı le blgye erşm ve blg
56. Aynı şeklde sevdkler kaybedlen ale

ednme hakkı arasında yapısal br lşk vardır.

üyelernn kaybedlen kşnn yern ve akıbetn

Genel olarak, Amerkalılar Arası İnsan Hakları

blme hakkı le kaybedlen kşnn akıbetnn

Komsyonu’nun defalarca değerlendrdğ gb;

ortaya çıkarılması çn mahkemelere başvuruda

“Ağır nsan hakları hlallerne yol açan olaylara

bulunulması arasında da yapısal br bağlantı

dar hakkat […] ve bu olaylarda yer alanların

vardır. Bu bağlantı Zorla Kaybedlmeye Karşı
86 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No.
84 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 24 Ocak 1998

136/99, 22 Aralık 1999 tarhl karar, Dava 10.488 - Ignaco

tarhl karar, Blake davası, par. 97.

Ellacura S.Jetal, par. 225.

85 Ibd, par. 103.

87 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/2000/62, ek.
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kmlklern blme hakkı, devletn mağdurların

görevn üstlenen devlet, halyle bu alanda hem

alelerne ve genel olarak da topluma karşı

sözleşmelerden hem de teamül hukukundan

yerne getrmes gereken br yükümlülüktür. Bu

kaynaklanan uluslararası yükümlülüklern

yükümlülük Amerkan Sözleşmes’nn 1/1, 8/1,

yerne getrmek zorundadır.

25 ve 13. maddelernden doğmaktadır.”88 Aynı
doğrultuda Amerkalılar Arası İnsan Hakları

60. Güvence altına alma yükümlülüğü özetle,

Komsyonu şunu belrtmektedr:

“İnsan haklarını güvence altına almak ve
korumak gb brtakım yükümlülüklerden…

“Amerkan Sözleşmes blgye ulaşma ve blg

[ve] hukuka aykırı davranışları engellemek

ednme hakkını, özellkle de Mahkeme ve

ve eğer gerçekleşrse soruşturmak, adalete

Komsyon tarafından Devletn kşnn akıbetn

teslm etmek, sorumluları cezalandırmak

ortaya çıkarma yükümlülüğü bulunduğunun

ve mağdurların zararını tazmn etmek gb

belrtldğ zorla kaybetme vakalarında

görevlerden”90 oluşmaktadır. Amerkalılar Arası

korumaktadır.”

89

İnsan Hakları Mahkemes’nn, “İnsan hakları
sözleşmelernn amacı, devletlerarasında

VII. Güvence Altına Alma Yükümlülüğü

karşılıklı lşkler kurmak değl her nsanın
bu hakları ve özgürlükler kullanmasını

59. Uluslararası nsan hakları hukuku devletlere

güvence altına almaktır”91 fadesn de göz

k kategorde yükümlülük getrmektedr: br

önünde bulunduracak olursak, güvence

nsan hakları hlallernden kaçınma yükümlülüğü

altına alma yükümlülüğü çeştl nsan hakları

ve dğer de bu haklara saygı gösterlmesn

sözleşmelernde açıkça kabul edlmştr.

garant altına alma yükümlülüğüdür. İlk devletn

Güvence altına alma yükümlülüğü Amerkan

doğrudan nsan haklarını -ster cra ster

İnsan Hakları Sözleşmes’nn 1/1. maddesnde

hmal olsun- hlal etmeme yükümlülüğü le

tess edlmştr. Bu maddenn analz konusunda

lşkl br dz yükümlülükten oluşmaktayken;

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes

kncs devletn breylere sağlamakla

yerleşmş çthatlarında taraf devletlern genel

yükümlü olduğu, nsan hakları hlallernn

br yükümlülük olarak Sözleşme’nn kapsadığı

soruşturulması, cezalandırılması ve onarım

tüm hakları tanıma ve güvence altına alma

haklarına şaret eder. Yan devlet hukuk açıdan

yükümlülüğü altına grdklern belrtmektedr.

nsan haklarının garantörü konumundadır k

Mahkeme’nn bu kabulüne göre:

bu konum hakların korunması ve sağlanması
le lgl öneml yükümlülükler doğurur. İşte

“Devletler Sözleşme le tanınan tüm hakların

bu sebebe dayanarak çthatta ve doktrnde

hlallern soruşturmak ve cezalandırmak ve

“garant altına alma yükümlülüğü” kavramı

dahası, eğer mümkünse esk hale getrmek

devletn nsan hakları konusunda bu hukuk

ve hlalden kaynaklanan zararlar çn güvence

pozsyonundan kaynaklanan temel br kavram

olarak tazmnat ödemek zorundadır. […] ve

olarak ncelenmektedr. Dolayısıyla, breylern

Devletler nsan hakları hlallern önlemek çn

haklarını tam olarak güvence altına alma

makul adımlar atmak ve kend yetk alanları
çersnde gerçekleştrlen hlallern sorumlularını

88 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor No. 136/99,

tespt etmek, bu sorumlulara uygun cezayı

22 Aralık 1999 tarhl karar, Dava No.10.488 - Ignaco Ellacura ve
dğerler, par 221. Ayrıca bkz.: Rapor 37/00, 13 Nsan 2000 tarhl

90 Brleşmş Mlletler El Salvador Gözlem Heyet, ONUSAL, 19

karar, Case 10.481 Monsenor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez,

Şubat 1992 tarhl Rapor, Brleşmş Mlletler Belges, A/46/876

par. 142 ve Rapor 1/99, 27 Ocak 1999, Dava 10.480 - Luco Parada

S/23580, par. 28.

Cea ve dğerler, par. 147.
91 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, Tavsye Kararı
89 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu, Rapor 1/99, 27

QC-1 /82, 24 Eylül 1982. Mahkemenn Tavsye Kararlarına Tab olan

Ocak 1999, Dava 10.480, Luco Parada Cea ve dğerler, par. 151.

Dğer Anlaşmalar, Ser A: Hükümler ve Kararlar - No.1, par. 24.
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vermek ve mağdurlara yeterl tazmn sağlamak

garant altına alma yükümlülüğünden muaf

çn elndek tüm araçları kullanarak cdd br

kılmaz.”93

soruşturma yürütmek zorundadır.”92
63. Güvence altına alma yükümlülüğünü
61. Devletlern sorumluluğu yalnızca kendlerne

meydana getren bu yükümlülükler brbryle

bağlı kş ve kurumların cra ya da hmal

bağlantılıdır. Dolayısıyla nsan hakları

hareketyle breylern haklarına tecavüz

hlallernden sorumlu olanların yargılanması

etmeler durumunda değl; aynı zamanda,

ve cezalandırılması yükümlülüğü, olayların

olayları araştırmak, nsan hakları hlallern

soruşturulması le yakından lşkldr. Bununla

soruşturmak, mağdurlara onarım sağlamak ve

brlkte “Devletn bunu yerne getrmek çn

alelernn haklarını korumak konusunda uygun

bu yükümlülüklerden hangsnn gerekl

eylemler gerçekleştrmezlerse de ortaya çıkar.

olduğuna dar seçm yapması mümkün

Bu yüzden Devletler tarafından güvence altına

değldr.”94 Bu yükümlülükler ayrı ayrı yerne

alma yükümlülüğünü hlal ya da bu yükümlülüğe

getrleblecek olsalar dah bu durum devlet,

rayetszlk uluslararası sorumluluk doğurur.

bu yükümlülüklern her brn yerne getrme
görevnden muaf kılmaz.

62. Garant altına alma sorumluluğunu
oluşturan yükümlülükler özü tbaryle

64. Hakkat blme hakkı devletlern kend

alternatf ya da yedek değl tamamlayıcıdır. Bu

radeleryle mzaladıkları, nsan haklarını ve

nedenle mesela, Brleşmş Mlletler Hukuk Dışı,

özgürlüklern koruyan sözleşmelerle yerne

Keyf ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü’ne

getrmey addettkler yükümlülüklernn yanı sıra,

göre; “Hükümetler uluslararası hukuka göre

uluslararası teamül hukukundan kaynaklanan

yaşam hakkının hlal ddaları karşısında,

yükümlülükleryle de çok yakından lgldr.

faller tespt etmek, adalet önüne çıkarmak

Kuşkusuz mağdurların aleler, yürütülen herhang

ve cezalandırmak, mağdurlara ve yakınlarına

br soruşturmanın, sevdklernn akıbet ve

tazmnat vermek ve benzer hlallern gelecekte

yaşadıkları şkencenn koşullarına dar hakkat

gerçekleşmesn önlemek çn etkl hükümler

öğrenmelernn yanı sıra yakınlarının maruz kaldığı

getrmek çn eksksz ve tarafsız br soruşturma

nsan hakları hlallernden doğrudan sorumluluğu

yürütme yükümlülüğü altındadır. Bu dört

olan kşlern kmlklernn kamuya açıklanmasını

katmanlı yükümlülüğün lk k bleşen nsan

da sağlayacak şeklde eksksz olarak

hakları hlallernn engellemesnde başlı başına

yürütülmesn bekleme hakkına sahptrler. Aynı

en öneml caydırıcı rolü oynamaktadır. […]

şeklde, hakkat, sorumlu olunan nsan haklarına

Mağdurların ve alelern uygun br tazmnat

uygun olan tazmnat oranının değerlendrlmes

elde etme hakkının tanınması hem devletn

çn de zarurdr. Bununla brlkte devletn hakkat

kend brmlernn eylemlernden kaynaklanan

blme hakkını garant altına alma yükümlülüğü,

sorumluluğu kabul etmes hem de nsana

garant altına alma yükümlülüğü çerçeves

saygının br fadesdr. Tazmn sağlamak,

çersndek sorumluluğuna dahl olan dğer

nsan hakları hlaller ddalarının fallernn

yükümlülüklernn, yan soruşturma ve adalet

belrlenmes ve yargılanması maksadıyla
soruşturma yürütme yükümlülüğünü yerne

93 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1994/7, para. 688 ve 711.

getrmenn ön şartıdır. Madd ya da dğer
yollarla mağdurlara ya da yakınlarına bu

94 Mendez, Juan, “Ağır İnsan Hakları İhlaller Karşısında Hakkat

soruşturmaların başında ya da soruşturmalar

Blme Hakkı”, İnsan Hakları Sözleşmelernn Yerel Mahkemelerde

sona ernce tazmnat sağlamak hükümetler,

Uygulanması, çersnde, derleyenler Martn Abregu ve Chrstan
Courts [ “Derecho a la Verdad frente a las graves volacones a

92 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 29 Temmuz 1988

los derechos humanos”, n La aplcacon de los tratados .sobre

tarhl karar. Velasquez Rodrguez davası, Ser C: Hükümler ve

derechos humanos por trbunales locales], Ed. CELS, Buenos

Kararlar. N° 4. para. 166 ve 174.

Ares, 1997, s. 526 (orjnal İspanyolca, gayr resm çeviri).
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sağlama yükümlülüklernn br yedeğ ya da

Keyf İnfazlar Özel Raportörü kend bölümünde,

alternatf olamaz. Bu çft yönlü yükümlülük dğer

uluslararası hukukta şart koşulduğu gb

yükümlülüklern yerne getrlp getrlmemesnden

soruşturma yükümlülüğünün varlığını defalarca

bağımsız olarak varlığını sürdürmeye devam eder.

teyt etmştr. “Yaşam hakkı hlallerne dar
ddaları eksksz ve tarafsız br bçmde

VIII. Soruşturma Yükümlülüğü

soruşturmak devletlern yükümlülüğüdür.”97
Bu yükümlülük “nsan haklarının etkl br

65. “Garant altına yükümlülüğü”nün

bçmde korunması çn temel sütunlardan brn”

bleşenlernden br, breylern haklarının hlal

oluşturur.98 Brleşmş Mlletler Onarım, Gderm

edldğne dar ster htmal ster fl br

ve Tazmnat Hakkı Uzmanı da aynı şeklde şunu

durum söz konusu olsun devletn “soruşturma

belrtmştr; “Br nsan hakları sözleşmesne

yükümlülüğü” altında olmasıdır. Hazran

taraf devletlern madd gerçekler soruşturma

1993’te Vyana’da gerçekleştrlen Dünya İnsan

yükümlülüğü […] vardır.”99

Hakları Konferansı’nda yer alan devletler,
Vyana Bldrs ve Eylem Programı’nın altına

68. Soruşturma yükümlülüğü davranış

mza atmakla, zorla kaybetmeler konusunda bu

yükümlülüğü olarak tabr edlen br

yükümlülüğü kabul etmşlerdr:

yükümlülüktür.100 Amerkalılar Arası İnsan
Hakları Mahkemes’nn belrttğ gb devletler,

“Bu Konferans, her ne koşulda olursa

yetkler dahlndek tüm araçları kullanarak

olsun tüm Devletlern, kend yetk alanları

soruşturma yapma yükümlülüğü altındadır ve

çersnde kalan topraklarda br zorla

bunu göz önünde bulundurarak yetkller, nsan

kaybetme yaşandığına dar br neden var

hakları hlallerne dar tüm ddaları özenle

olduğunda soruşturma yapma ve eğer

ve cddyetle soruşturmak zorundadır.101 Bu

ddalar kanıtlanırsa fallern cezalandırma

demek oluyor k soruşturma yükümlülüğü, bu

yükümlülüğünü yenden tasdk eder.”95

hlaller yaratan koşulları ve olayları aydınlığa
kavuşturmak ve faller tespt etmek çn gereken

66. Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes

tüm şlemler gerçekleştrmek çn kendlğnden

breysel şkayetlere dar pek çok kararında bu

(motu propro) harekete geçerek yerne getrlr.

hususu şöyle teyt etmştr: “Üye devlet, nsan

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes’nn

hakları hlallerne blhassa da kşlern zorla

de belrttğ gb bu sadece breysel br menfaat

kaybedlmesne ve yaşam hakkı hlalne dar

meseles değl hukuk br yükümlülüktür.102

ddaları dernlemesne soruşturmak ve ceza
yargılaması yaparak bu hlallerden sorumlu

97 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/1997/60, par. 46.

olanları yargılamak ve cezalandırmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük, bu hlallern

98 Brleşmş Mlletler Yasadışı, Yargısız ve Keyf İnfazlar Özel

fallernn tespt edldğ durumlarda evlevyetle

Raportörü, İnsan Hakları Komsyonuna sunulan Rapor, Brleşmş

(a fortor) uygulanır.”96

Mlletler Belges, E/CN.4/1993/46, par. 686.

67. Brleşmş Mlletler Yasadışı, Yargısız ve
99 Brleşmş Mlletler Onarım, Gderm ve Tazmnat Hakkı
95 Dünya İnsan Hakları Konferansı, Vyana Deklarasyonu ve Eylem

Uzmanı, Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1992/8, par. 5,2.

Planı, Brleşmş Mlletler Belges, A/CONF. 157/23, par 62.
100 Mendez, Juan, “Geçmştek İhlaller çn Hesap Vereblrlk”,
96 İnsan Hakları Komitesi, 27 Ekim 1995 tarihli karar, Nyda

Human Rghts Quarterly, Sayı 19, No 2, 1997, s. 264 ff.

Erka Bautsta davası (Kolombya), Başvuru no. 563/1993, doc.
CCPR/C/55/D/563/1993; ve 29 Temmuz 1997 tarhl karar, Caso

101 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 29 Temmuz

Jose Vcente ve Amado Vllafane, Lus Napoleon ve Angel Mara

1988 tarhl karar, a.g.e., par. 174.

Torres Crespo ve Antono Hugues Chaparro (Kolombya), Başvuru
no. 612/1994, doc. CCPR/C/60/D/612/1995.
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102 Ibd, par. 177.
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İnsan Hakları Komtes de aynı anlayışla karar
103

vermektedr.

Bu da soruşturmaların, herhang

belrtmştr.105 Aynı doğrultuda Brleşmş
Mlletler İnsan Hakları Komtes Uluslararası

br resm şkayet ya da hbar olup olmadığına

Meden ve Syas Haklar Sözleşmes’nn 6.

bakılmaksızın yetkller tarafından otomatk olarak

maddes le lgl olan 6 (16) numaralı Genel

gerçekleştrlmes gerektğ anlamına gelmektedr.

Yorumu’nda devletlern, “yaşam hakkının
hlaln çereblecek durumlarda kaybolan ya da

69. Pek çoğu özü tbaryle bldrmde bulunan

kaybedlen kşlerle lgl vakaları dernlemesne

çok sayıda uluslararası doküman da yetkllern

soruşturma ve bu soruşturmalarda etkl

soruşturma yükümlülüğünü yerne getrmes

yöntem ve usuller oluşturma” yükümlülüğü

çn gereken krterler ve özellkler detaylı br

altında olduğunu belrtmştr.106 Benzer br

şeklde ortaya koymaktadır. Bütün Kşlern

tavsye, Zorla Kaybetmeler Çalışma Grubu

Zorla Kaybetmeden Korunmasına Dar Bldr’nn

tarafından Brleşmş Mlletler İnsan Hakları

13. maddes yetkller “esaslı ve tarafsız br

Komsyonu’na sunulan 46. Dönem Raporu’nda

soruşturma” yürütme yükümlülüğü altına

formüle edlmştr.107 İnsan Hakları Komsyonu

sokmaktadır. Yasadışı, Keyf ve Yargısız İnfazların

devletlere, br kşnn zorla kaybedldğne

Etkl Br Şeklde Önlenmes ve Soruşturulması

nanılıyorsa yetkller tarafından hızlı ve tarafsız

Hakkında Prenspler de soruşturma

br soruşturma yürütülmes gerektğn tekrar

yükümlülüğünün yerne getrlmes çn brtakım

hatırlatmıştır.108

krterler belrlemekte ve “esaslı, hızlı ve tarafsız
br soruşturma” yürütülmesnn gerekl olduğunu

71. Devam eden br nsan hakkı hlal olma

belrtmektedr. Yasadışı, Keyf ve Yargısız İnfazlar

özellğ sebebyle, zorla kaybetmey soruşturma

Özel Raportörü, bu prensplerde belrtlen

yükümlülüğü, mağdurun kaybedldğ

hükümlere uyulmamasının, devlet görevllernn

koşulların yanı sıra akıbet ve yer açıklığa

yargısız veya keyf nfazlarda doğrudan yer aldığı

kavuşturulmadığı sürece geçerl olacaktır. Bu

kanıtlanamasa dah devletn sorumluluğuna kanıt

krter, Brleşmş Mlletler Bütün Kşlern Zorla

104

teşkl ettğn defalarca belrtmştr.

Kaybetmeden Korunmasına Dar Bldr’nn 13/5.
maddesyle de korunmuştur.

70. Zorla kaybetme söz konusu olduğunda
bu nsan hakkı hlallnn özel ntelğ sebebyle

72. Bu prensp uzun zamandır Amerkalılar Arası

soruşturma yükümlülüğü kendne özgü br

İnsan Hakları Komsyonu tarafından kuramsal

boyutta, yan kaybedlen kşnn maruz bırakıldığı

olarak ayrıntılı br bçmde ele alınmaktadır.

tümüyle savunmasız konum ve suçun hem

Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes

muhtelf nsan hakları hlallernden müteşekkl

soruşturma yükümlülüğünün kapsamını aşağıdak

hem de devam eden ya da kesntsz br hlal

şeklde teyt etmştr:

barındıran doğası göz önünde bulundurularak
yerne getrlmeldr. Amerkalılar Arası

105 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 29 Temmuz 1988

İnsan Hakları Mahkemes devletlern zorla

tarhl karar, Velasquez Rodrguez davası,a.g.e.,. par.. 166, 174 ve ff.

kaybetmeye dar herhang br hbarı vedlkle
ve geckmekszn soruşturma ve kaybedlen

106 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komtes, İnsan Hakları

kşnn alesne kşnn akıbet ve yeryle

Sözleşme Organları tarafından benmsenmş Genel Yorumlar ve

lgl blg sağlama yükümlülüğü olduğunu

Genel Önerler Derlemes, doc. HRI/GEN/l/Rev.l.

103 İnsan Hakları Komitesi, 19 Temmuz 1994 tarihli karar, Başvuru

107 Zorla ya da İrade dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu, İnsan

No. 322/1988, Hugo Rodrguez davası (Uruguay), Brleşmş Mlletler

Hakları Komsyonu’na sunulan Rapor, doc. E/CN.4/1990/13, par 35.

Belges, CCPR/C/51/D/322/1988, par. 12(3).
108 Brleşmş Mlletler İnsan Hakları Komsyonu’nun, “Zorla
104 Brleşmş Mlletler Belgeler, E/CN.4/1991/36, par. 591 ve E/

Kaybetmeler Sorunu” başlıklı, 1993/35 (par. 13); 1994/39 (par.14)

CN.4/1990/22, par 463.

ve 1995/38 (par 12) numaralı kararları.
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“Bu tür olayları soruşturma yükümlülüğü,

doğasının özünde bulunan br haktır ve dolayısıyla

kaybedlen kşnn nha akıbet hakkındak

aslında, slahlı çatışma gb olağandışı durumlarda

belrszlk devam ettğ sürece devam

dah korunması gereken haklardan brdr.

109

etmektedr.”

76. Ancak hakkat blme hakkı sadece
IX. Hakkat Blme Hakkı ve Amerkan İnsan

mağdurların aleler çn değl toplumun kends

Hakları Sözleşmes

çn de gerekl olan br haktır. Cezasızlıkla
Mücadele çn Eylem yoluyla İnsan Haklarının

73. Amerkan İnsan Hakları Sözleşmes zorla

Korunması ve Desteklenmesne lşkn Prenspler

kaybetme ve dğer temel nsan hakları hlallernn

Set taslağında belrtldğ gb, bu hakkın “tam ve

mağdurlarının aleler çn tanınan hakkat blme

etkl br şeklde yerne getrlmes […] gelecekte

hakkını açıkça çeren br hüküm htva etmese

hlallern tekrar gerçekleşmesn önlemek çn

de sözleşme hükümlernn yorumlanmasına dar

zarurdr.”110 Kaybedlenlern akıbetne ve nsan

çok açık normlar çermektedr. Sözleşme’nn 29.

hakları hlallernn fallernn suç ortaklarına ve

maddes;

azmettrenlerne dar resm br suskunluğun
ve görmezden gelmenn kabulüne dayanan

“Bu sözleşmenn hçbr hükmü aşağıdak gb

demokratk br yönetm şekl hayal edlemez.

yorumlanamaz: […]
b. Söz konusu devletn taraf olduğu başka br
sözleşme […] gereğnce tanınan herhang br
hak ve özgürlüğün kullanılmasını ya da yerne
getrlmesn kısıtlayacak şeklde;
c. İnsan doğasında var olan veya br yönetm
bçm olarak temsl demokrasden kaynaklanan
dğer hakları ve güvenceler engelleyecek şeklde.”
74. Amerkalılar Arası İnsan Hakları Komsyonu
-kaybolan kşnn maruz kaldığı akıbet, kaybetme
suçunun şlendğ koşullar ve fallern ya da suça
dahl olan dğer kşlern kmlklern blme hakkı
olarak anlaşılan- hakkat blme hakkını, yargısal
anlamda, Amerkan İnsan Hakları Sözleşmes’nn
1/1, 8/1, 25 ve 13. maddeleryle devletlere
dayatılan yükümlülüklere dayandırmaktadır.
75. Kuşkusuz uluslararası nsan hakları
hukukunun gelşm, hakkat blme hakkının
uluslararası teamül hukukunun br normu olarak
tanınmasını sağlamıştır. Hakkat blme hakkı,
geçc br tasavvurun sonucu değldr. İnsan
109 Amerkalılar Arası İnsan Hakları Mahkemes, 29
Temmuz 1988 tarhl karar, Velasquez Rodrguez davası, par.
181. Aynı doğrultuda, ayrıca bkz. Amerkalılar Arası İnsan
Hakları Mahkemes, Godnez Cruz davası, 20 Ocak 1989

110 Brleşmş Mlletler Belges, E/CN.4/Sub.2/1997/20/rev.l, EK II,

tarhl karar, Ser C: Hükümler ve Kararlar, par. 191.

s. 19, Prensp 1.
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Sözleşme’nn gözaltında kayıplarla lgl özde
benzer tanımlar yaptıklarını kaydeder. Ancak,
Roma Yasası’nda yer alan tanım, yukarıda sözü

Gözaltında veya zorla kayıplarla lgl Çalışma

edlen belgelerde yer alan tanımlardan belrl

Grubu, geçmşte, Tüm Kşlern Gözaltında

noktalarda ayrılmaktadır. Bu farklılıklar şu

Kayıplara Karşı Korunması Bldrges’nde (bundan

noktalarda ortaya çıkmaktadır: () Devlet adına,

böyle “Bldrge” olarak anılacaktır) yapılan

Devletn doğrudan veya dolaylı desteğyle,

gözaltında kayıpla lgl tanımın kapsamına atıfta

onayıyla veya blgs dâhlnde hareket etmeseler

bulunmuş, bu arada özellkle Bldrge’nn 4.

de bu suçun potansyel faller olarak syasal

maddes le lgl genel görüşünde bu tanımın

gruplara değnlmes ve () suçun br unsuru

kapsamına değnmştr.

olarak mağdurun uzun br süre yasanın
koruyuculuğundan yoksun bırakılma nyetnn

Bldrge’ye göre, gözaltında kayıplar, kşler,

varlığı.

Devletn çeştl kademelernde veya brmlernde
resm görev yapanlar veya Devlet adına hareket

Çalışma Grubu, Bldrge’de yer alan tanımın, tüm

eden örgütlü gruplar veya özel kşler tarafından

kşlern gözaltında kayıplara karşı korunmaları

veya Devletn doğrudan veya dolaylı desteğyle,

açısından en uygun koşulları oluşturacak

onayıyla veya blgs dâhlnde tutuklandıklarında,

şeklde yorumlanmasının gerekl olduğunu

gözaltına alındıklarında, zorla kaçırıldıklarında

düşünmektedr. Az önce değnlen durumları

veya başka yollardan özgürlüklernden yoksun

dkkate alan Çalışma Grubu, aşağıdak genel

bırakıldıklarında; bunun ardından lgl kşlern

görüşü yayınlamaya karar vermştr:

akıbet veya nerede olduklarına lşkn blg
verlmedğnde veya söz konusu kşlern
özgürlüklernden yoksun bırakıldıkları kabul
edlmedğnde, böylece bu kşler yasaların
koruyuculuğu dışında bırakıldıklarında ortaya
çıkan durumlardır.
Çalışma Grubu, Uluslararası İnsan Hakları
Hukukunda bu konuya lşkn olarak meydana
gelen gelşmeler yakından zlemştr. Bu yakın
zleme sırasında gözaltında kayıpların çeştl
uluslararası belgelerde yer alan tanımları
üzernde özellkle durulmuştur. Söz konusu
belgeler arasında Uluslararası Ceza Mahkemes
Roma Yasası (bundan böyle “Roma Yasası” olarak
anılacaktır), yakınlarda benmsenen, ancak henüz
yürürlüğe grmeyen Tüm Kşlern Gözaltında
Kayıplara Karşı Korunmaları Uluslararası
Sözleşmes (bundan böyle “Uluslararası
Sözleşme” olarak anılacaktır) ve ayrıca Kşlern
Gözaltında Kayıpları le lgl İnter-Amerkan
Sözleşme (bundan böyle “İnter-Amerkan
Sözleşme” olarak anılacaktır) yer almaktadır.
Çalışma Grubu, nsan haklarıyla lgl yukarıda
sözü edlen belgelern, yan Bldrge’nn,
Uluslararası Sözleşme’nn ve İnter-Amerkan
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Genel Görüş

ederken, herhang br kaynak tarafından sağlanan
blgnn faln mağduru yasa koruması dışına
çıkarmayı amaçladığını ortaya koyması, hatta

1. Suçun fallerne lşkn olarak Çalışma Grubu,

bunu varsayması gb br gerekllk gözetmez.

yerne getrdğ görevn amaçları açısından bu fln
yalnızca Devlete bağlı aktörler veya Devlet adına

6. Çalışma Grubunun gözaltında kayıplarla lgl

hareket eden örgütlü gruplar (örneğn paramlter

olarak aldığı raporlarda mağdurun ölü olarak

gruplar gb) veya özel kşler tarafından veya

bulunduğu belrtlyorsa, Çalışma Grubu kend

Devletn doğrudan veya dolaylı desteğyle,

yöntemler uyarınca davanın lgl hükümete

onayıyla veya blgs dâhlnde gerçekleştrlmes

devredlmesne onay vermez; çünkü ortada daha

durumunda gözaltında kayıplar kapsamında yer

en başından (ab nto) açıklığa kavuşturulmuş

alableceğn açıkta ortaya koymuştur.

br durum vardır. Ntekm Çalışma Yöntemlerne
göre kaybolan kşlern nerede oldukları bu

2. Çalışma Grubu, Uluslararası Sözleşme’nn

kşler ster sağ ster ölü olsunlar belrlendğnde

3. maddes hükümleryle aynı görüştedr. Buna

netleşme de sağlanmış olur. Ancak, aşağıdak

göre, Devletler, Devletn verdğ herhang br yetk

durumların vart olması halnde bu söylenen, bu

ve destek söz konusu olmadan veya Devletn

tür olayların Bldrge’dek tanımıyla gözaltında

blgs dışında gerçekleşen ve gözaltında kayıp

kayıp kapsamına grmeyeceğ anlamına gelmez:

durumuyla kıyaslanablr fller soruşturmak

() özgürlükten yoksun bırakılmanın, lgl kşnn

üzere gerekl önlemler alacak, bu fller

kend steğ dışında gerçekleşmes, () en azından

gerçekleştren kşler veya grupları yargı önüne

blg sahb olma anlamında resm yetkllern

çıkaracaktır.

de şe karışmış olmaları ve () resm yetkllern
fl kabul etmemeler veya lgl kşnn akıbetn

3. Çalışma Grubu, Bldrge’nn 4. maddesne

veya nerede olduğunu açıklamamaları. Başka

lşkn Genel Gözlemnde şu hususu belrtmştr:

br deyşle, Çalışma Grubunun Bldrge’nn

Devletler, kend ceza yasalarında Bldrge’de yer

uygulanmasıyla lgl zleme görev uyarınca,

alan tanımı katı bçmde esas almak zorunda

bu tür raporlar “genel ddalar” yöntemne göre

olmamakla brlkte, gözaltında kayıp flnn,

lgl hükümetlere letleblr; ancak bu şlem

örneğn nsan kaçırma gb lşkl suçlardan

Çalışma Grubunun yöntemler arasında yer alan

net bçmde ayrılmasını sağlayacak br tanımın

“acl başvuru” veya “normal prosedür” başlıkları

benmsenmesn sağlayacaklardır.

altında yapılamaz. Genel ddalar yöntemnde
Çalışma Grubu, lgl hükümetler bu tür durumları

4. Çalışma Grubu, yukarıdak hususlardan

soruşturmak, faller yargı önüne çıkarmak,

hareketle, gözaltında kayıplara benzer fller,

tazmnat hakkı yollarını açmak çn Bldrge

örneğn kend egemenlk alanında Devlete karşı

doğrultusunda alınması gereken önlemlerle

savaşan terörst veya ayaklanmacı hareketler

gözaltında kayıp olaylarını durdurup önleyecek

gb, Devlet adına hareket etmeyen, doğrudan

önlemler konusunda görüş bldrmeye davet eder.

veya dolaylı bçmde Devletn desteğ, onayı veya
blgs dâhlnde yer almayan kşler veya gruplar

7. Gözaltında kaybın Bldrge’dek tanımı esas

tarafından gerçekleştrldğnde, Bldrge’de yer

alındığında, suç oluşturan fl, mağdurun tevkf,

alan tanıma sıkı sıkıya bağlı kalma gerekllğnden

gözaltına alınması veya kend rızası dışında br

hareketle bu tür durumları ele almayacaktır.

yere götürülmesyle başlar; bu da, gözaltında
kayıp olayının hukuk dışı br gözaltıyla veya

5. Bldrge’nn 1/2. maddes uyarınca, herhang br

başta hukuk olan br tevkf veya gözaltıyla

gözaltında kayıp flnn, buna maruz kalan kşnn

başlayableceğ anlamına gelr. Başka br deyşle,

yasanın koruyuculuğunun dışına çıkartılması gb

mağdurun gözaltında kayba karşı korunması,

br sonucu vardır. Dolayısıyla, Çalışma Grubu

bu hang yoldan gerçekleşrse gerçekleşsn

gözaltında kayıp olaylarını ncelemey kabul

özgürlükten yoksun bırakılma durumu le
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başlamalı; koruma, özgürlükten yoksun

veya nfaz gerçekleştkten sonra resm yetkllern

bırakmada başvurulan hukuk dışı yollarla sınırlı

lgl kşnn akıbet veya yer hakkında açıklama

tutulmamalıdır.

yapmamaları veya fl baştan sona nkâr etmeler
gb durumlarda tam karşılığıyla gözaltında kayıp

8. Çalışma Grubu, Bldrge’nn 10. maddesne

anlamına gelr.

lşkn genel gözlemnde gereksz yere uzun
tutulan gözaltı süresnn Bldrge’nn hlal
anlamına geleceğn belrtmş olmakla brlkte,
buradan Bldrge’nn kısa sürel gözaltı
durumlarına cevaz verdğ anlamı çıkarılamaz;
çünkü Çalışma Grubu bunun hemen ardından,
gözaltına alınan kşnn yargı önüne çıkarılmasını
sağlayacak br suç snadı olmadan bu durumda
tutulmasının Bldrge’nn hlal anlamına geldğn
belrtmektedr.
9. Çalışma Grubu’nun aynı genel görüşte
belrttğ gb, dar gözaltı veya yargılama önces
gözaltı kend başına Uluslararası Hukukun
veya Bldrge’nn hlal anlamına gelmez.
Bununla brlkte, kısa sürel de olsa br gözaltı
olayını yargısız nfazın zledğ durumlarda,
bu gözaltı Bldrge’nn 10. maddesne göre
dar veya yargılama önces gözaltı sayılamaz;
böyle durumlarda söz konusu olan sonuç,
gözaltındak kşnn yasanın koruyuculuğu dışına
çıkartılmasıdır. Çalışma Grubu, mağdurun ölü
bedennn kesldğ, şkence zlernn açıkça
görüldüğü veya kollarının veya bacaklarının bağlı
olduğu durumlarda nfazın gözaltından hemen
sonra gelmedğ, kşnn brkaç saat veya gün de
sürse belrl br süre özgürlüğünden yoksun olarak
tutulduğu sonucuna varacaktır. Böyle br durum
yalnızca gözaltında kaybedlmeme hakkının hlal
anlamına gelmeyp aynı zamanda Bldrge’nn 1/2.
maddesne göre şkenceye maruz bırakılmama,
yargı önüne çıkarılma ve yaşama haklarının da
hlal anlamını taşıyacaktır.
10. Dolayısıyla, br gözaltı şlemn öncek
paragrafta belrtldğ gb yargısız nfazın zlemes;
gözaltı veya özgürlükten yoksun bırakma
eylemnn, hang düzeyde ve brmde görev
yaparlarsa yapsınlar resm yetkller, devlet
adına hareket eden örgütlü gruplar veya özel
kşler tarafından veya Devletn doğrudan veya
dolaylı desteğyle, onayıyla veya blgs dâhlnde
gerçekleştrlmes, gözaltının hemen sonrasında
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Uluslararası hukukta gerçeğe ulaşma hakkının
varlığı, hem çthattan hem de nsan hakları
alanındak cdd krzler, dktatörlükler veya

İnsan hakları hlalleryle lgl olarak gerçeğe

slahlı çatışmaları zleyen dönemlerde kurulan

ulaşma hakkı – zaman zaman gerçeğ blme hakkı

çeştl gerçeğ arama mekanzmalarından oluşan

olarak da anılır – bugün uluslararası hukukta

Devlet pratklernde kabul edlmştr (bakınız,

yaygın bçmde tanınmaktadır. Bunun kanıtı,

“Gerçeğe ulaşma hakkı üzerne araştırma”, op.

uluslararası düzeyde, ayrı br hak olarak bu hakkın

ct.). Sözü edlen mekanzmalar arasında ceza

varlığını kabul eden açıklamalar, ulusal düzeyde

araştırmaların başlatılması ve geçmştek hlaller

de aynı yöndek Devlet uygulamalarıdır. Gerçeğe

açığa çıkarmak ve genel olarak farklı gruplar

ulaşma hakkı yalnızca gözaltında kayıplarla lgl

arasındak uzlaşmayı kolaylaştırmak üzere

geçerllk taşımaz. Ancak bu genel görüş, yalnızca,

oluşturulan “gerçek komsyonları” yer almaktadır.

Kşlern Gözaltında Kayıplara Karşı Korunmaları
Bldrges bağlamındak gözaltında kayıplarla

Gerçeğe ulaşma hakkı hem toplu hem de kşsel

lgldr.

br haktır. Mağdur durumdak her kş, kendsn
etkleyen hlallerle lgl gerçeğ blme hakkına

Uluslararası düzeyde, gözaltında kayıplar veya

sahptr. Ancak, Dokunulmazlıklara Karşı

kayıp kşlerle lgl olarak gerçeğe ulaşma

Mücadele Yoluyla İnsan Haklarının Korunması

hakkı çeştl belgelerde tanınmıştır. Cenevre

ve Gelştrlmesne Yönelk İlkeler’den 2’nc

Sözleşmeler Protokol I’n 32. maddes “alelern

lkede belrtldğ gb, “hlallern tekrarına karşı

[ortadan kaybolmuş] yakınlarının akıbetn

temel güvence” olarak, gerçeğn aynı zamanda

öğrenme hakkını” öngörmektedr. Kşlern

toplum düzeynde de açıklanması gerekr (E/

Gözaltında Kayıplara Karşı Korunmaları 2006

CN.4/2005/102/Add.1).

Uluslararası Sözleşmes’nn 24. maddes se şöyle
demektedr:

Bu belgede yer alan İlke 3, Devletn karşılıklı
olarak “belleğ koruma görev” olduğunu

“Mağdur her kşnn, gözaltında kayıp olayının

belrtmektedr:

koşulları le lgl gerçekler, soruşturmanın
safhalarını ve sonuçlarını ve kaybolan kşnn

“Br halkın kend yaşadığı baskının tarhne lşkn

akıbetn blme hakkı vardır. Taraf Devletlerden

blgs onun mrasının br parçasıdır ve bu nedenle

her br, bu açıdan gerekl önlemler alacaktır”.

Devletn nsan hakları ve nsan hukuk hlalleryle
lgl arşvler ve dğer kanıtları muhafaza etme ve

Gerçeğe ulaşma hakkının ayrı br hak olarak

bu hlallere lşkn blgler yaygınlaştırma görevn

varlığı, Gözaltında Kayıplar Çalışma Grubu’nun

yerne getrmes bağlamında bunu sağlayacak

(WGEID) daha lk raporunda tanınmıştır (E/

gerekl önlemler alınmalıdır. Bu önlemler,

CN.4/1435, 22 Ocak 1981, § 187). Aynı hak,

toplu belleğn kaybolmasını önlemey hedef

evrensel ve bölgesel düzeylerdek dğer çeştl

alacak, özellkle de çarpıtıcı ve reddedc tezlern

uluslararası organlarca da tanınmıştır (lgl çthat

gelştrlmesne karşı br set oluşturacaktır”.

çn özellkle bakınız, “Gerçeğe ulaşma hakkı
üzerne araştırma”, BM nsan Hakları Yüksek

İlke 4, “mağdurun blme hakkını” breysel br hak

Komserlğ’nn raporu, E/CN.4/2006/91, 8 Şubat

olarak tanımaktadır:

2006); esk İnsan Hakları Komsyonu, bugünkü
İnsan Hakları Konsey dâhl hükümetler arası

“Hukuksal süreç ve şlemlerden bağımsız olarak,

organlar (bakınız, Komsyon’un 20 Nsan 2005

mağdurların ve alelernn, hlallern gerçekleştğ

tarh ve 2005/66 sayılı kararları; 27 Kasım 2006

koşullar, ölüm veya kaybolma gb durumlarda

tarh ve 2/105 sayılı karar; Konseyn 18 Eylül 2008

se mağdurun akıbet hakkında blg sahb olma

tarh ve 911 sayılı kararı le 1 Ekm 2009 tarh ve

hakları kayıtsız şartsız tanınmıştır”.

1212 sayılı kararı).
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Çalışma Grubu, gerçeğe ulaşmanın ve gözaltında
kayıp mağdurlarının tazmnat haklarının yaşama

Genel Görüş

geçrlmesnn br aracı olarak gerçekler
ortaya çıkaracak, mağdurlara gerekl tazmnatı

1. Gözaltında kayıplara lşkn olarak gerçeğe

sağlayacak ve toplumlarında uzlaşmayı getrecek

ulaşma hakkı, herhang br soruşturmanın

önlemler almaları yolundak tavsyelern

lerlemesn ve sonuçlarını, kayıp kşlern akıbetn

Devletlere brçok kez letmştr. Çalışma

ve bulundukları yerler, kayıp olayının meydana

Grubu, deneymlerne dayanarak, bu süreçlern

geldğ koşulları ve faln (fallern) kmlğn blme

gözaltında kayıpların tekrarlanmamasını

hakkı anlamına gelmektedr.

sağlamak ve kaybolan kşlern akıbet veya
yerler le lgl gerçekler ortaya çıkararak olayları

2. Gözaltında kayıplara lşkn olarak gerçeğe

açıklığa kavuşturmak açısından brçok durumda

ulaşma hakkı, blgye ulaşma hakkından, özellkle

belrleyc önem taşıdığını görmüştür. Bununla

de yakınlarının, meşru bağlantısı olan başka

brlkte Çalışma Grubu aynı zamanda Devlet le

kşlern, temslclernn veya avukatlarının

gözaltında kayıp mağdurlarının uzlaşmasının,

özgürlüğünden yoksun bırakılmış br kş

tek tek her durum aydınlatılmadan mümkün

hakkında blg alma hakkından net bçmde

olamayacağının da altını çzmektedr.

ayrıştırılmalıdır. Gözaltındak kş hakkında
blg alma hakkı, kayıtsız şartsız br hak olarak

Kşlern Gözaltında Kayıplara Karşı Korunmaları

habeas corpus (nsanların ancak yargı kararıyla

1992 Bldrges, gerçeğe ulaşma hakkından

tutuklanablmeler) le brlkte, gözaltında

kaynaklanan br dz yükümlülük sıralamaktadır.

kayıpların vuku bulmasını önleyecek ana
araçlardan sayılmalıdır.

Çalışma Grubu, yukarıdak mülahazalardan
hareketle aşağıdak genel görüşü benmsemştr:

3. Bldrge’nn 13. maddes Devletn gözaltında
kayıp olaylarını araştırma yükümlülüğünü
öngörmektedr. 13. maddenn 4. paragrafı,
“sürmekte olan ceza kovuşturmayı tehlkeye
düşürmeyeceğ hallerde, böyle br araştırmadan
elde edlen bulguların lgl tüm kşlere
sunulacağını” belrtmektedr. Çalışma Grubu,
1992 yılından bu yana meydana gelen gelşmeler
ışığında, bu barenn başında yer alan kısıtlayıcı
hükmün dar açıdan yorumlanması gerektğ
görüşündedr. Mağdurların yakınları, gözaltında
kayıp olaylarında yürütülen araştırmaya
yakından dâhl olmalıdırlar. Blg vermey
reddetme, gerçeğe ulaşma hakkı üzerne
getrlen sınırlamadır. Böyle br sınırlama meşru
sayılablecek tek amaçla orantılı olmalıdır:
Halen sürmekte olan ceza br soruşturmanın
tehlkeye düşürülmemes. Herhang br blg
vermey veya kayıp kşnn yakınlarıyla letşm
kurmayı reddetme, başka br deyşle topyekün
ret, gerçeğe ulaşma hakkının hlaldr. Usule
dar konularda genel blg verlmes, sözgelm
konunun yargıya ntkal ettğnn söylenmes
yeterszdr ve bu da gerçeğe ulaşma hakkının
hlal sayılmalıdır. Devletn, söz konusu kşnn
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akıbetne ve nerede olduğuna açıklık getrmek

kaybolanın yakınlarının çektğ azabı artırır ve

üzere atılan somut adımlar konusunda durumla

süresn uzatır.

lglenen herhang br kşye blg verme
yükümlülüğü vardır. Verlecek bu blgler

5. Devletn gerçeğe ulaşma hakkı

arasında, kşnn yakınları veya dğer tanıklarca

bağlamındak başlıca yükümlülükler esas

sağlanan kanıtlar temelnde atılan adımlar

olarak usule dardr ve şunları çerr: İlgl

da yer almalıdır. Br ceza soruşturmanın

kşnn akıbet ve nerede olduğu açıklığa

gerekllkler belrl blglern aktarılmasına sınır

kavuşuncaya kadar araştırmaları sürdürme

getrlmesn zorunlu kılsa ble, lgl tüm kşlere

yükümlülüğü; bu araştırmaların sonuçlarını

blg verlmesnn redd durumunda buna traz

lgl taraflara bu genel görüşün 3’üncü

çn hukukta başvurulablecek yollar olmalıdır.

paragrafında belrtldğ şeklde letme

Bu yol, blg vermenn lk redd sırasında açık

yükümlülüğü; arşvlere tam erşm sağlama

olmalı, daha sonra da yetkl mercn blg vermey

yükümlülüğü; herhang br araştırma sırasında

reddetme gerekçesnn geçerllğn koruyup

tanıklara, yakınlara, yargıçlara ve dğer

korumadığını belrleme açısından hep açık

katılımcı taraflara tam koruma sağlama

tutulmalıdır.

yükümlülüğü. Kşy bulmak çn gerekl tüm
adımların atılması mutlak br yükümlülüktür;

4. 13. maddenn 6. paragrafı şunu öngörmektedr:

ancak sonuçla lgl mutlak br yükümlülük

“Yukarıda belrtlen usuller çerçevesnde

söz konusu değldr. Ntekm km durumlarda,

herhang br araştırma, gözaltında kayıp mağduru

örneğn kşnn cesed çeştl nedenlerle

kşnn akıbet açıklığa kavuşmadığı sürece

bulunamazsa, konuya lşkn netlğe ulaşılması

sürdürülmeldr”. Kaybolan kşnn akıbet ve

çok güç, hatta mkânsız olablr. Herhang

nerede olduğu ortaya çıkarılmadığı sürece

br kş hemen nfaz edlmş olablr; ancak

araştırmanın sürdürülmes yükümlülüğü,

onu gömen kş artık yaşamadığından ve

gözaltında kayıpların sürekllk taşıyan

başka hç kmse de kaybolan kşnn akıbet

mahyetnden kaynaklanmaktadır (bakınız,

hakkında blg sahb olmadığından bu kş

Çalışma Grubunun madde 17 le lgl genel görüşü

hç bulunamayablr. Ancak gene de Devletn

le sürekllk taşıyan br nsan hakları hlal ve suç

kaybolan kşnn akıbetn veya yern karne

olarak gözaltında kayıplarla lgl genel görüşü).

yoluyla belrleyebleceğ noktaya kadar
araştırmaları sürdürme yükümlülüğü vardır.

Gene açıktır k, yakınlarının kaybolan kşnn
akıbet ve nerede olduğuna lşkn gerçeğ blme

Çalışma Grubu, 19. madde (tazmnat hakkı)

hakları, herhang br sınırlamaya veya çeknceye

le lgl genel görüşünde şu hususu açıklığa

tab olmayan mutlak br haktır. Devlet, bu hakkı

kavuşturmuştur: “Genel br lke olarak, gözaltında

sınırlamak çn meşru hçbr amaç veya olağan dışı

kayıp mağduru hçbr kmse, alesnn trazları

koşul ler süremez. Hakkın bu mutlaklık taşıyan

sürerken ölmüş sayılmayacaktır”.

özellğ, aynı zamanda, gözaltında kaybın ale
açısından yarattığı “acı ve üzüntüden” (Bldrge’nn

6. Kaybolan kş ölü olarak bulunduğunda,

Grş bölümünün 5’nc paragrafı), şkence eşğne

kşnn akıbet ve yer hakkında gerçeğ blme

gelen acılardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, aynı

hakkı, alesnn, bu kşye at gerye kalan ne

Bldrge’nn 1/2. maddesnde belrtldğ gb,

varsa alması, kend geleneklerne, dnlerne

“Herhang br gözaltında kayıp fl (…), şkenceye,

veya kültürlerne göre defnetmes hakkını da

dğer zalmane, nsanlık dışı veya aşağılayıcı

çerr. Kş, DNA analz de kullanılmak üzere,

muameleye maruz kalmama hakkını güvence

net ve tartışmasız bçmde teşhs edlmş

altına alan uluslararası hukuk kurallarının hlal

olmalıdır. Devlet veya başka herhang br

anlamına gelr”. Bu açıdan Devlet, kaybolan kşnn

yetkl, kşden gerye kalanları teşhs şn

akıbet ve yer hakkındak gerçekler blme hakkını

üstlenmemel, kşnn alesnn tam katılımı

sınırlayamaz; çünkü böyle br sınırlama yalnızca

olmadan ve gene kamuoyunu bu konuda
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blglendrmeden defn şlemn kends

göre, Devletn, gözaltında kayıp flne karıştığı

gerçekleştrmemeldr. Devletler, bu alandak

dda edlen herhang br kşy “yürürlüktek

uluslararası yardım ve şbrlğ mkânları da

lgl uluslararası anlaşmalara göre kend yargı

dâhl, ellerndek mevcut mkânlardan azam

yetksn kullanmak steyen br başka Devlete ade

bçmde yararlanmak, bu arada adl tıbba ve

edlmedkçe, kend yetkl yargı organlarının önüne

blmsel teşhs yöntemlerne başvurmak üzere

çıkarıp yargılama” yükümlülüğü vardır.

gerekl adımları atmalıdırlar.
Bununla brlkte Çalışma Grubu, Bldrge’nn 18.
7. Kşnn akıbet ve nerede olduğuna lşkn

maddes le lgl genel görüşünde, 18. madde

gerçeğ blme hakkı, anneler gözaltında kayıpken

tarafından öngörülen af yasağının, “lk bakışta

dünyaya gelen ve ardından yasa dışı evlatlık

bu önlemler af yasası veya dokunulmazlıkla

alınan çocukların durumu çn de geçerldr.

sonuçlanablecek benzer br önlem gb görünseler

Bldrge’nn 20. maddes, bu tür fllern, ayrıca

ble, Bldrge’nn 3. maddesnde öngörüldüğü gb

bu çocukların gerçek kmlklern gösteren

doğrudan doğruya kaybolmaların önlenmesne

belgelern tahrf edlmesnn veya gzlenmesnn

ve sona erdrlmesne yönelk sınırlı ve stsna

çok cdd br suç olduğunu ve cezasının da buna

önlemler…” fadesyle belrl br esneklğe

göre olacağını belrtmektedr. Aynı hüküm ayrıca

kavuşturulduğunu kaydetmştr.

şunu da öngörmektedr: “Devletler, bu durumdak
çocukları arayıp tespt etmek ve sonunda kend

Çalışma Grubu şöyle devam etmştr:

gerçek alelerne ade etmek üzere gerekl

“Gerçekten de, çerdek slahlı çatışmalar veya

çalışmaları yapacaklardır. Başka br deyşle,

syasal baskılar sonucunda nsan haklarının

evlatlık şlemnn sahtelğ açığa çıkarılmalıdır.

sstematk veya yaygın hlallere maruz kaldığı

Gerek kaybolan kşnn gerekse çocuğun alesnn

Devletlerde, af yoluyla gerçeklern ortaya

çocuğun nerede olduğunu blme hakları mutlak

çıkmasını ve uzlaşmayı sağlayablecek yasal

br haktır. Ancak, aynı maddedek 2’nc paragraf,

önlemler, kayıpların önlenmes veya sona

evlatlık şlemnn yenden ele alınıp alınmayacağı

erdrlmesnde tek seçenek olarak düşünüleblr”.

konusunda belrl br denge oluşturmaya
çalışmaktadır. Çocuğun yüksek yararı da

Başka br deyşle, gerçeğe ulaşma hakkına

gözetlerek, bu denge, asıl alenn çocuğun

getrlen sınırlamalar, mağdurların adalet hakkını

nerede olduğunu blme hakkından ödün verlmes

etklemez; gerçekler ortaya çıkarma sürecnde

anlamına gelmez.

fallern adlarının açıklanmaması, yargı sürecn
engellemez. Bu arada, gerçeğe ulaşma hakkının

8. Yukarıdaklern tersne, kaybolmanın

gerçekleşmes, km stsna durumlarda adalete

meydana geldğ durum ve koşullara lşkn

erşm hakkının sınırlanması sonucunu vereblr.

gerçeğn blnmes hakkı mutlak br hak

Ancak bu, Çalışma Grubunun 18. maddeye lşkn

değldr. Devlet pratğ, km durumlarda,

genel görüşünün 6. ve 8. paragraflarında belrtlen

gerçeğn km bölümlernn gzl tutulmasının

kesn sınırlar çnde ve aynı genel görüşün 3-b

uzlaşmayı kolaylaştırmak üzere terch edldğn

paragrafı dkkate alınarak gerçekleşeblr. Çalışma

göstermektedr. Gerçeğ blme hakkının br

Grubu şu hususu özellkle vurgulamaktadır:

uzantısı olarak olayın fallernn adlarının açıklanıp

“Af, yalnızca gerçek br uzlaşma sürec veya

açıklanmayacağı konusu da halen htlaflı br

mağdurlarla y nyet temelndek görüşmeler

konudur. İler sürülen br teze göre, fallern,

sonucunda, Devlet veya fallern özür ve

başta masumyet karnes olmak üzere ceza

üzüntülern bldrmeleryle ve gelecekte

davalarında nsanlara normal olarak tanınan

kayıpların önleneceğ güvencesyle çıkartılablr”

hukuksal güvencelerden yararlanamadıkları

(genel görüş, madde 18, § 8-b). Ayrıca, Çalışma

“hakkat komsyonları” gb süreçlerde fallern

Grubu, gözaltında kayıp olayının nsanlığa karşı

adlarının açıklanması uygun olmayacaktır.

suç mahyetn aldığı durumlarda (nsanlığa

Ancak her durumda, Bldrge’nn 14. maddesne

karşı br suç olarak gözaltında kayıpların tanımı
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konusunda bakınız, Çalışma Grubunun buna lşkn
genel görüşü) böyle br sınırlamanın olamayacağı
görüşündedr.
9. Gerçeğe ulaşma hakkı, Devletn eldek blglere
tam erşm tanıma ve kaybolan kşlern znn
eksksz sürülmesne zn verme yükümlülüğü
anlamına gelr. Bldrge’nn 13. maddesnn
2. paragrafı şöyle demektedr: “[araştırmayı
yapacak] yetkl merc, araştırmanın etkl
bçmde yürütülmesn sağlayacak, tanıkları
tanıklık yapmaya zorlama, lgl belgeler ortaya
çıkarma ve anında mahallne zyaretler yapma
dâhl olmak üzere gerekl yetkler ve kaynaklarla
donatılmalıdır”. Bu, yetkl mercn Devletn
arşvlerne eksksz erşmn de çerr. Araştırma
tamamlandıktan sonra söz konusu mercn
arşvler muhafaza edlmel ve kamuoyuna tam
açık tutulmalıdır.
10. Son olarak, gerçeğe ulaşma hakkı, aynı
zamanda Devletn mağdurlara, tanıklara ve
lgl dğer kşlere gerekl koruma ve yardımları
sağlama yükümlülüğünü de öngörür. Gerçeğn
araştırılması çoğu durumda faller ve başka
kşler harekete geçrr; bu kşler, araştırmada yer
alanları tehdt ederek, hatta bu kşlere saldırarak
gerçeklern ortaya çıkmasını engellemeye
kalkışablrler. Dolayısıyla, Devletn lgl taraflara
etkl br koruma sağlama yükümlülüğü vardır.
13. maddenn 3. paragrafı bunu çok açık bçmde
ortaya koymaktadır: “Şkâyetç, vekl, tanıklar
ve araştırmayı yürütenler dâhl olmak üzere
araştırma sürecnde yer alan tüm tarafların, kötü
muameleye, baskı ve sndrmeye ve msllemelere
karşı korunmaları çn gerekl adımlar atılacaktır”.
Bu arada, daha özel br önlem olarak Devlet
bağımsız br kurum aracılığıyla tanık koruma
programı oluşturablr.
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EK-4
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ZORLA YA DA İRADE DIŞI
KAYBETMELER HAKKINDA
ÇALIŞMA GRUBU SÜREKLİLİK
TAŞIYAN BİR SUÇ OLARAK
GÖZALTINDA KAYIPLARLA
İLGİLİ GENEL GÖRÜŞ*0

* Çevr İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından
yapılmıştır.

BÖLÜM ADI
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Grş

“Anlaşmadan başka br nyet çıkartılmadıkça
ve başka br düzenleme söz konusu olmadıkça,
hükümler, anlaşmanın söz konusu taraf çn

Devletlern dkkatn Kşlern Gözaltında

yürürlüğe grş tarhnden önce ortaya çıkan

Kayıplara Karşı Korunmaları Bldrges’nden

herhang br fle veya gerçeğe veya bu tarhten

kaynaklanan yükümlülüklerne daha yoğun br

önce sona eren herhang br duruma lşkn olarak

bçmde odaklama amacından hareket eden

bu taraf açısından bağlayıcılık taşımaz”.

Gözaltında Kayıplar Çalışma Grubu, Bldrge’nn
daha ler düzeyde açıklama gerektreblecek

Km Devletlern, herhang br anlaşmayı

hükümleryle lgl br genel görüş yayınlama

onaylarken, bu anlaşmanın, kendler açısından

kararı almıştır.

yürürlüğe grş tarhnden önce vuku bulan fllere
uygulanamayacağı yönünde br çeknce koyma

Aşağıdak genel görüş, Bldrge’nn gözaltında

gb uygulamaları da vardır.

kayıp suçunun sürekllk taşıyan mahyetnn
yorumlanmasıyla lgl 17. maddes üzerne

Aynı şeklde, İnsan Hakları Evrensel Bldrges

Çalışma Grubu’nun daha önce yayınladığı genel

11/2. maddes şunu öngörür:

görüşü tamamlamaktadır.
“Hç kmse şlendğ sırada ulusal ya da
Uluslararası hukuka göre, “Br uluslararası

uluslararası hukuka göre br suç oluşturmayan

yükümlülüğün br Devletn sürekllk

herhang br eylem veya hmalden dolayı suçlu

taşıyan br fl le hlal, fln devam ettğ

sayılamaz. Kmseye suçun şlendğ sırada

ve uluslararası yükümlülükle ters düştüğü

uygulanablecek olan cezadan daha ağır br ceza

dönemn tümünü kapsar” (Uluslararası

verlemez”.

plandak yanlış fller konusunda Devletlern
Sorumluluğuyla lgl maddeler, Genel

Çalışma Grubu, yukarıdak mülahazalardan

Kurul Kararı 56/83, madde 14/2). Çeştl

hareketle aşağıdak genel görüşü yayınlamaya

uluslararası anlaşmalarla brlkte

karar vermştr:

uluslararası, bölgesel ve yerel yargı organları,
gözaltında kayıpların sürekllk taşıyan fller
ve suçlar olduğunu belrlemştr.
Kşlern Gözaltında Kayıplardan Korunmalarıyla
lgl Brleşmş Mlletler Bldrges’nn 17/1.
maddes şunu öngörür:
“Gözaltında kaybetme fller, faller kaybolan
kşnn akıbetn ve yern gzl tuttukları sürece,
sürekllk taşıyan br suç sayılacaktır”.
Gözaltında kayıpların bu sürekllk taşıyan
mahyet, gerek anlaşmalar hukuku gerekse
ceza hukuku açısından makablne şaml olmama
lkesnn uygulanmasıyla lgl sonuçlara yol
açmaktadır.
Anlaşmalar Hukuku le lgl 1969 tarhl
Vyana Konvansyonu’nun 28. maddes şunu
öngörmektedr:
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Genel Görüş

5. Benzer bçmde, ceza hukuku açısından Çalışma
Grubu’nun görüşü şudur: Gözaltında kaybın
sürekllk taşıyan mahyetnden kaynaklanan br

1. Gözaltında kayıplar, sürekllk taşıyan fllern

sonuç da, br kşnn, makablne şaml olmama

prototpdr. Fl, kşnn alınmasıyla başlar ve

temel lkes saklı kalmak üzere, gözaltında kayıp

suçun tamamlanmamış olduğu tüm zaman

başladıktan sonra yasalaşan br belge temel

süresn kapsar. Başka br deyşle bu sürekllk,

alınarak bu flden dolayı mahkûm edlmes

Devletn gözaltı olayını kabul ettğ veya kşnn

mümkündür. Suç, parçalarına ayrılamaz ve

akıbet veya yer konusunda blg verdğ zamana

mahkûmyet gözaltında kayıp fln br bütün

kadar geçerldr.

olarak kapsamalıdır.

2. Bu fl, çeştl hakların, bu arada hukuk önünde

6. Mahkemeler ve dğer kurumlar, suçun veya

kş olarak tanınma, özgürlük ve güvenlk;

fln tüm unsurları tam olarak ortaya çıkmamışsa,

şkenceye veya dğer zalmane, nsanlık dışı veya

gözaltında kayıpları mümkün olan ölçülerde

aşağılayıcı muameleye maruz kalmama haklarının

sürekllk taşıyan br suç ve nsan hakları hlal

hlal anlamına gelmekle ve ayrıca yaşam hakkının

olarak görmek durumundadırlar.

hlal veya bu hakka cdd br tehdt oluşturmakla
brlkte, Çalışma Grubu, gözaltında kaybın

7. Herhang br yasal düzenlemenn veya usul

brtakım fllern brleşmes değl kendne özgü

kuralının sürekllk taşıyan hlal nosyonunu

ve konsolde br fl olduğu görüşündedr. İhlaln

olumsuz yönde etkleyebleceğ durumlarda,

km yönler lgl ulusal veya uluslararası belgenn

yetkl organ böyle br hükmü mümkün olduğunca

yürürlüğe grmesnden önce tamamlanmış olsa

dar açıdan yorumlamalı, böylece tazmnat yolu

ble, eğer dğer yönler mağdurun akıbet veya

açık kalablmel ve gözaltında kayıp flnn faller

nerede olduğu açıklığa kavuşuncaya kadar devam

kovuşturulablmeldr.

edyorsa o zaman durum yargı tarafından ele
alınmalı ve fl parçalara ayrılmamalıdır.

8. Aynı yaklaşımla, lgl hukuksal belgenn
yürürlüğe grmesnden veya lgl kurumun bu

3. Bu durumda, eğer herhang br gözaltında

alandak yetksnn kabulünden önce meydana

kayıp olayı br hukuk belgesnn yürürlüğe

gelen fller veya hmallerle lgl yetkszlk

grmesnden veya belrl br Devletn bu konuda

belrten çeknceler, bundan sonra da devam

belrl br mercn yetksn kabul etmesnden

eden gözaltında kayıplar konusunda br Devletn

önce başlamışsa, kayıp olayının yürürlüğe grş

sorumlu tutulmasını engellemeyecek şeklde

veya yargı yetksnn kabul tarhlernden sonra da

yorumlanmalıdır.

devam etmes halnde, lgl mercn gözaltında
kayıp fln br bütün olarak ele alma; dolayısıyla
kendn yürürlüğe grş veya kabul tarhlernden
önce vuku bulup lgl Devlete atfedleblecek
fller ve hmallerle sınırlı tutmama yetks ve yargı
hakkı vardır.
4. Çalışma Grubu’na göre, örneğn, br Devletn,
lgl hukuksal belge yürürlüğe grmeden önce
başlayıp yürürlüğe grdkten sonra da devam eden
br gözaltında kayıp flnden sorumlu tutulması
halnde, bu Devlet, yalnızca belgenn yürürlüğe
grş tarhnden sonra gerçekleşenlerden değl
gözaltında kayıptan kaynaklanan tüm hlallerden
sorumlu tutulmalıdır.
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EK-5
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ZORLA YA DA İRADE DIŞI
KAYBETMELER HAKKINDA
ÇALIŞMA GRUBU İNSANLIĞA
KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ
OLARAK GÖZALTINDA
KAYIPLAR*0

* Çevr İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından
yapılmıştır.
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Kşlern Gözaltında Kayıptan Korunmalarıyla

1. İnsanlığa karşı şlenen suçlar nosyonu

lgl 1992 tarhl Bldrge gözaltında kayıplarla

uluslararası hukukta uzunca br süredr

nsanlığa karşı şlenen suçlar arasındak lşky

benmsenmş bulunmaktadır. Gözaltında

teyt etmektedr. Bldrge, Grş bölümünün 4.

kayıplarla nsanlığa karşı şlenen suçlar

paragrafında “[Gözaltında kayıpların] sstematk

arasındak bağlantı Amerkan Devletler Örgütü

bçmde gerçekleşmesnn, doğası gereğ nsanlığa

Genel Kurulu’nun 1983 tarh ve 666 (XIII-0/83)

karşı suç teşkl ettğn” belrtmektedr. Çalışma

sayılı kararında açıkça yer almaktadır. Bu belgede

Grubu, bu hükmün, 1992 yılından bu yana hukuk

gözaltında kayıplar kend başına nsanlığa karşı

alanında meydana gelen gelşmeler ışığında

şlenen br suç olarak tanımlanmaktadır: Başka br

yenden yorumlanması gerektğ kanısındadır.

deyşle, gözaltında kayıp mahyetndek herhang
br fl, bu metne göre, nsanlığa karşı şlenmş suç

Çalışma Grubu, aşağıdak hususlara dayanarak

sayılmaktadır.

aşağıdak genel görüşü açıklamaya karar
vermştr:

2. 1994 tarhl Kşlern Gözaltında Kaybedlmeler
Inter-Amerkan Sözleşme, Grş bölümünün 6.
paragrafında “gözaltında kayıpların sstematk
bçmde gerçekleşmesnn, doğası gereğ nsanlığa
karşı suç teşkl ettğn” br kez daha teyt
etmektedr.
3. Uluslararası Hukuk Komsyonu’nun 1996
tarhl İnsanlık çn Barış ve Güvenlğe Karşı
İşlenen Suçlar Yasası’nın 18. maddes nsanlığa
karşı şlenen suçları şöyle tanımlamaktadır:
“İnsanlığa Karşı İşlenen Suç, sstematk bçmde
veya genş ölçekte olmak üzere, herhang br
Hükümet veya kuruluş veya grup tarafından
tahrk edlen veya yönlendrlen aşağıdak
fllerden herhang br anlamına gelr...” Bu
tanım maddede sıralanan tüm suçlar çn
geçerldr ve bunların arasında gözaltında
kayıplar da yer almaktadır.
4. Uluslararası Ceza Mahkemes’nn kuruluşuna
temel olan 1998 tarhl Roma Statüsü’nün 7.
maddesnn 1’nc paragrafı da nsanlığa karşı
şlenen suç konseptnn genel br tanımını
vermektedr ve bu tanım gözaltında kayıplar dâhl
yukarıda değnlen paragrafta sıralanan suçlar
çn geçerllk taşımaktadır. Tanım, çeştl ölçütler
çermektedr: “Bu Tüzüğün amaçları açısından
‘nsanlığa karşı şlenen suçlar’ herhang br svl
nüfusu hedef almak üzere, yaygın veya sstematk
br saldırının parçası olarak gerçekleştrlen
ve aşağıda belrtlen fllerden herhang brn
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kapsar”.Kşlern Gözaltında Kayıplara Karşı

Yugoslavya ad hoc Ceza Mahkemes Temyz

Korunmaları le lgl 2006 tarhl Uluslararası

Bölümü’nün Kunarac ve Dğerler Davası

Sözleşme’nn 5. maddesnde şöyle denmektedr:

hakkındak kararıyla kesnlk kazanmıştır (12

“Gözaltında kayıpların yaygın veya sstematk br

Hazran 2002, IT-96-23 & 23/1-A, bkz, paragraf

uygulama olarak gerçekleşmes, lgl uluslararası

71-105). Burada Temyz Bölümü nsanlığa

hukuk çerçevesndek tanımıyla nsanlığa karşı

karşı şlenen suçlarda bağlamsal öğeler şöyle

şlenen br suç oluşturmaktadır ve dolayısıyla

belrlemştr:

gereğ de yürürlüktek uluslararası hukuka göre
yapılmalıdır”.

a. br “saldırının” gerçekleşmş olması;
b. bu saldırının herhang br svl nüfusu hedef

5. Uluslararası Hukuk Komsyonu’nun yasa

alması;

tasarısında sıralanan ölçütler çağrıştıran bu

c. saldırının yaygın veya sstematk br mahyet

hüküm, “lgl uluslararası hukuk çerçevesndek

taşıması;

tanımıyla” fadesyle aslında uluslararası

d. faln saldırı hakkında blg sahb olması.

hukukun dğer araçlarına veya kaynaklarına atıfta
bulunmaktadır. Hazırlık çalışmalarını yürütenler,

10. Aynı öğeler Uluslararası Ceza Mahkemes

Devletlern gözaltında kayıplara nsanlığa karşı

Statüsü’nün 7/1. maddesnde de ynelenmekte

br suç tanımını verme nyetnde olmadıklarını,

ve şöyle denmektedr: “Bu Statünün amaçları

ancak uluslararası hukukun dğer araçlarına ve

açısından ‘nsanlığa karşı şlenen suçlar’ herhang

kaynaklarına uygun olarak bu ntelemenn kabul

br svl nüfusu hedef almak üzere, yaygın

edldğn teyt etmektedr.

veya sstematk br saldırının parçası olarak
gerçekleştrlen ve aşağıda belrtlen fllerden

6. Uluslararası mahkemelern çthadından ve

herhang brn kapsar”.

Uluslararası Ceza Mahkemes Statüsü’nden
hareketle, nsanlığa karşı suçların belrl br

11. Uluslararası Ceza Mahkemes Statüsü

bağlamda şlenen suçlar olduğu tespt edleblr.

100’ü aşkın ülke tarafından onaylanmıştır.

Başka br deyşle, nsanlığa karşı şlenen suçların

Uluslararası Ceza Mahkemes’nn 1. Ön

özellğn sağlayan, bağlamsal öğelerdr. Bu özel

Yargılama Bölümü ön açısı br kararla madde

bağlamsal öğeler sayesndedr k sıradan br

7/1’n yorumlanmasında Kunarac kararına

cnayetle nsanlığa karşı şlenen suç kapsamındak

genş atıﬂarda bulunmuştur (Savcı v. Ahmad

cnayet brbrnden ayrıştırılablr.

Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») ve
Al Muhammad Al Abd-Al-Rahman (« Al

7. Aynı husus gözaltında kayıplar çn de

Kushayb »), n° ICC-02/05-01/07, 58/7. madde

geçerldr; gözaltında kayıplar da ancak belrl br

çerçevesnde Savcının başvurusu üzerne

bağlamda gerçekleştğnde nsanlığa karşı şlenen

alınan karar, 27 Nsan 2007, paragraf 60-62).

suç olarak nteleneblr.
12. Ayrıca belrtmek gerekr k madde 7/1
8. Bu durumda, 1992 tarhl Bldrge’nn Grş

dğer uluslararası ve karma yargı organlarının

bölümündek 4’üncü paragraf bundan böyle

tüzüklerne de geçrlmştr. Bunların arasında

mevcut uluslararası hukukla aynı doğrultuda

Serra Leone Özel Mahkemes, Tmor- Leste’de

değldr. Mevcut uluslararası hukukun bu

Ağır Suçlara Bakan Özel Yargı Organları ve

konuya lşkn kna edc kanıtları, uluslararası

Kamboçya’dak mahkemelern özel yetkl

ceza mahkemeler çthadında, karma yargı

dareler de yer almaktadır.

organlarında ve Uluslararası Ceza Mahkemes
Roma Statüsü’nde bulunablr.

13. Dolayısıyla Çalışma Grubu, Uluslararası
Ceza Mahkemes Statüsü’nün 7/1. maddesnde

9. Bu bağlamda, dğerlernn yanı sıra k ad hoc

verlen tanımın artık uluslararası adet hukukunu

uluslararası ceza mahkemesnn çthadı, Esk

yansıttığı, bu nedenle de Bldrge’nn hükümlern
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yorumlamakta ve uygulamakta kullanılableceğ
görüşündedr.
14. İnsanlığa karşı şlenen suç mahyet
taşıyablecek gözaltında kayıp durumları le
lgl ddalar gündeme geldğnde Çalışma
Grubu, bu ddaları uluslararası ve karma yargı
organları tarafından yorumlandığı şeklyle Roma
Tüzüğü’nün 7/1. maddesnde sıralanan ölçütler
ışığında değerlendrecek, uygun gördüklern
uluslararası, bölgesel veya yerel ölçeklerde yetkl
merclere sevk edecektr.
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