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ÖNSÖZ 

Güneydoğu sorunu, şüphesiz, devlettmlzin acilen çözmek zorunda ol

duğu sorunların en başında gelmektedir. Yıllardır kan ve gözyaşı ile ızdı

rap kaynağı olan ve ülkenin önemli kaynaklarını heba eden bu sorun, 

uluslararasıjorumlara çekilme teşebbüsleriyle, ülkenin birlik ve bütünlü
ğünü tehlikeye atmakta ve devlettmlzin uluslararası ilişkilerine zarar ver

mektedir. Ancak, bütün bu çabalar beyhudedtr. Çünkü bu sorun, etnik kö

keni ne olursa olsun. bütün Türk milletinin temsil edildiği ve milli tradenin 

tecelli yeri olan TBMM'nin çatısı altında çözülecekttr. 

Hiç btr güç, yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşayan bu ülke evlatla

rını kışkırtarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye 

düşürmeye muktedtr olamaz. Buna kasdedenlere karşı mücadelenin, de

mokratik ilkeler ve insan haklarına saygı çerçevesinde kesintisiz olarak 

sürdürüleceğtnden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Türkiye'nin zengin kültür mozayiğt içinde yer alan, Türk. Kürt. Laz, 

Çerkez, Arnavut, Abaza ve daha bir çok etnik grup, bu ülkenin gerçek sa

hipleri ve vatandaşları olarak, Anayasanın Önsözünde de belirtildiği gibi, 

"temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararla

narak, milli kültür. medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sür
dürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 

doğuştan" sahiptir. 

Dr. Ünal bu incelemesinde, sorunun hukuki çerçevesini çizerek, başta 

sayın milletvekillerimiz ve siyaset adamlarımız olmak üzere, bütün ilgili 

çevrelere yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kendisine katkıları dolayısıyla 
teşekkür eder, sorunun çözümünde emeği geçecek herkese, şükran duy

gularıyla başarılar dilerim. 

Mustafa KALEMLi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ın 





SUNU Ş 

Ülkemiz, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son zamanlarda tem

posu düşse de, uzun yıllardır terör olayıanna sahne olmaktadır. Terörün 

güvenlik güçlerince denetim altına alınarak bölgede duruma hakim olun

masıyla. bu sorununun sadece kuvvetle çözülemeyeceğt. bunun kültürel 

bir kimlik sorunu olduğu. Kürt kökenli vatandaşlarımıza ekonomik, sosyal 

ve kültürel bazı haklar tanınması gerektiği, iç ve dış çevrelerde giderek 

sesli bir şekilde dile getirilmekte ve bazı çevrelerde de ihtiyatlı bir çekin

genltkle, destek görmektedir. 

Bu incelemenin amacı, egemen bir devletin sınırlan içinde yaşayan et

nik grupların ve bu gruplara mensup insanların, bireysel veya kollektif 

olarak. belirli bazı haklara sahip olup olmadıklarını açıklığa kavuşturmak 

ve bu tür gruplan temsil ettiklerint iddia eden bazı yasa dışı örgütlerin, ta

leplerini terör ve şiddete başvurarak zorla dayatmalan halinde, terörle 

mücadelenin yasal sınırlarını çtzmektir. incelemede hukuki zeminde kal

maya özen gösterilerek. mmetlerarası hukuk ve Türk iç hukukunun konu

ya ilişkin kuralları ve bunların uygulanması eleştirel bir yaklaşımla değer

lendirilmiştir. 

İncelemenin, I. bölümünde sorun ortaya konularak. II. bölümde ekono

mik, sosyal ve kültürel haklar konusu, · bağlantılı olduğu azınlık hakları 

çerçevesinde ele alınmış, uluslararası kurum ve kuruluşların konuya iliş
- kin çalışmalan hakkında bilgi verilmiş ve bu alandaki uluslararası sözleş

meler incelenerek, gelişmiş batı demokrasilerindeki uygulamalardan ör

nekler gösterilmiştir. 

III. bölümde tse, demokratik bir hukuk devletinin ilkelert ve insan hak

larına saygı çerçevesinde terörle nasıl mücadele edilmesi gerek

tiği incelenmiş, terörle mücadelenin uluslararası sözleşmelerde öngörülen 

ilke ve standartları belirtilerek. batılı demokrasllertn uygulamalarından ör

nekler verilmiştir. Bu bağlamda. uygulanan mücadele yöntemlerinin kar

şılaştırılarak değerlendirilmesi bakımından, İngiltere'nin IRA lle mücadele

sine oldukça geniş bir yer ayrılmıştır . . 

İncelemenin N. bölümü Türkiye'nin terörle mücadelesine ayrılmış ve iç 

hukuk_ ve uygulanan yöntemler, uluslararası sözleşmelerde öngörülen ilke 

ve standartlarla karşılaştırılarak, varsa çelişki ve boşlukların belirlenme

sine çalışılmıştır. 
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İncelemenin son bölümünde ise, terörle mücadelenin yöntemleri ve 

Kürt kökenli vatandaşlanmıza ekonomik, sosyal ve kültürel ~landa bazı 
haklar tanınması doğrultusundaki talepler, devletler hukukunun genel il

keleri, uluslararası sözleşmeler ve gelişmiş batı demokrasilerinin bu alan

daki uygulamalannın ışığı altında değerlendirilerek, bazı somut tavsiye ve 
önerilerde bulunulmuştur. 

Bu satırlann yazanm, ülkemizin bu çok duyarlı sorununu incelemeye, 

görevi dolayısıyla uluslararasıforumlarda bu konularla da ilgilenmiş ol
ması, sevketmiştJr. Sorumluluk bilinci, hayati önem taşıyan bu sorunun 

gerçek boyutlanyla ortaya konularak, çözümüne yardımcı olmak üzere, 

edinilen bilgi ve deneyimlerin kamu oyuna aktanlmasım zorunlu kılmıştır. 
Aslında, bu tür sorunlann çözümü milli bir mutabakatı gerektirir. Bu bağ

lamda, eğ(!r bir sorun varsa, bu sadece Kürt kökenli değil, bütün vatan
daşlanmızı ilgilendirmektedir. Çözümü tse, ülkede demokrasi ve hukuk 

devleti ilkelertnin yerleştirtlerek insan haklan standartlannın yükseltllme~ 
st ve karşılıklı anlayış ve hoşgörü ortamının yaratılmasında yatmaktadır. 

Ankara. Temmuz 1997, Dr.Şeref ÜNAL 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GÜNEYDOÖU OLAYLARI BAGLAMıNDA 
TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ İNSAN HAKLARI iHLALi 

iDDiA VE İTHAMLARI 

I. GİRİŞ 

Tarihi ve siyasi gelişmeler sonucu oluşan "millet" kavramı, başlıca iki 
şekilde anlaşılmaktadır. Fransız ihtilalinden esinlenen, Fransa ve Angio
Amerikan ülkelerindeki aruayışa göre. millet. halkın belirli bir devlet dü
zeninde birlikte yaşama arzusundan oluşur. Alman ve. diger Avrupa ül
kelerinde geçerli olan etnik-kültürel millet anlayışına göre ise, millet or
tak bir dil, tarih ve kültüre dayan.ır .ı 

Bırıncı görüşe göre oluşmuş. bir çok milleti bünyesinde toplayan, çok 
uluslu ve kültürlü Osmanlı İmparatorlugunun misyonunu tamamlaya
r~ tarih sahnesinden çekilmesiyle, imparatorlugu oluşturan farklı mil
letler. aynı dili konuşan ve aynı kültürü paylaşan milli devletler şeklinde 
yeniden yapılanmışlardır. Bu bağlamda, imparatorlugun çekirdeglni 
oluşturan Anadolu'da ise, aynı kültürel degerieri paylaşan Anadolu hal
kı, birlikte yaşamak arzusuyla büyük bir mücadele vermiş ve büyük Ata
türk'ün önderliginde Türkiye Cumhuriyetını kurmuştur. 

Türk halkının yaklaşık bin yıldır yaşamakta oldugu Anadolu, yüzler
ce yıldan beri bir çok kültürü bünyesinde eritmiştır. Bunun sonucu ola
rak Anadolu halkı, hangi etnik köken, dil ve dinden olursa olsun, yüzyıl
lar boyu aynı gelenek, görenek ve kültürü paylaşagelmiştır. 

Türkiye'deki en büyük etnik grubu, Kürt kökenli vatandaşlarımız 
oluşturmaktadır. Başlangıçta özellikle Güneydogu Anadolu'da yogun 
olarak yaşayan bu vatandaşlarımız, demokratik rejimin kendilerine sag
ladıgı özgürlük ortamından yararlanarak, ülkenin batısına ve kıyı. bölge
lerine göçerek yerleşmiş, temasa geçtigl halk kesimleriyle bütünleşerek 
(integration) kendi tercihine göre bu gruplar içinde erimiş ve uyum sag
lamıştır (assimilatıon). öyle ki, bugün Ankara, İstanbul, İzmır, Adana ve 
Antalya gibi büyük şehirlerimize yerleşen Kürt kökenli vatandaşlarımızın 
sayısı, diger bölgelerde yaşayaniatınkinin neredeyse iki katına ulaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu vatandaşlarıyla herhangibir sorunu yok
tur. Bu nedenle, ülkenin güneydogusunda cereyan eden olaylar, dünya-

( 1) Böckenförde. E.· W .• Staat. Veıfassung, Demokratıe, Frankfurt am Main 1992, S.333. 
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nın başka yeriertnde oldugu gibi etnik grupların çatışmasından de~. 
bölgedeki az sayıdaki bölücü teröristler ve uyguladıklan şiddet eylemie
rtnden kaynaklanmaktadır. 

En $ silahlarla donatılmış PKK militanları, güvenlik güçleri, resmi 
daireler ve okullar da dahil, bölgede devleti temsil eden bütün kurum ve 
kuruluşlan ateş altına alarak, devletin . bölgedeki varlıgtnı sona erdirip, 
Marksist-Lentnist dünya görüşüne dayalı ayrı bir devlet kurmayı amaç
lamıştır. Bu çatışmalarda her iki tarafın da verdigt çok agır kayıplar bir 
yana, aralarında Kürt kökenliler de olmak üzere bir çok masum vatan
daşımız hayatını kaybetmiştir. Terör ve şiddet olaylan büyük ölçüde es
ki hızını kaybetmekle beraber, henüz sona ermemiştir. 

Bölücü teröristlertn bu kanlı şiddet eylemlerinin, başta komşularımız 
olmak üzere, bir çok yabancı devlet tarafından açık veya örtülü bir şekil
de desteklendigi . kaİııtlanmış ve biltnen bit gerçektir. Cumhut1yetln ku
rulmasını müteakip, başta bazı büyük batı devletleri olmak üzere, · ya-

. bancıların Kürt kökenlivatandaşlarımızınasıl kışkırttıklan gözönüne alı-
nırsa. tarih adeta tekerrür etmektedir. 2 · 

12 Eylül 1980'den sonra yurt dışına kaçan terörist ve Türkiye düş
manları, Türkiye aleyhinde yogun bir tezvirat kampanyası başlatmışlar 
ve batı kamu oyunu, Türkiye'de Kürt halkına karşı ayırırncılık yapıldıgi
na ve kendilerine bir baskı ve zulüm rejimi uygulandıgina tnandırmışlar
dır. Bu tür asılsız propagandaların, başb etnik milliyetçiligt savunan ba
zı siyasi partiler ve dernekler olmak üzere, Türkiye'den de bazı çevreler
ce desteklenmesi üzerine, Türkiye'deki terörist saldırı bütün Kürt halkı
na maledilmiş ve terörist PKK örgütü adeta Kürt halkıyla özdeşleştirile- . 
rek, onlar adına bagtmsızlık mücadelesi veren meşru bir örgüt sayılmış
tır. Böylece, terör örgütüne yasal bir kimlik kazandırılarak, Kürt köken
li vatandaşlarımızla bütünleştirilmeye ve onların yasal temsilcisi statü
süne sokulmaya çalışılmaktadır. Oysa, terörizm ve varsa, Kürt kökenli 
vatandaşlarımızın sorunları, birbirinden tamamen ayrı konulardır. 

PKK örgütü başlangıçta himaye ve teşvik edilmiş ve başta Avrupa 
Birligt olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlar, üyelerine, Türkiye'deki 
sözde . baskı ve zulum rejiminden kaçan teröristlerin iade edilmeyerek, 
kendilertn~ siyasi mülteci statüsü tanınmasını tavsiye eden kararlar al
mışlardır.3 Batılı devletler, teröristlertn Türkiye'deki uzantılannı da bu 
himaye kapsamına almışlar ve Türk Hükümetine azınlık statüsüne sok
maya çalıştıkları Kürt halkının otonomi hakkıprn tanınması çagrısında 

(2} Nitekim. bu husus Avrupa Parlamentosunun bir kararında da ttıraf edilmektedir. Bkz . Resolution on 
the rlghts of the Kurdtsh People, 12.6.1992, A3-0192!92 "Eski Avrupalı sömürgect güçler, bugünkü Kürt 

sorununda önemli ölçüde sorumluluk taşımaktadır.· . 
(31 Bkz. European Parltament, Resolution on the Rlghts of the Kurdtsh People, A3-0 192192: European Par

llament, Resolutton, 5 Aprıt 1995. 
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bulunmuşlardır. 4 Türkiye üzerindeki yogtın baskılar, sürgünde Kürt 
Parlamentosu kurmak gıbı gırtşimlerle, sorunu iyice uluslararası platfor
ma çekme çabaları içinde sürdürülmektedir. Ancak, bütün bu hasmane 
çabalar boşunadır. Çünkü, imparatorlugtın dagılmasına yol açan olaylar 
ve onu izleyen Kurtuluş Savaşında ödenen * bedel, Türk halkının gö
zünde ülkelertntn birlik ve bütünlü~nün degertni bir kat daha arttır
mıştır. 

Türkiye'ye karşı yapılan taleplerin Kürt kökenli vatandaşiara bir ana
yasa degtşikl@yle azınlık statüsü tanınmasıs ve bu çerçevede kendileri
ne demokratik ve kültürel bazı haklar s~anması üzerinde yogtınlaştıgı 
gözlenmektedir. a Azınlıklar sorunu tarihin her dönemtnde devletleri _ ve 
milletleri yogtın olarak ugraştıran bir konu olmakla beraber. henüz tam 
anlamıyla açıklıga kavuşturulamamış ve kesin çözüm tarzları buluna
mamıştır. şöyle ki : 

- Hangı gruplar azınlık sayılır ve ktmler bu gruplara dahildir? 

- Azınlık gruplarının resmi tanımı nedir ? 

- Azınlıklara, tanınan haklar, bireyselinsan hakları mı? Yoksa grup 
olarak sahip olunan kollektif haklar mıdır? 

- Azınlık hakları milli veya milletlerarası düzeyde nasıl korunur? Ko
ruma mekanizmaları nelerdır? 

- Azınlıkların kendi mukadderatlarını belirleme (self determınation) 
hakları var mıdır? 

Bu soruların cevaplarını aramadan önce terörle mücadele eden Tür
kiye'ye, insan hakları ihlali iddiasıyla yöneltilen eleştirileri ve bunların 
gerçeklik derecesını belirlemekte yarar vardır. 

n. GÜNEYDOÖU OLAYLARI BAGLAMıNDA TÜRKİYE HAKKIN
DAKi İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İDDİA VE İTIIAMLARI 
A. GENEL OLARAK 

İnsan hakları konusu II. Dünya Savaşına kadar-bireysel. devletlerin 
iç işi sayılmış. devletlerin vatandaşlarına nasıl muamele yaptıkları diğer 
devl~tlert pek ilgilendirmemtştir. Devletler arasındaki ilişkilerı düzenle
yen klasik devletler hukuku ıse, bu dönemde, devletlerin egemenlik hak 
ve bölgelerını belirleyen bir disiplin olarak kabul edilmiştir. Bu anlayış 
hemen II. Dünya Savaşı sonrası, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde 
de ifadesini buldugıt gıbı temelinden degtşmıştir. Bu gelişme sonucu ın-

(4) European Parllament, ResoluUan on the arrest of Kurdtsh Members of Parllament, 1 O March 1994. 
(5) European Parllament. Resolution on the PKK terrorlst campatgn. 15. 7.1993. B3· ı 081 193. 
(6) European Parltament, Resolution on the Human Rtghts of the Kurdts/:1 People, 15. 7.1993, 83-1 080193. 
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san hakları ariık sadece bireysel devletleri ilgilendiren bir konu olmak
tan çıkmış ve bu hakların ihlali. devletler hukukunun da ihlali sayılarak 
diger devletler ve uluslararası kuruluşların müdahelelerine yol açmıştır. 7 

İnsan Hakları, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, BM Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Av
rupa insan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve konuya, ilişkin d~ger uluslarara
sı belgelerin tümünde evrensel olarak nitelendirilmektedir. Bunun anla
mı, insan haklarının insana salt insan oh:p-ak ve insanlık haysiyetine sa
hip oldugu için tanındıgı ve bu hakların cografi, siyasi, ideolojik, sosyal, 
ekonomik, kültürel veya diger ffU'klılıklar nazara alın~aksızın, her za
man ve mekanda yeknesak olarak bütün insanlara uygulanmasıdır. 

Ne var ki, insan haklarının korunmasından bireysel devletler soruin
lu oldugu için, bunlar, yapıları birbirinden çok farklı olan devletlerin mil
li sınırları içinde korunmaktadır.s Bu devletlerden bazıları gelişmiş sana- · 
yi ülkeleri iken, ~azıları ise gelişmekte olan devletlerdir. Bazıları serbest 
pazar ekonomisi, digerleri karma veya planlı ekonomi uygulamaktadır; 
Bazıları federal yapıya sahip, digerleri üniter niteliktedir. Bazılarının res
mi dini vardır, digerleri laiklik ilkesini benimsemiştir. Askeri veya sivil, 
krallık veya cumhuriyet, parlamenter demokrasi veya başkanlık sistemi 
ile yönetilen devletler vardır. Bütün bu farklılıklara ragınen, insan hak
ları alanındaki bütün uluslararası hukuki belgeler, devletlerin tümün
den vatandaşlarıyla ilişkilerınde asgarı bazı standartıara saygı gösteril
mesini talep etmektedir.9 Bunun ıçın başta, Birleşmiş Milletler (BM), Av
rupa Konseyi (AK), Avrupa Güvenlik ve İ!şbirligl Teşkilatı (AGİT) ve Avru
pa Birligt (AB) olmak üzere gereken kurumsal yapılanmalar oluşturul
muş ve bu kurumlar nezdinde denetim mekanizmaları kurulmuştur. 
Türkiye de bu kurum ve mekanizmalar içindeki yerini almıştır. 

Türkiye son yıllarda ve özellikle de, terör olaylarının sistematik ola-· 
rak başladı,gı ı 984 yılından itibaren, demokrasi ve ınsan hakları konula
rında uluslararası forumlarda haklı haksız agır eleştirilere ugramakta ve 
bu yüzden uluslararası ilişkileri olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. 

Münferıt devletler bir tarafa bırakılırsa, bu tür eleştirileri yapan ku
rumları üç grupta toplamak mümkündür. 

Birinci gruba, Uluslararası M örgütü ve Helsinki İzleme Komitesi gı
bi gayrı resını kuruluşlar gırm~ktedir. İnsan hakları alanında etkin ve 
dikkate deger çalışmalar yapan bu kuruluşlar, dünya kamu oyunu etki
leme ve bireysel devletlerin politikasını yönlendirmede önemli roller oy-

(7) Council qf Europe, International Protectlon oj Human Rlghts, Strasbourg, July 1989, S.25. 
(8) Slngh, N .. Enjorcement oj Human Rlghts In Peace and War and the F'uture oj Humanlty, Calcutta 1986, 

S.J I. 
(9) Theo, B. Unlversallty oj Human Rlghts Ina Plurallstlc World. Kehi-Strasborug 1990, S. 49. 

4 



namaktadır. Ne var ki, ülkeler bazında yayınladıkları periyodU~ raporla
rında kullandıkları bilgiler ve yararlandıkları kaynaklar. tarafsızlıktan 
uzak, tek yönlü ve belirli bir görüşü yansıttığı için, bu tür kuruluşlar son 
zamanlarda tarafsızlık, inandırıcıilk ve saygınlıklarından önemli ölçüde 
kayba ugramışlardır. Nitekim, son yıllarda yayınladıkları raporların Al
manya. Avusturya ve Danimarka gtbi gelişmiş bati demokrasilerinde da
hi ciddiyetten yoksun olarak nitelendirilip kabul görmedlgi ve agır eleşti
rilere ugradıgı gözlenmektedir. 

İkinci grubu, BM. Avrupa Konseyi. AGİT ve Avrupa Birligi gibi ulus
lararası resmi kuruluşlar oluşturmaktadır. Son yıllarda bu kuruluşların 
siyasi organları olan genel kurul veya parlamenterler meclislerinin, insan 
hakları konusuna aşırı bir şekilde ilgi duydukları ve bu konuda abarWı 
raporlar yayınlayarak ilgili devletleri kınadıkları gözlenmektedir. Ancak, 
üstlendikleri misyon geregt birer siyasi organ olan bu kuruluşların, siya
si saiklerle yayınladıkları raporlar ve aldıkları kararlarda yer alan husus
ların her zaman gerçegt yansıtmadıgı ve bu konuların siyasi ve ekonomik 
baskı aracı olarak kötüye kullanıldıgı duygusu da giderek yaygınlaşmak
tadır. 

Üçüncü grupta yer alan ·kurumlar ise, uluslararası sözleşmelerde ön
görülen insan hakları denetim mekanizmalarıdır. Bunlar. BM İnsan 
Hakları Komisyonu, BM Irk Ayırımcılıgının Önlenmesi Komitesi, AİH Ko
misyonu ve Mahkemesi ile işkencenin yasaklanmasına ilişkin sözleşme
lerde oldugu gibi, bazı sözleşmelerin öngördügü İzleme Komiteleri gibi or
ganlardır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetim organları olan, Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi 40 yılı aşkın bir süredir görev 
yapmaktadır. Geçen sürede, özellikle totaliter rejimierin de yıkılmasıyla, 
dünyada demokrasi, hukukun üstünlügü ve insan haklarına saygı ko
nusunda çok önemli mesafeler alınmıştır. Komisyon ve Mahkeme, bu sü
rede insan haklarının Avrupa Konseyi üyesi devletlerde aynı anlayış ve 
yaklaşımla korunup geliştirilmesi dogrultusunda etkin ve yogun çalış
malar yapmış ve bu alanda çok zengın bir içtihat hukuku oluşturmuş
tur. Tarafsız ve bagtmsız uzman birer yargı organı niteligindeki Komisyon 
ve Mahkemenin kararlarının üye devletlerin insan hakları politikalarının 
oluşturulmasında çok değerli bir rehber olduğu, bütün ilgili çevrelerce 
kabul edilmektedir .ı o 

Buna karşılık BM'in denetim mekanizmasında görev yapan komitele
rin işlevi hakkında aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 

(/OJ The Council of Europe and Human Rlghts, Strasbourg 1991. S.3 ud. 
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Dünyadaki insan haklan ihlallerı. BM İnsan Hakları Komisyonu ta
rafından incelenerek degerlend1r1lmektedtr. "Ne var kı. BM'e baglı bütün 
organların faaliyetlerinde diplomatik ve siyası bir hava hakim oldugu için 
İnsan Haklan Komisyonu da bu havadan etkilenmış ve bu alanda yeter
siz kalmiştır. Toplantıl~da. genelde diplomat olan temsilcilerin.· ülkele
rindeki en agır insan hakları ihlallerini nasıl inkar ettiklerı ıbret ve şaş
kırılıkla gözlenmektedir. Oturumlarda keza, başlıca sag veya sol rejim 
temsilcilerı, ülkelerindekıtnsan hakları ihlallerinin araştırma komisyon
larınca ineelenmesını engellemek için blok haltnde hareket -etmekte ve 
birbirlerinı desteklemektedtrler. Bütün burılara ragmen, .BM. insan hak
ları normlarını evrensel düzeyde belirleyen bir dünya kuruluşu olma 
özelligtnl korumakta ve bu alandaki çalışmalarını ısrarla sürdürmekte
dir.")! 

Hiç kuşkusuz, aynı gözlemler uluslararası kuruluşların siyasi organ
ları olan parlamenterler meclislerı için de geçerlidir. 

B. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİGİ TEŞKİLATI (AGİT) 

1990 tarihli, "Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı" nın ekinde. AGiT'nin 
örgütlenerek. kurumsallaşması amacıyla bazı düzerılemeler yapılmıştır. 
Bu baglamda, Dışişleri Bakanlarından oluşan bir Konsey. üye ülkeler 
parlamenterlerinden oluşan bir Parlamenterler Meclisi ve kıdemli me
murların katılacagi bir Komite kurulmuş ve ayrıca teşkilat. günlük işle
ri yürütmek üzere sürekli bir sekreteryaya kavuşturulmuştur. 

AGiT bu şekilde örgütlenerek Avrupa Konseytntnkine benzer bir rol 
oynama girişiminde bulunmuş olmakla berabe,r, bu henüz bir başlangıç
tır. Avrupa Konseyinin ancak 40 yılı aşkın bir faaliyet süresi sonucu bu
günkü düzeye ulaştıgı düşünülürse. AGiT'nın çalışmalarının semerelerı
nt vermestntn daha uzun zaman alacagında kuşku yoktur. 

AGiT. güneydegıt sorununa ilişkin olarak Türkiye hakkındaki son 
kararını. 9 Temmuz 1996'da almıştır. AGiT Parlamenterler Meclisi Kara
rında. I 2 şiddete başvurmadıkları halde, fikirleriniifade yüzünden tutuk
lu bulunan. aralarında TBMM'nin 3 eski üyesinin de bulundugu bütün 

· mahkumların salıverilmesine ilişkin eski kararlarını teyit ettikten sonra. 
Türkiye'de btrılerce insanın hayatına mal olan terör ve şiddet yüzünden 
endişelerint dile getirmiştir . Kararda. özellikle PKK gibi radikal gruplarca 
uygulanan terör olaylan başta olmak üzere. terörün her türü kınanmak
ta ve bazı devletler tarafından yapılan mali ve lojtsttk destekierin derhal 
sona erdirilmesi talep edilmektedir. 

(ll) Europatsehes Parlament, Bertcht. Karel de Gucht. BrwceUes 16.12.1988 5.48. 
( 12) Resolution on Turkey adopted by OSCE Parllamentary Assembly. Stockholm 5·9 July 1996, Annex 11. 
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Kararda Türk hükümetine, digerleri · meyanında aşagıdaki çagrıda 
bulunulmuştur : ' 

-Başta Güneydogu Türkiye'deki Kürt nüfusunu ilgilendirenler olmak 
üzere, iç sorunların çözümü için ekonomik, sosyal, kültürel. yasal ve sa
ir planlar geliştirmek, 

- Türkiye'nin Güneydogusundaki krizin çözümü için uyuşmazlık ko
nularını tesbit ederek stratejiler önermek üzere, Türkiye'nin toprak bü
tünlügünü kabul eden, şidd~te bulaşmamış Kürt tabanlı örgütlerle bir 
danışma mekanizması kurmak. 

AGiT Parlamenterler Meclisinin söz konusu kararı diger teşkilatlara 
oranla yumuşak ve dikkatli bir uslupla kaleme alınmıştır. 

C. AVRUPA KONSEYİ (AK) 

Avrupa Konseyi. ı2 Eylül ı980'de demokratik rejimin kes~tiye ugra
ması üzerine Türkiye'yi yakın takibe almıştır. Konsey Parlamenterler 
Meclisi 860 (1986) tarihli kararıyla, Siyasi işler, Hukuk ve İnsan Hakla
rı Komitelerini, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleyerek rapor hazırla
makla görevlendirmiştir. Söz konusu komiteler, Paris, İstanbul ve Diyar
bakır'da yaptıkları bir dizi temas ve çalışmalar sonucu hazırladıkları ra
porları Parlamenterler Meclisine sunmuştur. Bunlardan Steiner Rapo
rundaı3 poliste gözaltı ve tutukluluk sürelerinin kısaltılması, temel hak 
ve özgürlüklere saygı gösterilmesi ve bir genel af kanunu çıkarılması ta
lep edilmiştir. 

Stoffelen Raporundal4 ise, sıkıyönetimin kaldırılması. Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun AİHS ile uyumlu hale getirilmesi, fikir suçlularının 
affı, Barış Dernegı ve Disk aleyhindeki davaların durdurularak tutuklu
ların salıverilmesi ve işkence ve aşagılayıcı inuameleye son verilmesi gi
bi, somut taleplerde bulunulmuştur. 

AK Parlamenterler Meclisi, Türkiye'deki demokratik rejimin işleyişi, 
güneydogu sorunu ve terör olaylarıyla baglantılı olarak Türkiye hakkın
da bir çok karar almıştır . Konseyin. 90'lı yılların başında Türkiye'yi kına
dıgı kararlarda kullandıgt sert ifadeler dikkati çekmektedir. Sonraki yıl
larda bu ifadeler giderek yumuşamakla beraber, agır itharnlarda bulu
nulmuştur. Ömegin, Parlamenterler Meclisi Türkiye'deki tutuklamalara 
ilişkin olarak aldıgı ı 8.1. ı 990 tarihli kararın da, ıs savunma haklarının 
ihlal edildigi iddiasıyla Türk yargı sistemini çok agır bir dille el~ştirmiş
tir. 

( 13) Report on the sttuatton tn Turkey (Rapporteur: Mr. Stetner), Parltamentaıy Assembly of the Council qf 

Europe. 7 Aprtl 1986. Doc. 5546. 
( 14) Optnton on the sttuatlon tn Turkey, presented by the Legal A.ffatrs Commtttee (Rapporteur: Mr. Sto.ffe

len) 9 Aprtll986. Doc. 5547. 
(15) Resolution on Detenttons tn Turkey, Information Sheet No.26, Strasbourg 1990, S. l63. 
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Konsey Parlamenterler Meclisinin 985 (1992) tarihli kararında Türki
ye'deki durum şöyle degerlendirilmiştlr : 

"Türk devleti son yıllarda bölgeye, dıger bölgelere oranla çok daha 
fazla yatirun yaptıgı halde, Güneydogu Türkiye'deki ekortomik durum 
ciddiyetini korumaktadır. Buna ilave olarak, Meclis, bölgede şiddetin 
giderek tırmanmasından da derin endişe duymaktadır. Meclis, PKK 
(Kürdistan İşçi Partisi) tarafından yapılan terörist tecavüzler kadar, 
güvenlik güçler~in bazı eylemlerini de kınayarak, demokratik bir 
devlette terörist meydan okumaya karşı verilecek her cevabın hukuk 
kuralları çerçevesinde kaimak zorun9.a oldugunu hatırlatır." 

Parlamenterler Meclisi bu tespitlerden sonra Türkiye'ye karşı taleple-
rini sıralamıştır. 

AK Parlamenterler Meclisi, yeni tarihli kararlarında da, Türkiye'ye 
karşı taleplerini ısrarla sürdürmüştür. 26 Nisan 1995 tarihli kararda şu 
gözlemlerde bulunulmuştur: 16 

"1. Meclis, merkezi hükümet güçleriile PKK ve Kürt milliyetçilerı ara
sındaki silahlı çatışmalar sonucu Türkiye'dekı, özellikle ülkenin güney
dogusundaki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyar. 

2. Meclis, diger her ülke gıbı Türkiye'nin de, milletlerarası hukuk ve 
özellikle Avrupa İnsan Hı;ıkları Sözleşmesi sınırları içinde, terörizmle mü
cadele hakkına sahip oldugunun altını çizer." 

hk kez, PKK'nın Kürt milliyetçilerı tarafından desteklendigine dikkat 
çekilen kararda, Kürt sorununun Avrupa Konseyi Statüsündekiilkeler 
ve Konseyin ilgili sözleşmeleri çerçevesinde barışcı bir çözüme kavuştu-
rulması çagrısında bulunulmuştur. · 

Parlamenterler Meclisi, Türkiye hakkında aldıgı 25 Nisan 1996 tarih
li son kararında 17 özetle, DEP'li milletvekillerinin mahkumıyetlerinin de
mokrasinin özüne aykırı olduguna işaretle, kendilerinin Cumhurbaşka
nınca çıkarılacak bir özel af veya genel afla serbest bırakılmalarının Tür
kiye'nin demokrasiye baglılıgının bir işareti sayılacagı belirtilmiştir. Ka
nirda ayrıca, son anayasa degişikliklerinden memnuniyet duyuldugu, 
ancak bunun yet.ersız oldugu ifadeyle, Türkiye'nin yasalarının ve uygu
lamalarınin Avrupa Konseyinin standart ve ilkeleriyle uyumlu hale geti
rilmesi talep edilmiŞtir. 

(16) Recommendatlon 1266 (1995) on Turkey's mllltary lnteroentton InNorthem Irak and on Turkey's res· 

pect bf commttments canceming constltutlonal and legtslat111e rejorms. · 

( 17) Recommendatton 1298 (1996) on Turkey's respect oj commttments to constttutlonal and legtslattve 

rejorms. 
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D. AVRUPA BİRLİÖİ 

Avrupa Parlamentosu. Avrupa Birliğinin yapısı içinde, Komisyon ve 
Konsey arasında paylaşılmış olan yasama ve yürütme yetkilerinin kulla
nılmasının demokratik biçimde denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. 
Parlamento. demokratik seçimlerle iş başına gelen üyelerden oluşcin ilk 
ve .tek uluslararası kurumdur. Önceleri üye ülkelerin ulusal parlamento
larından seçilen üyelerden oluşmakta iken. Haziran 1979'dan bu yana 
üye ülkelerde Avrupa Parlamentosu için tek dereceli ve ayrı seçimler dü
zenlenmektedir. Sori genel seçimler 1994 te yapılmıştır. Parlamentoda 
üye devletler nüfusları oranında temsil edilmektedir. En çok parlamen
ter. en kalabalık nüfusa sahip olan Almanya'dan, en az sayıdaki parla
menter ise Lüksemburg'tandır. Parlamentonun 626 üyesi bulunmakta
dır. Parlamentodaki siyasi gruplar üyelerin uyrukluk esasına göre degtl. 

\ 

temsil ettikleri siyasi görüşlere göre oluşturulmuştur. En kalabalık grup 
215 üye ile Sosyalist Grup. en küçük grup ise 20 üyeye sahip olan Av
rupa Radikal Birliğ;fdir. 

Avtupa Parlamentosu üç tip karar alabilmektedir. Bağ;layıcılığ;ı olan. 
Uygunluk Görüşü (avis conforme). bağ;Iayıcılığ;ı olmayan Basit Görüş 
(avis simple) veresen kabul edilen Tavsiye Kararları (resolution. recom
mendation). 

Avrupa Parlamentosu. özellikle Türkiye'nin tam üyelik başvurusu 
yaptığ;ı 14 Nisan 1987'den itibaren. Avrupa Birliğ;i- Türkiye ilişkileri bağ;
lamında her konuda yüzler<~e karar almıştır. Avrupa Parlamentosu bu 
baglam da. W alter Raporu ıs olarak ianınan bir rapora dayanarak aldığ;ı 
ilke kararında. Türkiye ile AT ortaklik ilişkilerinin yeniden kurulabilme
si için. insan haklarına saygı gösterilmesi ve parlamenter demokrasinin 
yeniden kurulmasının şart olduğ;unu belirtmiştir. Parlamentonun dalıa 
sonra aldığ;ı kararların onlarcası. güneydoğ;u olaylarıyla bağ;lantılı ola
rak. insan hakları ihlalleri iddiasıyla. Türkiye aleyhine alınan kınama 
kararlarıdır. Kararlarda Kürt milliyetçiliğ;i açık bir şekilde kışkırtılp.rak 
desteklenmekte. bunun temsilcileri olan DEP milletvekillerinin yargıla
narak mahkum edilmeleri agır bir dille kınanarak derhal salıverilmeleri 
talep edilmektedir. Hatta. kendilerini motive ederek teşvik için. bunlar
dan birisi Parlamento tarafından Sakharov mükafatıyla ödüllendirilmiş
tir. 

(18) Resolution on the resumptton rif the EEC-Turkey Assoclatlon. European Parllament 15 September 

/988, Doc. A2-141/88. 
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Avrupa Parlamentosunun çeşitli z~anlarda Türkiye aleyhinde aldı
gı kararlardaki iddia ve talepleri, özetle aşagıdaki ortak noktalarda top
lamak mümkündür :19 

-Türk Hükümeti ülkenin güneydogusundaki ol~anüstü hal yöneti
mini derhal kaldırmalı ve· Kürt halkı ile diyalo~a gtrerek, kendilerinin 
haklarını güvence altına alacak şekilde, soruna barışçı bir çözüm tarzı 
bulmalıdır. 

- Şimdiye kadar ekonomik ve sosyal alanda alınan önlerrıler yetersiz 
kalmıştır. Sorunun çözümü, Türk Hükümetiyle 15 milyonluk Kürt halkı
nın seçilmiş temsiletleri arasında bir siyasal diyalog kurulmasıyla müm
kündür. Türk Hükümeti, Kürtlerin siyasal ve kültürel haklarını belirle
mek üzere derhal müzakereleri başlatmalıdır. 

- Türk silahlı kuvvetlerinin Güneydogu Anadolu'daki agır eylemleri, 
masum vatandaşların temel insan haklarmı ihlal etmektedir. 

- Kürtlerin kültürel farklılıgı kabul edilmeli, kültür kimliklerine saygı 
gösterilmelidir. Türkiye'nin toprak bütünlü~ korunarak Küı:t halkına 
kültürel kimliklerini ifade hakkı tanınmalıdrr. 

- Kürt halkı kürtçe yayınlar yapabilmeli, mahkemelerde Kürtçe konu
şabilmelidir. Devletin de deste~yle Kürt dilinde serbestçe e~ tim ve ö~e
nim yapabilmelidir. 

-Türk Anayasası ve yasalarında yer alan, kişi veya gruplar arasında 
dil veya etnik köken ayrılıkiarına dayalı ve ayırımcılı~a yol açan hüküm
ler. temizlenmelidir. 

Avrupa Parlamentosunun Türkiye hakkında aldıgı son iki kararda ta
leplerini daha da agırıaştırdı~ı dikkati çekmektedir. 19.6.1996 tarihli ka
rarda,2o 15 Aralık 1995'te PKK'nın tek taraflı ilan etti~ ateşkes kararı
na Türk Hükümetince itibar edilmemesi kınararak, sürdürülen askeri 
operasyanlara derhal son verilip, Kürt örgütleriyle müzakere açılması ta
lep edilmektedir. Ayrıca, önceki kararlarında yer alan, Kürtlere otonomi 
hakkı tanınması do~ultusundaki taleplerine paralel olarak, 19 Aralık 
1996 tarihli son kararında,2 1 açıkça "Kürdistan" kelimesi telaffuz edile
rek ülke bütünlü~üne karşı bir tavır sergtlenmiştir. 

(19) Resolution on the human rtghts sltuatlon In Turkey, O.J., .C.343, 31.12.1985, 
Resolution on relatlons between EEC and Turkey. O.J .. 12.1.1989, 

Resolution on Turkey and the trlal of KuUu and Sargın. O.J., C.235, 12.9.1988, 
Resolution on polltlcal prlsoners In Turkey, O.J .. 326, 19.12.1988, 
Resolution on the ... trlal of the DEV-YOL In Turkey. O.J .. 326, 19.12.1988, 

Resolution on the May Day events .... ln Turkey, O.J. C.158, 26.6.1989, 
Resolution on the lmprtsonment of school chUdren In Turkey, O.J.C. 158, 26.6.1989. 
Resolution on detentlon of a prtsoner of consclence ın Turkey. O.J .. 158, 26.6.1989, 
Resolution on the PKK terrortst campalgn. 1061 and 1081/93, 
Re;olutlon on the human rlghts qfthe Kurdtsh people, 83-1051 and 1080/93. 
(20} European Parilamen ı. Resolution on Human Rlghts and Sltuatlon In Turkey, 19.6.1996, 84-07691 Rcl. 

(21} European Parllament, Resolution on the Polltlcal Sltuatlon In Turkey, 19 September 1996. 
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Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin iç işlerine agır bir müdahele teşkil . . 
eden bu tür kararlanyla, Türkiye'nin Avrupa Birligt üyeligt önüne engel 
çıkarmak istemektedir. Parlamentonun Türkiye'ye karşı yaptığı bu çok 
agır insan hakları suçlamaları ve aldığı haksız ve agır usluplu kararlar
da, bu konuların siyasete alet edilerek yetkinin kötüye kullanıldığında 
hiç kuşku yoktur. Aslında, bir siyasi organ olan Parlamentonun, herhan
gibir ülkenin insan haklan alanındaki düzenleme ve uygulamalarını salt 
hukuk açısından objektif bir şekilde degeriendirmesi de mümkün degil
dir. 

ll 



İKİNCİ BÖLÜM 

MiLLETLERARASI HUKUKTA AZlNLIK HAKLARININ 
KORUNMASI 

I. GENEL OLARAK 

Dünyada, homojen bir etnik nüfusa sahip olan bir devlet hemen he
men yok gibidir. Her devlet az veya çok etnik kö_!{en, din veya dil bakı
mından farklı topluluklardan oluşmaktadır ki, bu açılardan kendilerini 
ülkenin genel nüfusuna oranla azınlıkta sayan bu gruplar kendilerini 
daima yalnız hissetmiş ve özel himaye talep etmiştir.22 Bunun başlıca 
nedeni savaşlardır. Gerçekten. savaşlar ve savaş sonrası dayatma ile ge
lişigüzel çizilen milli sınırlar insanları öylesine bölmüştür ki, artık onla
rı ortak deger ve niteliklerine göre belirli cografı ve siyasi bölgelerde top
lamanın imkanı kalmamıştır. Bu insanlık dramının en son örnegt, mil
yonlarca insanı yer ve yurdundan eden Yugoslavya'daki olaylardır. 

II. Dünya savaşından sonra klasik anlamda azınlıklar sorununa, baş
ka bir görünüm altında yeni bir sorun daha eklenmiştir. Örnegin, AB ül
kelerinde yaşayan ve çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının siyasi haklar
dan yoksun kalışı, kendilerine vatandaşlık veya diger bazı sosyal ve kül
türel hakların tanınmaması, ayırımcılı~a yol açmış ve ırkçılık ve yabancı 
düşmanlıgtnı körüklemiştir. Yapılan araştırmalar, Alman'ların %80, 
Fransız'ların %70 ve İngiliz'lerin 2/3 ünden fazlasının yab~cıları iste
medigini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, anılan ülkelerde farklı etnik kö
ken, dil, din ve kültürdeki insanlardan yeni azınlıkların oluşmasına ne
den olmuştur.23 

Bir ülkede farklı etnik, dil ve dini azınlıkların bulunması, sosyal ve 
kültürel açılardan bir zenginlik ve bunların barış içinde bir arada yaşa- · 
ması ideal bir durumdur. Nitekim, günümüzde ekonomik ve siyasi açı
dan gelişmiş bir çok devlet bu gruplara karşı ayırırncılık yapmayarak, · 
onlara fırsat eşıtligı saglayarak, bunu başarmış ve milli güvenlik ve ülke 
bütünlüklerini koruyabilmiştir. 

Ne var ki, tarihte~! ve günümüzdeki bir çok örnekler. farklı grupların 
barış içinde bir arada tutulmalarının o kadar kolay bir şey olmadıgını 
açıklıkla ortaya koymaktadır. Genelde, ekonomik, sosyal ve kültürel dü-

(22) Azınlıkların sürekli olarak baskı oe sömürüye maruz kalmaları. kendilerine karşı ırkçılık ve ayırımcı
lık yapılarak Insan haklarının Ihlal edilmesi, bunların ancak grup olarak bazı haklara_ sahip olmalarıyla 
korunabiieceği konusunu gündeme getirmiştir. Okechulcwu. S.N .. Rlght to Life and Rlght to Llve. Frankfurt 

am Main ı 990 S.3ı ı vd. 
(23) Gurr. T.R.. Mlnorttles at Risk, Washington ı 993, s.ı46. 
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zeyleri düşük olan toplumlarda kimi azınlıkların durumu büyük sorun
lar yaratmakta ve bu gruplardan bazılarının şiddet yöntemlerine başvu
rarak mücadeleye kalkışmaları, devletlerin güvenlik ve ülke bütünlüğü 
bakımından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.24 

Azİnlıkların statüsü ve korunması,- hiç bir zaman devletlerin bir iç işi 
sayılmamış ve tarihi süreçte diğer devletleri ve milletlerarası camiayı sü
rekli olarak meşgul etmiştir. 

Azınlıkların korunmasına ilişkin milletlerarası çabaları tarihi açıdan 
üç dönemde incelemek mümkündür. İlk dönemde, özellikle dini azınlık
lar, milletlerarası bazı sözleşmelere konulan hükümlerle korunmaya ça
lışılmıştır. Çokuluslu imparatorlukların yıkılarak yerlerini milli devletle
re bıraktığı I. Dünya Savaşından sonra başlayan ikinci dönemde, milli sı
nırlar içinde kalan azınlıkların korunması için Milletler Cemiyet! çerçe
vesinde bir sistem oluşturulmuştur. II. Dünya Savaşından sonra başla
yan üçüncü dönemde ise, başta Birleşmiş Milletler. olmak üzere bir çok 
uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından azınlıkların korunması ala
nında yoğun çalışmalar yapılmış ve yeni yaklaşımlar sergilenmiştir.25 

hk dönemde, 17. yüzyıldan başlayarak, çoğunluğa oranla farklı bir 
dini inanca sahip grup veya bireylerin haklarını güvence altın~ almak 
üzere milletlerarası sözleşmelere bazı hükümler konulması gelenek hali
ni almıştır. Örneğin, Almanya'da yaşayan azınlık protestanların din ve 
vicdan özgürlüğü, 30 yıl süren din savaşlarını sona erdiren 1648 tarihli 
Westfalya Antiaşması ile güvence altına alınmıştır.26 

Bu tür antlaşmaların kendi tarihimizde de bir çok örneği vardır. Ör
negtn. 1812 tarihli Bükreş Antıaşması Rusya'ya. Osmanlı İmparatorıugu 
sınırları içinde yaşayan Ortadoks Rumların hamisi rolünü tanımış ve bu 
devlet, bu bahane arkasına saklanarak sürekli bir şekilde imparatorlu
ğun iç işlerine müdahele etmiştir.27 Aynı şekilde, Osmanlı İmparatorlu
ğunun toprak kaybettiği gerileme dönemlerinde yapılan antlaşmalarda, 
bu kez müslüman Türkleri koruyucu hükümlere yer verilmiştir. Örneğin, 
1878 tarihli Berlin Antlaşmasıyla Bulgaristan sınırları içinde kalan, 
Türk, Yunan ve Rumen asıllıların hakları güvence altına alınmıştır.2s Ke
za 1881 tarihli İstanbul Antlaşması, Yunanistan yönetıminde kalan 
müslüman Türkleri koruyucu hükümler ihtiva etmektedir. 

(24:) Human Rlghts. Mlnotlry Rlghts, Fact Sheet No: 18, Geneva 1992, S.1. 
(25} Lerner, ·N. Group Rlghts and Dtscrlmlnatlon In International Law. Dordrecht. 1991, S.8. 

(26} lbld, S.8 vd. 
(27} Klsslnger, H.A., Das Glelchgewlcht der Grossmachte, Zürlch, tarlhslz. S.538 vd. 
(28} Ancak, BulgariStan'daki Türk azınlığın haklan daha sonra yapılan antlaşmatarla da teyit edilmesı
ne rağmen. kendileri 80'11 yıUann sonuna kadar yok sayılmış, Slav Isimlertyle kimlik karlları almaya zor
lanmış ve Türkçe konuşmalan ceza tehdidi altında yasaklanmıştır. Ayrıca, kendUerl Bulgar halkıyla ası
mlle olmaya zorlanmış, kabul etmeyenler, Komünist Pariisinden ve partının kontrolü altındaki görevlerın
den uzaklaştırılmıŞLardır. Gurr. T.R .. a.g.e. S.46 vd. 
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Ne var ki, bu Uk dönemde azınlıkların korunması konusunda sadece 
sınırlı bazı insani gtrtşimler yapılabUmiş, gerçek koruma saglayacak me
kanizmalar kurulamamıştır. Bu alanda yapılan diplomatik girişimler de 
genelde azınlıkların korunması için degıl, baŞka siyasi ernellerin gerçek
leştirUmesi amacıyla yapılarak yetkUer kötüye kullanılmıştır. Devletlerin 
bu tür tutum ve davranışları günümüzde de gözlenmektedir. 

I. Dünya Savaşından sonra yapılan barış antlaşmalarında, bir ülke 
sınırları içinde kalan azınlıkların korunmasında başlıca iki amaç güdül
müştür : Azınlık grubuna mensup bireylere diger devlet vatandaşlarıyla 
eşit muamele yapmak ve azınlıgın dU, din kültür ve geleneklerini koru
malarına elverişli bir ortam saglamak. Bu tür barış antlaşmalarının en 
iyi öme~i. modem Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 24 Temmuz 1923 ta
rihli Laussanne Antiaşması oluşturmuştur. Nitekim, bu antlaşmayla ül
kede yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerine mensup vatandaşla
rın diger vatandaştarla eşit statüye sahip oldukları · kabul edUmiş ve dU, 
din kültür ve geleneklerini korumalan açısından da kendi kUise, okul, 
hastahane ve diger kurumlarını muhafaza hakkı tanınmıştır. 

n. AZlNLIK KAVRAMININ TANIMI 

Azınlıklar' bir devlet sınırları içinde yaşayan ve o devlet vatandaşı 
olan; genel nüfusa oranla azınlıkta bulunan, etnik köken, dil ve din ba
kımından farklı gruplardır. Bu nedenledir ki, konuya Uişkin uluslarara
sı sözleşme ve di~er belgelerde "milli azınlıklar" (national minority) terimi 
kullanılmaktadır. 

Azınlıkların tanımlanması alanındaki en büyük güçlük. çeşitli ülke
lerde yaşayan azınlıkların farklı konumlarından kaynaklanmaktadır. 
Gerçekten de, bazı azınlıklar yogtın olarak ülkelerinin belirli bölgelerin
de nüfusun geri kalan kısmından tamamen ayrı bir yaşam sürdürdükle
ri halde, digerlerr bütün ülke düzeyine yayılmış ve genel nüfusa karışmış 
pir şekUde yaşama,ktadır. Aynı şekUde, bazıları arasında tarihi geçmişle
rinden kaynaklanan kuvvetli bir kollektif kimlik bilinci vardır: sadece or
tak miraslarını paylaşan digerleri arasında ise kimlik bilinci ve baglar za
yıftır. Keza, bazı ülkelerde azınlıklar geleneksel olarak özerk (otonom) bir 
şekUde yaşadıkları halde, bazılarının geçmişinde özerklik veya kendi -
kendine yönetim şekilleri yoktur.29 

Azınlıklar konusunda şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmayı BM 
yaptırmıştır. TeşkUat bu maksatla. halyan Francesco Capotortfyi. "Ya
bancıların Korunması ve Ayırımcılıgın Önlenmesi Alt Komitesine" Özel 
Raportör olarak atamıştır. 

(29} Mlnotlrty Rlghts. Fact Sheet No.JB, S.B vd. 
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Adı geçen, dünya ülkelerindeki azınlıkların durumu ve uygulamaları 
inceledikten sonra. 1977'de BM' e sundu~ raporda,3o bütün devletlerce 
itirazsız olarak genel bir tasvip görecek bir azınlık tanımı yapmanın~
kansız oldu~ sonucuna varmakla beraber. böyle bir tanıma ulaşılabil
mek için objektif ve subjektif olmak üzere iki kriter önermiştir. 

Objektif kriterlerden ilki, bir devletin nüfusu içinde farklı dil, din ve 
etnik kökene mensup grupların mevcut olması ve bunların nüfusun ge
ri kalan kısmından kesin çizgilerle ayrılmış olmasıdır. İkinci objektif kri
ter bu grupların sayısal büyüklügüyle ilgilidir. Buna göre. azınlık grup
ları sayıca nüfusun geri kalan kısmından az olmalıdır. Üçüncü objektif 
kritere göre ise. bu gruplar nüfusun geri kalan kısmına göre hakim po
zisyonda olmamalıdır. Çünkü hakim durumundaki azınlık gruplarının 
zaten korumaya ihtiyaçları yoktur. 

Subjektif kriter ise. bu grup üyelerinin kendi özelliklerini muhafaza 
hususunda ortak iradeye sahip olmalarıdır. Dil, dirı ve ırk açısından 
farklı kimlige sahip bir grup genel nüfus içinde kendisini kabul ettirmiş
se, bu kimlik grup üyeleri arasındaki dayanışmayı do~rur ve bunun so
nucu olarak, azınlık grubu kendi farklı niteliklerini muhafaza konusun
da ortak iradeye sahip olur. 

Özel raportör bu düşüncelerden hareketle şöyle bir azınlık tanımı 
önermektedir. "Azınlıklar. bir devletin vatandaşı olmakla beraber. nüfu
sun geri kalan kısmına oranla azınlıkta olan. hakim pozisyonda bulun
mayan. nüfusun geri kalan kısmına göre farklı etnik, dil ve din özellikle7 

ri taşıyan ve kendi kültür, gelenek. dil ve dinlerini muhafaza konusunda 
dayanışma ve ortak iradeye sahip gruplardır." 

m. AZlNLIKLARlN KENDİLERİNİ YÖNETİM HAKKI SORUNU 

Bir devletin sınırları içinde yaşayan azınlıkların, o devletip ülkesini 
bölerek (secession) bagımsız bir devlet kurma hakları var mıdır? Tarihi 
süreçte sürekli tartışma ve uyuşmazlık konusu olan bu soruya BM Şar
tında cevap aranmışsa da, çözüm bulunamamıştır . Şartın ll. maddesı. 
halkların kendi mukadderatlarını belirleme hakkını (self determination 
ofpeople) bir insan hakkı olarak nitelendirmiştir. Keza. BM Medeni ve Si-
yası Haklar Sözleşmesinin 1(1) maddesinde, bütün halkların kendi mu
kadderatlarını tayin hakkına sahip oldu~ belirtilmiştir. Öte yandan, 
Helsinki Sonuç Belgesi egemen devletlerin ülke bütünlügünü açıkça gü
vence altına almıştır . Bu durumda, milli azınlıklara ülkenin bir bölü
münde bagııiı.sız bir devlet kurma hakkı tanındıgı takdirde. bunu, ege
men devletlerin toprak bütünlügüne saygı ilkesiyle bagdaştırmak müm-

(30) Study on the Rlghts of Persons belonglng to Ethnlc, Rellglous and Llnguıstıc Mlnorltles, by Francesco 
Capotort/, Spectal Rapporteur of the Sub·CommlSsion on Prevention of DlScrlminatlon and Protectlon of Ml

norltles. United Nations, New York, 199/ , S.96 (Bundan böyle : Gapotortı Report). 
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kün de~dir. Öte yandan ülke toprawnı bölmeye yönelik bu tür tehlikeli 
girişimler, hakim grupların milliyetçi ideolojilerine meydan okuyarak on
ları kışkırttı~daı;ı, çok tehlikeli çatışmalara yol açmaktadır.3ı 

Devletler hukukunda bu, konuda farklı görüşler ileri sürülmektedir. 
Ancak, ço~nluk, "halk" (people) teriminin dil, din, ırk bakımından fark
lı olan milli azınlıkları kapsamadıgı görüşünü savunmaktadır.32 Bazıları 
ise, bu hakkın son derece sınırlı bir şekilde yorumlanarak, sadece tarihi 
geçmiş, nüfus büyüklüğü, işgal edilen alan (location) ve kimligl açıga 
vurmuş olma gibi unsurlar gözönüne alınarak, nüfusun gert kalan kıs
mına oranla farklı olan gruplara tanınniası görüşündedir.33 Başkalarına 
göre de, bu konuda azınlıklar arasında, bir ayırım yapılmalı ve bu hak 
sadece, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi eskiden bagtmsız devlet statü
sünde olup ta, zorla Uhak edilen bölgelerin halkına tanınmalıdır.34 Bu 
son halde dahi, kendisine bu hak tanınmış olan bir halkın, halen ege
menligine tabi oldugu bir devlete karşı tek taraflı olarak toprak talebin
de bulunma hakkının olup olmadıgı açıklJga kavuşturulmalıdır. 

Biafra'nın Nijerya'dan ayrılması sırasında BM Genel Sekreteri olan U 
Thant, "uluslararası bir kuruluş olarak BM, üyesi olan bir devletin bö
lünmesini hiç bir zaman kabul etmemiştir, etmez ve gelecekte de kabul 
etmeyecektir" gibi kesiii bir ifadeyle, Biafra'nın ayrılma talebini reddet
miştir. Bununla beraber, aynı kişi, Bangladeş'in, Hindistan'ın askeri 
destegtyle Pakistan'dan ayrılmasından sonra, "Şartın bu konudaki hü
kümlerine henüz kabul edilebilir bir cevap bulunamamıştır." demek su
retiyle, tavır degtştirmiştir. Şartın 2(4). maddesinin, bir devletin toprak 
bütünlügüne karşı kuvvet kullanılmasını yasaklamasına ragmen, bu 
olayda Hindistan'ın BM' ce kınanmamış olması. bir çelişki olarak nitelen
dirilmiştir. 

Helsinki Sonuç Belgesinin hazırlık çalışmaları sırasında yapılan mü
zakereler, dil, din, ırk bakımından farklı mUli azınlıkların "self determi
nasyon" ilkesi baglamında "halk" sayılamayacagını açıklıkla ortaya koy
muş ve belgenin VIII. ilkesinde, katılan 35 devletin ülke bütüniiigüne 
saygı gösterilecegı özellikle teyit edilmiştir.35 Belgede, ayrıca, halkın ken
di mukadderatını tayin etme hakkının, devletin ülke bütünlügünu ihlal 
etmeyecegt ve dolayısıyla bölünme (secession) hakkını içermedigi de 
açıklıkla, belirtilmiştir. 

(31) Gurr. T.R .• a .g.e .• 8 .294. 
(32) Cutler, LLoyd N .• The Internatlonallzatlon of Human Rlghts, Unluerslty oj Illlnots Law Reulew. Volume 

1990, N.3 , S. 589. 

(33) Lerner, N . a.g.e., 8 .26. 
(34) Cutler, LLyod. N .• a .g.e., 8 .590. 
(35) Ibld, 8 .589, Dtpnot 47. 
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Bu tür taleplerin genelde eski sömürgelerin yerli halkı tarafından ya
pıldıgını tarihi olaylar açıklıkla ortaya koymaktadır. Burılar tarihi süreç~ 
te geleneksel olarak zaten az çok siyasi otooorniye sahip olan ve sömür
geci devletten çok farklı kültürel gelenekiere sahip olan yerli halklardır.36 
Günümüzde de ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi, ·göreceli 
olarak yeni keşfedilmiş büyük ülkelerin, kültür ve kimliklerini koruyarak 
hayatta kalabilmiş yerli halklarının bu tür taleplerde bulundukları göz
lenmektedir. 37 

Nitekim, AİH Komisyonu ve Mahkemesinin içtihadında da, Sözleşme
nin hiç bir şekilde özel statü s~amaya yönelik taleplere alet edilemeye
ceğine işaretle, egemen bir devletin, sınırları içinde yaşayan milli azınlık
ların self determinasyon isteklerine ilişkin başvuruları kategorik olarak 
reddedilniektedir. Örnegın Komisyon, eskiden Çekoslavya'da yaşayan Al
manlar ve Surinam'lılara ilişkin davalarda, Sözleşmenin, milli azınlıkla
rın kendi geleceklerini belirleme hakkını güvence altına alma~ıgını belir
terek reddetmiştir.'38 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, devletler hukukunda halen, ege
men bir devleti, ülkesindeki azırılık sorunlarının çözümlenmesi b~a
mında, özerklik (autonomy) veya toprak terkine (secession) zorlayan, hiç 
bir kural mevcut degildir.39 

IV. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve AZlNLIK ~ 

Milletlerarası hukukta, II.Dünya Savaşından sonra azınlık haklarının 
korunmasında tam anlamıyla farklı bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Öyle 
ki, azınlıklar artık dil, din, kültür ve gelenek farkına dayalı gruplar veya 
cemaatler şeklinde de~il. bu tür gruplara mensup bireyler olarak de~er
lendirilmiş ve temel hak ve özgürlükleri bireysel olarak koruma altına 
alınmıştır. 

Bu yeni yaklaşımda, belirli bir ırk. din, etnik veya milli kökeni dola
yısıyla diger vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi tutularak temel 
hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişi. salt birey olarak ve ayırırncılık yasa
gı çerçevesinde koruma altına alınmıştır.4o 

II. Dünya Savaşından sonra azınlık haklarının bireysel bazda korun
ması amacıyla başta BM olmak üzere, Avrupa Konseyi ve AGiT çerçeve
sinde yogun çalışmalar yapılmış, tavsiye karatları ve sözleşmeler kabul 

(36) Gurr, T.R .• a.g.e., 8.316. 
(37) Feldman, D .. Clııll Llbertles and Human Rlghts In England a~d Wales, Oxford 1993, S.39. 
(38) Council of Europe. REPORT on the Rlghts of Mlnorltles .. 5 June 1996, A .DOC.7572, S.3ll (Bundan 

böyle Blndlng Report). 
(39) Ibld, S.31. 
(40) Lerner, N., a.g.e. S.15. 
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edilmiş ve azınlık grubuna mensup biı:eylerin temel hak ve özgürlükleri
nin korunması açısından bazı denetim mekanizmalan oluşturulmuştur. 

A. BİRLEŞMiŞ MiLLETLER 

BM Genel Sekreteri ı 949'da. "Azınlıkların Korunması ve Ayırımcılıgın 
Önlenmesi Komitesine" ayrıntılı bir rapor sunmuştur. Raporda azınlıkla
rın tanımlanması ve sınıflandırılması yapılmamıştır. Komisyon ı954'te 
azınlıgı, genel nüfus içinde hakim pozisyonda olmayıp. ço~nluga oran
la farklı olan dil, din ve etnik özelliklerint koruma arzusunda bulunan 
gruplar olarak tarıımlamıştır. Ne var ki, bu tanımlama üzerinde devletler 
arasında bir uzlaşma s~anamamıştır. Devletler özellikle, nüfusun beltr
li bır kesiminin özel nitelikleri ve ortak çıkarları oldugu kabul edildigl 
takdirde, bunun farklı hukuk sıstemlerinin kabulüne yol açacagı ve ıs
tısnat uygulamalara neden olaçagt endişestyle. genel bir azınlık tanımla
masından kaçınmışlardır. 4 ı 

Özel Raportör Capotortı'nin raporu üzerindeki görüşlerı sorulan BM' e 
üye devletlerin verdiklerı cevaplardaki anlayış ve yaklaşım farklılıkları, 
devletlerin bu duyarlılıklarını açıklıkla ortaya koymuştur.42 

Örnegin Yunanistan Hükümetine göre, farklı dil, din ve etnik kökene 
mensup insanlardan oluşan grupların azınlık sayılabilmesi için sayı ola
rak kolayca tanınması gerekir. Ayrıca grubun karakteristik özellikleri ço
gunlugtınkinden açıkça ayrılabilir nitelikte olmalı ve grup kendi ·gelenek 
özelliklerını muhafaza arzusunda bulunmalıdır. Bu konudaki dtger b,tr 
ölçü, böyle bir grubun milletlerarası sözleşmeler tarafından azınlık ola
rak kabul edilmiş olmasıdır. 

Bulgaristan Hükümeti tse, genel bir azınlık tanımı yapmanın imkan
sızlıgına işaretle, Özel Raportörün önerdigl azınlık kavramı tanımlaması
nın, ülkelerdeki farklı özel dur~mlar dolayısıyla, ıstenmeyen sonuçlar 
doguracak şekilde yorumlanabilecegı tehlikesine dikkatı çekmiştır. 

Rapora ilişkin en ilginç gözlem Sovyetler Bırligınce yapılmıştır. Zama
nında farklı dil, din ve etnik kök en e mensup ı ı 8 grubu bünyesinde top
layan Sovyetler Btrligl, 43 ülkesinde özel korumaya muhtaç. farklı dil, din 
ve kökene mensup hiç bir azınlık bulunmadıgını bildirmekle ye tınmiştir : 

Fransa tse konuya milliyetçi bır tavırla yaklaşmıştır; şöyle kt:44 

(41} Jbtd, S.B. 
(42) Capotortl Report. S. 7 vd. 

(43) Gurr. T.R .. a.g.e .. S.2l0 vd. 
(44) Capotortt Report. S.l3. 
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"Fransa, azınlıkta olsun olmasın, ülkesinde hiç bir etnik gru
bun mevcudiyetini kabul edemez. Din ve devletiİı resmi dilinden 
farklı diller açısından tse, Fransız Hükümeti bu tkisinin devletler hu
kukunun konuları degil, vatandaşiara tanınan kamu özgürlüklerinin 
özeluygulamalarının bir tezahürü oldugu görüşündedir. 

Hükümetin görevi, kanunlar çerçevesinde vatandaşların bu hak ve 

özgürlüklerı serbestçe kullanmalariru güvence altına almaktır. Fran

sız Hükümeti ayrıca, mahalli dillerin kullanılmasının, bilimsel amaç

lar dışında, hiç bir şekilde bir grubun kimltgint belirlemede bir krt -

ter olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacagına dikkati çeker. 

Kaldı kt, bireysel olarak kullanılan bu diller ve lehçelerin, teknık ola

rak düşüncelerin geltştirilmest açısından yetersiz kalması, bu dil ve 

lehçelerı kullanartların Fransız milletine karşı bir azınlık sayılmasına 

da engeldir." 

Fransa, bu milltyetçt tutumunu günümüzde de sürdürmektedir. 
"Fransız Anayasa Konseyi" bu baglamda, Mayıs 199l'de çok önemlt bir 
karar vermiştir. Kararda, Fransa'nın geleneksel azınlıkları ret polttikası 
vurgulanarak, menşe, ırk ve din ayırımı gözetilmeksizin, tek ve bölünmez 
bir Fransız milleti bulundugu kabul edilmiştir. 45 

İngiliz ıç hukukunda azınlık gruplarının haklarının korunması açı
sından özel bir düzenleme· bulumiıayıp buna ihtiyaç da yoktur. Bu ne
denle İngiliz Hükümeti, dil, din ve etnik köken bakimmdan farklı grup
ların haklarını zaten kullandıklarına tşaretle, bunların varlıklarını sür
dürebilmeleri için, şeklen, yasal olarak kabul edilmesine gerek olmadıw
nı bildirmiştir. 46 

İspanya Hükümetine göre tse, "İspanya temel kanunlarında İspan
ya'nın ülkesi ve millettyle bölünmez bütünlügü ilkesi" öngörülmüştür. 
Bununla beraber, bu ilke, dil ve kültürel karakteristiklerı ttibarıyla mtlle
ti oluşturan çeşitli bölgelerin özel niteliklerinin kabulüne engel degtldir.47 

Birleşmiş Milletierin ilk dönemlerinde kabul edilen sözleşme ve tavsi
ye kararlarının hemen tümünde, 48 azınlık hakları, grup hakları olarak 
degıl, bireysel baglarnda ve insan hakları çerçeve~inde ele alınmıştır . 

(45} CommlssiDn of the European Communltles, Legal Instruments to Combat Raclsm and Xenophobla. 

Brussels 1992, 8 .24. 
(46} Copotortl Report, 8.13. 
(4 7} lbld, 8.14. 
(48} International Conventlon on the Elimination of All Forms of Raclal Dlscrlmlnatlon ( 1965}. 
Conventlon on the Eliminatton qf All Forms of Dlscrtmınatlon agalnst Women ( 1979}. 
Declaratlon on the Elimination of All Forms of Intolerance and of DlscrlmlnatiDn based on Rellglon or Be· 

llef(l981}. 
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ı. Birleşmiş !'filletler Şartı 

BM'in kuruq.ı belgesi olan Şart'ta49 azınlıklardan hiç bir söz edilme
miş. herkesin dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin temel insan 
hak ve özgürlüklerinden yararlanacc® belirtilmiştir. Aynı şekilde, BM İn
san Hakları Evrensel Bildirisinin 2. maddesı. aşagıdaki hükmü ihtiva et
mektedir: 

"Herkes, ırk, renk, cinsiye( dil, din, siyasal ya da başka bir gö
rüş, ulusal veya toplumsal köken. dogtış ya da başka bir statü gibi 
her hangibir ayırım gözetmeksizin bu bildirgede ileri sürülen tüm hak 
ve özgürlüklere sahiptir." 

2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

BM belgelerinde azınlıklardan ilk kez 1966 tarihli BM Medeni ve Si
yasi Haklar Sözleşmesinde söz edilmiştir. 5o 

Bu ,sözleşmenin 27. maddesı şöyledir: 

"Etnik ve dinsel azınlıklarla dil azınlıklarının bulundugu devlet
lerde, bu azınlıklardan olan kişilerin, gruplarındaki öteki üyelerle 
birlikte toplu olarak, kendi kültürlerinden yararlanmak, kendi dinle
rini açıklamak ve uygulamak ya da kendi dillerini kullanmak hakla
rı yadsınamaz." 

Sözleşmenin bu hükmü, gerek ifade tarzı ve gerekse devletlerin üst
lendikleri yükümlülüklertn niteliklerı açısından yogun tartışmalara konu 
olmuştur. Devletlerden bazıları bölücülük temayüllerını teşvik edecegt, 
digerlerı de ülkelerindeki göçmen grupların hakları bakımından dogura
cagı sonuçları gözönüne alarak, bu maddenin sözleşme metninde yer al
masına karşı Çıkmışlardır. 5ı 

Gerçekten de, azınlıklara grup olarak haklar saglayarak kendilerint 
bir hukuki statüye kavuşturmanın, bir birim olarak azınlık grubuyla bü
tün halkın menfaattnı korumakla görevli devlet arasında gerilim ve çatış
ma tehlikesını arttıracc®nda kuşku yoktur. Ayrıca, azınlıga böyle bir 
statü tanımak, azınlıga mensup bireylerin kendi istek ve iradeleriyle, 
kimliklerint koruyarak çogunlukla asimile . olma arzularını da engeller. 
Çünkü, grubun birlik ve kuvvetint muhafaza endişesi bireyleribu tür gı
rtştmlerde bulunmaktan alıkoyacagı gibi. grup disiplini nedeniyle, kendi
lerı bizzat grup yöneticilerı tarafından da böyle girişimlerde bulunmak
tan engellenebilir. Bu nedenledir ki, bu bükümde tanınan haklar, birim 

(49} Charter rifthe United Nations, M. 1/3. 
(50} International Covenant on Ctoll and Polltlcal Rlghts. 

(51} Lerner, N. a.g.e. S.l5. 
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olarak gruplara degtl. gruba, mensup bireylere tanınmış bireysel haklar
dır.52 Sonuçta, "azınlıklardan olan kişiler" (persons belongtng to mınori
ties) şeklınde bir ifade kullanılarak, bireysel kişi haklarını kasdeden bir 
formül bulunmuş ve uzlaşma saglanabilmiştir. 

Bu hükmün sözleşmeye taraf ·olan devletlere, azınlık hakları açısın
dan, yükledi~ görevlerin nttelt~ konusunda da anlayış farklılıkları orta
ya çıkmıştır. Bazı devletler maddede kullanılan "yadsınamayacaktır" 
(shall not be dented) terımının olumsuz bir ifade olarak herhangibir yü
kümlülük öngörmedt~e tşaretle, bunun azınlık haklan açısından yeter
stzlt~e dikkati çekerek, yerıne devletlerın üstlendikleri yükümlülükle
rtn daha somut ve belirgin hale .getirilmesınt önetmtşlerdir. Bu görüşe 
göre, devlet, azınlık gruplannın kendilerıne tanınan haklardan amacına 
uygun bir şekilde yararlanabilmelerint sagtamak üzere gereken yasal dü
zenlemeleri yapmalıdır. Karşı görüşte olanlar tse, devletin asıl görevının 
azınlı~a karşı hoşgörülü davranmak ve ayırırncılık yapmamak oldu~nu, 
bu tür bir ifade tarzının azınlık haklarını aşırı bir şekilde vurgulayarak 
ayırımcılı~a yol açabilece~ınt öne sürmüşlerdir. Hakim anlayışa göre, söz 
konusu madde azınlı~a mensup bireylerin kendi dil, dın ve kültürlertn
den yararlanmalarına tzın verilmesi yükümlülü~nü öngörmekle bera
ber, bunun için müsbet önlemler alınması konusunda, azınlı~a mensup 
bireylere devlete karşı herhangibir talep hakkı tanımamıştır.53 

Bu tür anlayış ve yorum farklılıklarının uygulamaya da yansıması ve 
sözleşmeye taraf devletlerde farklı uygulamaların ortaya çıkması üzerine, 
BM İnsan Hakları Komitesi 1-18 Nisan 1994 tarihlerı arasında yaptıw 
50. oturumunda, Sözleşmenin 27. maddesini yeniden yorumlamak ihti
yacını duymuşsa da, konuyu istenilen açıklıga kavuşturamamış54 ve ay
nı gerekçeleri tekrarlamakla yetinmtştir. 

Korniteye göre, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, herkes gıbı 
azınlıklara mensup bireylere de bazı haklar tanımıştır. Ancak, Sözleşme
nın sadece azınlıklara httabeden 27. maddesinde tse, azınlıklara mensup 
bireylere, Sözleşmede öngörülen di~er haklara ilave olarak bazı haklar 
daha s~anmıştır. Do~al olarak bunlardan herkes degu, sadece azınlıga 
mensup bireyler yararlanacaktır. Öte yandan, bu hüküm de öngörülen 
haklar bireysel haklar olmakla beraber, bunlardan yararlanmak azınlık 
grubunun kendi dil, din ve kültürünü muhafaza etmesine ba~lı oldu~u 
cthetle, akit devletlerın bu konuda bazı müsbet önlemler alması gereke
bilir. 

(52) Gapotortı Report, S.35. 
(53) lbtd, S.36. 
(54) Council of Europe. Information Sheet No.34. January • June 1994, Strasbourg ı 995. S. ı 29 vd. 
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1966 tarihli Sözleşme, gerekli sayı olan 35 devletin onaylamasıyla 23 
Mart 1976'da yürürlüge girmiştir. Mart 1991 tarihiitibarıyla sözleşmeyi 
93, Ek Protokolünü i~e 53 devlet onaylamıştır.55 

Türkiye Sözleşmeyi henüz onaylamamıştır. Yunanistan dışında, Av
rupa Birli~e üye bütün devletler, Sözleşmeye taraftır . Fransa, onay bel
gesinin teatlsi sırasında, azınlıkların reddi konusundaki geleneksel poli
tikasını sürdürerek, ülkesinde Sözleşme anlamında hiç bir azınlıgıtı bu
lunmadıgıtıa ilişkin bir çekince koyınuştur.56 

Sözleşmede bir yenilik olarak, Sözleşmenin uygulanmasını izlemekle 
görevli, ~İnsan Hakları Komitesi" kurulması öngörülmüştür. 

Komite, akit devletlerin periyodik raporlarını inceleyerek, kendilerine 
Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tavsiye ve telkinlerde bulunmak, 
devletlerin birbirleri veya bireylerin devletler aleyhine· yapacaklan şika
yetleri incelemekle görevlidir. Ancak bu son halde, ilgili devletin Ek Pro
tokolü onaylayarak, Komisyonun bireysel şikayetleriinceleme konusun
daki yetkisini kabul etmiş olması zorunludur. . 

BM İnsan Haklan Komisyonu. AİH Komisyonu ve Mahkemesinden 
farklı olarak bir yargı organı. bir mahkeme degildir. Bu nedenledir ki ka
rarları "hüküm" degtl. "görüş" başlıgı altında alınmaktadır. Bununla be
raber, Komisyon kararları, akit devletlerin insan hakları palttikaları üze
rinde etkili olmuş ve bu devletler Komisyon kararları dogrultusunda uy
gulama ve yasalarında gereken de~ştkltklerı yapmışlardır. 57 

27. maddede azınlıkların somut olarak hangi haklara sahip oldukla
n konusuna hiç de~ilmemiştir. Örne~. bu hükme, devletÇe destekli 
azınlık okulları açılması veya dil bakımından bazı somut haklar tanın
ması için bazı eklemeler yapılmasına yönelik öneriler çogıınluk tarafın
dan reddedilmiştır. 58 

3. Her Türlü Irk Ayınmcılı~Jmn önlenmesine İli9kin BM 

Sözletmesi 

BM' tn bu alanda kabul ettigt en önemli sözleşmelerden birisi hiç kuş
kusuz, 1965 tarihli "Her Türlü Irk Ayırımcılıgının Önlenmesine İlişkin 
BM Sözleşmesidir". 59 

(55} Human Rlghts. Ctvtl and Pollttcal Rtgt.ts: The Human Rlghts Commtttee. Fact Sheet No. /5 Geneva 

1991. S.3 . 
(56} Commlsston of the European Communtttes. Legal 1nstruments to Combat Ractsm and Xenephobtq. 

Bruxelles 1992. S.27 
(57} Human Rtghts Fact Sheet No. 15. S. lO. 

(58} Lemer N •• a .g.e. S.l6. 
(59} UN Conventton on the Eliminatton of All Forms of Ractal Dtscrtmlnatton. 1990 sonu tttbanyla 1 28 dev

let tarafindan onaylanan bu Sözleşmeye Türkiye taraf değildir. 
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Sözleşme. ırk ayırımcılıgı veya üstünlügüne dayalı her türlü ögt"eti
ntn, sadece bilimsel açıdan yanlış degU, ahlaki açıdan da kınanacak, sos
yal haksızlık ve tehlikelere yol açan bir görüş olarak, teori veya uygula
mada yeri olmadıgı anlayışına dayanmaktadır. 60 

Gerçekten de, ırkçı düşünce ve yaklaşımların bUtmsel ögt"eti ve med
ya vasıtasıyla geliştgüzel açıga vurulması, yasal arılarnda bir ayırırncılık 
sayılmazsa da, bu tür yayınlar ftUen (de facto) her zaman insanları ko
layca ayırımcılıga yörılendirebUir. 61 

Nitekim, Sözleşme de bu anlayıştan hareketle 4. maddesiyle, bir ırk 
veya etnik kökene mensup bir grubun digerlerine üstün oldugu düşün
cesine dayalı her türlü propaganda Ue sınıflar arasında ırk düşmanligını 
teşvik edici bütün girişim ve örgütlenmeleri yasaklamıştır. 

Sözleşme, ırk ayırımcılıgını tanımıayarak aktt devletlerin bu alanda 
alacakları önlemleri belirlemJşttr. Ayırım yapma yasagı, eşitlik Ukestnden 
hareketle, bireysel bir temel hak ve özgürlük olarak kabul edUmiştir. 
Sözleşmenin ı. maddesine göre, ırka, renge. soya. mUlt veya etnik kök~
ne dayalı olarak toplum yaşamında bütün siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel nitelikteki temel hak ve özgürlüklerden yararlanmada, farklı uy
gulama, dışlama, kısıtlama veya kayırma şekUlerindeki her türlü ayırım
cılık yasaktır . 

. Sözleşmenin 5. maddesinde, ırka, renge, soya veya etnik kökene da
yalı her türlü ayırırncılık yasaklanarak 6 fıkra halinde geniş bir insan 
hakları kataloguna yer vertimiştir. 

Sözleşme, onayiayan devletleri bu alanda somut bir takım tavırlar 
sergilemekle yükümlü tutmaktadır. Buna göre devletler :62 

-Bireyler, birey grupları veya kurumlara karşı ayırımcılıga yol açacak 
her türlü eylem ve işlemden kaçınmak ve kamu yönetimi ve dtger kuru
luşların da aynı şekUde davranmasını sagtamak; 

-Kişi veya kuruluşlarca yapılan ırk ayırımcılıgı gtriştmlerint destekle
mekten ve savunmaktan kaçınmak; 

-MUli ve yerel politikaları gözden geçirerek, ırk ayırımcılıgı yaratan ve
ya buna yol açan kanun ve düzenlemeleri degiştirmek veya yürürlükten 
kaldırmak; 

-Kişi, grup veya örgütlerce yapılan ırk ayırımcılıgını durdurmak ve 
yasaklamak; 

(60) The Commıttee on the Elimination of Ractal Dtscrlmlnatlon. Fact Sheet No.12. Geneva 1991. S. I. 
(61) Human Rlghts. pollttcal. htstortcal. economtc. social and culturalfactors contrtbutlng to ractsm. ractal 

dtscrtmtnatton and aparthetd, Geneva 1991. 8.21. 
(62) The Commlttee on the Ellmlnatton oj Ractal Dtscrlmlnatton. Fact Sheet No./2, S.2. 
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-Irklar arasındaki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan, bütünleş
tirici, birleştirici kuruluş veya hareketleri cesaretlendirrnek ve bölücü gi
rişimleri engellemekle yükümlüdür. 

Sözleşmede, Sözleşmenin uygulanmasını izlemek ve yönlendirmekle 
görevli, "Irk Ayırımcılgının Önlenmesi Komitesi" kurulması öngörülmüş
tür. Sözleşme ayrıca, devletlerin ırk ayırımcılı~yla mücadele amacıyla 
alacakları yasal, yargısal, idari veya diger önlemlerin izlenmesi amacıyla 
3 yöntem belirlemiştlr; Şöyle ki :as 

-Sözleşmeye taraf olan devletler Korniteye periyodik raporlar vermek
le Yükümlüdür. 

-Devletler birbirlerı aleyhinde şikayette bulunabllirler. 

-Aynı şekilde, bireyler veya bır grup ınsan, ırk ayırımcılıgtna ugradık-
ları şikayetıyle yaşadıkları ülke hükümeti aleyhine Korniteye başvurabt
lir. 

Ne var ki, Bırleşmiş Milletiere üye olan devletlerin dörtte üçü tarafın
dan onaylanarak çok yaygın bir katılım sagtayan Sözleşme, uygulamada 
sukutu-hayal yaratmış ve hedefine ulaşamamıştır. Gerçekten de, Sözleş
menın 9. maddesınde öngörülen periyodik rapor verme yükümlülügü
nün taraf devletlerce ya hiç lfa edilmemesi ya da eksik veya yetersiz şe
kilde yerine getirUmesi yüzünden, Komite, Sözleşmenın uygularımasını 
gere~ gibi izleyememiş ve devletlere öneri yapma ve genel . tavsiyelerde 
bulunma imkanından yoksun bırakılmıştır. Aynı şekUde, akit devletlerin 
bu Ugısizligl. Komitenın masraflarını karşılayacak katkı paylarının öden
mesi konusunda da sürmüş ve bu nedenle, Komite toplantıları neredey
se yapılamaz hale gelmiştır. 64 

4. Birleşmiş Mmetler Genel Kurul Blldirisi 

BM' ce konuya ilişkin olarak kabul edilen en son belge, BM Genel Ku
rulunca kabul edilen, 23 Şubat 1992 tarihli, "Etnik, Din ve DU Açısından 
Azınlıklara Mensup Kişllerin Hakları" başlıklı blldiridır.ss 

Bildirının önsözünde ınsan hakları alanındaki bütün uluslarafası 
sözleşmelere atıf yapıldıktan ve bunların önemı vurgulandıktan sonra, 
söz konusu bildirının BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesının 27. 
maddesinden esinlenerek hazırlandıgı belirtllmtştır. 

Bildırının 1. maddesinde, üye devletler, ülkelerinde yaşayan etnik, 
kültürel, dil ve dini azınlıkların varlıgım korumaya davet edUmiştir. 

(63) lbld, S.3. 
(64) Human Rlghts, The Flrst Twenty Years, Progress Report of the Commlttee on the Eliminatton of Racl-

al Dtscrlmlnatton, UN, Geneıxı1991, S.~4. 
(65) Declaratlon on the Rlghls of Persons Belongtng to National or Ethntc, Rellgtous and Ltngutsttc Mtnort-

ttes; UN, E/CN. 4!1992/48, S.l6 vd. 
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Bildiride grup olarak azınlık haklan de~. gruba mensup kişilerin bi
reysel hakları düzenlenmiştir. 2. maddede bu bağlamda, gruba mensup 
kişilerin hiçbir mütlahale ve ayırımcılıga tabi tutulmaksızın kendi kül
türlerini koruyabUeceklerı. d1n1 ibadetlerını yapabileceklerı ve özel ve 
toplumsal yaşamlarında dillerını kullanabileceklerı belirtilmiştir. 3. mad
deye göre, bu hak bireysel olarak veya gruba mensup dtger bireylerle top
luca kullanılabUir. 

BUdir1n1n en önemli hükmü 4. maddede yer almaktadır. Buna göre, 
devletler hiç bir ayırım yapmadan yasa önünde eşttlıgı gerçekleştirmek 
ve azınlıga mensup kişilerin kendi kültür, dU, din, gelenek ve örfve adet
lerını geliştirmelerine elverişli bir ortamı sağlamak üzere gereken önlem
lerı almakla yükümlüdür. 

Aynı maddenin 3. paragrafında azınlıga mensup kişilere kendi dUle
rını ögrenme ve bu dilde egitim görme fırsatı sağlanması istenmekteyse 
de, diger maddelerde kesin bir ifade (shall) kullanıldıgı halde, bu madde
de bir temennı (should) kelimesi kullanıldıgı ve ayrıca, "mümkün olan 
yerlerde': (wherever possible) gıbı bir diziye yer verUdigi için, azınlık dUtn
de egitim konusu sulandırılmış ve devletlerin takdirine bırakılmıştır. 

Öte yandan, bildirinin 8/4. maddesinde, bildiride yer alan haklardan 
hiçbirinin BM'tn amaçlarına aykırı olarak veya devletlerin eşitligi, toprak 
bütünlügü ve siyasi bagtmsızlıgı aleyhine kullanılamayacagı belirilirnek 
suretiyle, haklar ve yükümlülükler arasında bir denge kurulmuş ve böy
lece azınlık gruplarının ayrı bir devlet kurma, siyası otonomı ve özerklik 
gıbı taleplerle ortaya çıkmaları engellenmiştir. 

Bütün çabalara ragmen, bildiride azınlıkların tanımlanması üzerinde 
ortak bir görüş oluşturulamamıştır. Nitekim, Türkiye temsilcisi, bildiri
nın çalışma grubunda kabulü üzerıne, bu konuya da dikkati çekerek 
aşagtdaki beyanda bulunmuştur:66 

"Bu bildirının en önemli eksikligi, azınlıkların tanırnma yer ver
memiş olmasıdır. Bu durum ileride karışıklık ve yanlış yorumlama
lara neden olacaktır. Bu gıbı arzu edilmeyen ihtimallerden kaçınmak 
için, Türk Hükümetinin bildiri karşısındaki tutumunu kısaca vurgu
lamak isterim. 

Türk Hükümeti, dU, din ve etnik köken açısından azınlıklara 
mensup kişilerin hakları bildirisinin ihtiva ettıgı hak ve yükümlülük
leri, azınlıkların haklarının kategorik olarak belirlendigı, karşılıklı ve
ya çok taraflı mmetlerarası sözleşmelerin öngördügü şekilde yorum
layacaktır. 

(66} UN, E/CN. 4/1992/48. S.J4. 
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Türk Anayasası ve diğ;er ilgili kanuniarına göre, bütün Türk va
tandaşları, hiç bir ayırım gözetıneksizin, eşit hak ve statülerden ya
rarlarıır. Bu nedenle, dil, din ve etnik kökene dayalı olarak. bir kişi ve
ya grup lehinde veya aleyhinde ayırınıcılık yapmak mümkün değ;ildir. 
Biz bunlardan başka, farklı dil, din ve etnik kökene sahip kişilerin 
haklarının, bireysel insan hakları bağ;lamında değ;erlendirilrnesi ge
rektiğ;ine inanıyoruz.·· 

5. Birleşml! Milletler Dünya İnsan Haklan Konferansı 

BM çerçevesinde azınlıklar konusuna son kez, 14-25 Haziran 1993'te 
yapıları BM Dünya İnsan Hakları Konferansında değ;inilıniştir. Konferan
sın kabul ettiğ;t, 25 Haziran 1993 tarihli, "Viyana İnsan Hakları Bildirisi 
ve Eylem Planı"nın önsözünde, BM' in insan hakları alanında kabul etti
ğ;i sözleşmelerin önemi teyit edildikten sonra, bildirinin Il/B maddesinde 
azınlıklara ilişkin olarak aşağ;ıdakiilkelere yer verilmiştir. 67 

"1. Dünya Konferansı, İnsan Hakları Komisyonunu, azınlıklara 
mensup bireylerin, "BM etnik, din ve dil açısından azınlıklara men
sup kişilerin hakları bildirisinde" yer aları haklarını, etkin bir şekilde 
geliştirmek ve korumak üzere. elverişli yöntem ve araçları incelerne
ye davet eder. Bu bağ;lamda, İnsan Hakları Merkezine, ilgili hüküme
tin talebi üzerine, danışma ve teknik hizmetlerinin bir parçası ola
rak, azınlıklarla ilgili mevcut veya potansiyel uyuşmazlık hallerinde, 
bunların çözümünde yardımcı olmak için, yetenekli uzm?Jl atamaya 
ÇaWtda bulunur. 

2. Dünya Konferansı, devletler ve milletler topluluğ;unu, azınlıkla
ra ·mensup bireylerin haklarının, "BM etnik, din ve dil açısından 
azınlığ;a mensup kişilerin hakları bildirisine" uygun olarak geliştirip 
korumaya davet eder. 

3. Bu bağ;lamda, uygunluğ;u ölçüsünde alınacak önlemler; ken
dilerinin, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal, dini ve kültürel hayatı 
ve ülkenin ekonomik gelişmesine tam olarak katılmasını kolaylaştır
rnalıdır." 

B. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİGİ TEŞKİLATI (AGİT) 

Komünist sistemin çökmesinden sonra, orta ve doğ;u Avrupa devlet-
lerinin bağ;ınısızlıklarına kavuşmaları ve bazı sınır düzeltmeleri üzerine, 
azınlıklar sorunu Avrupa'nın gündemine yeniden oturmuştur. Bu sorun 
bazen rnaksatlı ve yapay olarak oluşturulmuştur. Örneğ;in. eski Sovyet
ler Birliğ;inin bu ülkelerde uyguladığ;ı Ruslaştırrna politikalarının bir so-

(67} Vlenna Declarcitlon and Programme qf Actlon. 25 June 1993. 8 .21 . 
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nucu olarak Letonya'daki Rus nüfusu. genel nüfusun yarısını aşmıştır. 
Bu oran Estonya'da %38 ve Letonya'da da %20 ye ulaşmıştır. ss Bölgenin 
diger ülkelerinde de azınlıkların korunması konusunda uyuşmazlıkların 
çıkması üzerine, AGiT bu alanda 70'11 yılların ortalarında başlattıgı çalış
malarına hız vermiştir. 

AGiT çerçevesinde konuya ilişkin çalışmalar Helsinki Sonuç 
Belgesinden başlayarak çeşitli aşamalardan geçmiştir. 

1. Helsfnki Sonuç Belgesi 

AGİK69, 3 Temmuz ı 973'te Helsinki'de toplanarak çalışmalarını 8 Ey
lül ı973- 2ı Temmuz ı975 tarihleri arasında Cenevre'de sürdürmüş ve 
bu çalışmalar ı Agustos ı975'te, Helsinki Sonuç Belgesi olarak anılan 
belgenin kabulüyle sonuçlandırılmıştır. 70 

Belgenin "İnsan haliları ve temel özgürlüklere saygı" başlıgı altındaki 
VII. bölümünün 5. maddesinde azınlıklardan da söz edilmiştir; Şöyle ki: 

"Ülkesinde m1ll1 azınlıklar bulunan devletler, bu gibi azınlıklara 

mensup olan kişilerin kanun önünde eşit olma haklarına saygı 

gösterecekler ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerden ger

çekten yararlanabilmeleriiçin kendilerine tam fırsat sagtayacak, 

bu alandaki meşru çıkarlarını koruyacaklardır." 

Belgede, azınlıklar grup olarak degil. gruba mensup bireyler olarak 
insan hakları açısından degerlendirilmtştir. Ayrıca. bu hükümde öngörü
len haklar azınlıkların bulundugu ülkelerde uygulanacaktır. Kimlerin 
azınlık sayılacagına ise belgeyiimzalayan devletin kendisi karar verecek
tir.71 

2. Kopenhag insani Boyut Konferansı 

AGiT çerçevesinde, azınlıklar konusunda yapılan çalışmalarda ı 990 
· Hazırarıında Kopenhag'ta yapılan insani boyut konferansında önemli ge
lişmeler saglarımıştır. Ne var ki, konferans sonucu kabul edilen belgede. 
eski yaklaşım sürdürülerek, azınlıklardan grup olarak degil. azınlık 

gruplarına mensup bireylerin insan haklarından sözedilmiş ve N. bölüm 
ıo madde halinde bu konuya ayrılmıştır.72 

(68) Yakemtchoulc, R., Securlte et drolt de L 'homme dans la Baltlque. Studle Dtplomallco, Vol.46, No.1, 
1993, S.21. 
(69) Sonrcidan 1990'da Paris Şartıyla kurumsal bir yapıya kavuşan Avrupa Güventtk ve İşbirliği Konfe· 
ransı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ismini alarak süreklilik kazanmıştır. 
(70) Conference on Securlty and Cooperatlon In Europe, Flnal Act. Helslnkl 1975. 
(71) Wldmer, P.; Europatsche Bemühungen zur Lösung von. Mlnderhelten Fragen, Europa·Archlv, Folge 
9/1993, S.267. 
(72) European Parllament, Potttical Alfalrs Commlttee, Subcommlttee on Human Rlghts, PE. 143. 190, 3 
July 1990. S.16 vd. 
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. IV. Bölüm ün 30. maddesinde, katılan devletler. milli · azınlıklara iliş
kin sorunların tatmin edici bir şekilde, ancak hukukun üstünlü~ne da
yalı demokratik bir siyasi çerçevede çözülebilecegtne işaretle, azınlıga 
mensup. bireylere aşagtdakt temel hak ve özgürlüklerin tanınması konu
sunda görüş birltgi sağlamışlardır :73 

-Azınlıklara mensup bireyler, temel hak ve özgürlüklerden tam ve et
kin bir şekilde yararlandırılacak ve hiç bir ayırım yapılmadan, kendileri
nin diger vatandaşlarla yasa önünde eşitltgi saglanacaktır (M.31 ). 

-Bir azınlıga mensup olup olmamak, kişinin kendi seçtıi.ı.ine baglıdır 
ve bu tercihi yüzünden kendisf hiç bir zarara ugratılmamalıdır Azınlıga 
mensupbireyler kendi etnik, kültürel, dilsel ve dini kimliklerini koruma 
ve geliştirme haklarına sahip olup (M.32), devletler bunun için elverişli 
ortamı hazırlamakla görevltdfr74. 

Totalttertzm. ırk ve etnik sınıflar arasında kin ve nefret aşılamak ve 
yahudi ve yabancı düşmanlıgının açıkça kınandıgı belgede (M.40); azın
lıklara mensup bireylere tanınarı temel hak ve özgürlüklerin, hiç bir şe
kilde devletin ülkesiyle bölünmez bütÜnlü~ne yönelik faaliyet ve eylem
Iere hak verir bir şekilde yorumlanamayacagı önemle vurgularımıştır 
(M.37). 

34. maddede devletlerin, resmi dilde egitim yanında azınlık dilinde de 
egitim yapılabilmesi için "uygun fırsatlar yaratmak üzere çaba göstere
cekleri" belirtilmişse de, bu hüküm özellikle ABD'nin olumsuz girişimle
rtyle tamamen sınırlandırılmış ve pratikte yararlanılması imkansız hale 
getirilmiştir. 75 

3. Paris Şartı 

AGiT bu kez devlet başkanları düzeyinde olmak üzere, 19-21 Kasım 
1990 tarihleri arasında Paris'te toplanarak, Paris Şartını kabul · etmiştir. 
Azınlıklar konusuna, insan hakları ve özellikle eşıtlik ilkesi bağlamında 
tek bir paragrafta yer verilen Şartta, "ulusal azınlıkların etnik, kültürel, 
dil ve dini kimliklerinin korunacagı. ulusal azınlıklara mensup kişilerin 

(73) Almanya. ülkesinde yasal olarale lkamet eden göçmen Işçilerin azıntık saydamayacağını beyan 
etmiştir. Interpretıve statement by Germany. 
(74) Yunanıstan, maddede yer alan haklann. ınsan haklan alanındaki ulustararası belgelerdeki haklar
la uyum Içinde ve burılann kullanılmasının devletin ülke bütürılüğüne zarar vermemesi gerekttğtnt beyan 
etmiştir. Interpretıve statement by Greece. Bulgaristan tse ülkedeki Türk azınlığı düşünerek, belgede yer 
verilen azırılık haklannın siyası nitelikte olduğuna tşaretle, kamu Idarelerı önünde azınlık dlltrıln kul
lanılması, özerk Idareler kurulması, mali ve diğer yardımların tamamen egemen devletlerin takdirine 
bırakılmış hususlar olduğunu beyan etmiştir. lnterpretıve s tatement by Bulgarta. Türkiye'nin beyanı tse 
şöyledir : "Türkiye' nin arılayışına göre. milli 'azınlıklar kavramı sadece. statüleri karşılıklı veya çok taraflı 
antlaşmatarla belirlenmiş olan halk guruplannı kapsar. Belgede yer alan hükümler, Anayasa ve milli 
mevzuata uygun olarak .uygulanacaktır". lnterpretlve s tatement by turkey. 
(75) Wldmer, P., a.g.e .. S.268. ' 
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bu kimliklerini ayınma tabi tutulmaksızın ve kanu~ önünde tam bir eşit
likle, özgür olarak ifade etmeye, korumaya ve geliştirmeye hakları oldu
gu" teyit edilmiştir.76 

Devlet Başkanları ayrıca, milli azınlıkların daha iyi korunabilmesi 
için alınacak önlemleri belirlemek üzere, uzmanlardan oluşacak bir ko
mitenin Cenevre'de toplanmasını kararlaştırmıştır.77 

4. AGİT MiW. Azınlıklar Uzmanlar Komitesi 

AGiT Azınlıklar Uzmanlar Komitesi. verilen görev üzerıne 1-19 Tem
muz 1991 tarihleri arasında Cenevre'de toplanarak raporunu hazırla
mıştır. 

Raporda, 78 AGiT'in geleneksel azınlık hakları anlayışı aynen muhafa
za edilerek, grup haklarından degll. gruba mensup bireylerden söz edile
rek, insan hakları ve temel özgürlüklerin, azınlık gruplarına mensup bi
reylerin haklarının korunması ve geliştirilmesinin temelini oluşturdugu 
vurgulanmıştır (M.II). Ayrıca, eşitlik ilkesinden hareketle, bir demokrasi
de azınlıklar da dahil herkesin temel hak ve özgürlüklerden yararlanma
da tam ve eşit haklara sahip olduguna işaretle ayırırncılık yasaklanmış
tır (M .I). Ancak, devletlerin farklı yapı ve anayasal sistemlerine dikkat çe
kilerek, AGiT belgelerindeki azınlık haklarının uygulanmasında farklı 
yaklaşımlar sergUeyebUecekleri de açıklıkla kabul edUmiştir (M.I). 

Raporun getirdlgi en önemli yentlikler II. maddenin son paragrafta
rında yer almaktadır; Şöyle ki: 

"Milli azınlıklar konusu ve azınlıklara mensup bireylerin hakları
na Uişkin uluslararası borç ve yükümlülükler, münhasıran ilgili dev
letin bir ıç ışı olmayıp, milletlerarası camianın meşru bir ugı-aşıdır." 

Böylece, diger devletler ve uluslararası kuruluşların bu alanda mü-
dahalelerine imkan saglanarak, d!!vletlerin istedikleri ve işlerine gelen 
azınlık politikalarını uygulamaya koymalarının önüne geçtirnek istenmiş
tır. Ne var ki, bütün etnik, kültürel. dU ve dini grupların; mutlaka azın
lık statüsü kazanamayacagı da açıklıkla belirtilerek. devletlere bu alan
da çok geniş bir hareket serbestisi saglanmıştır. Öyle ki. artık hangi 
grupların azınlık sayılacagt ve ülkelerinde bu tür grupların bulunup bu
lunmadıgt hususu. devletlerin takdirine bırakılmıştır. Nitekim, Fransa 
bu hükümdert yararlanarak ısrarla, · ülkesinde hiç bir azınlık grubu ol
madıgı görüşünü savunmuştur. 

(76) C harter of Paris for a New Europe, Paris 1990, S.14. 
(77) 1bld, S.1 7. 
(78) Report of the CSCE Meetlng of Experts on National Mlnorltles. Geneva 1991. 
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Türkiye ise, Lausanne Antıaşmasındaki müslüman olmayan azınlık
lara işaretle, sadece statüleri uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınmış olan gruplan azınlık olarak tanıdıgı.nı beyan etmiştır.79 

5. AGİT Moskova İml8ni Boyut Konferansı 

Moskova'da, 10 Eylül- 4 Ekim 1991 tarihleri arasında yapılan AGiT 
insani Boyut Konferansında, azınlık hakları konusunda yeni kurallar 
kabul edilmemiş. sadece devletler AGiT belgelerinde yer alan azınlık hak
larına saygı gösterecekleri taahhüdünde bulunmuşlardır. Konferans, 
devletlerin insan hakları ve milli azınlıkların hakları alanlannda üstlen
dikleri yükümlülükleri yaşama geçirerek geregl gibi uygulayıp uygulama
dıklarını izlemek üzere karmaşık işleyen bir denetim mekanizması kur
niuştur.so 

3 Ekim 1991 de kabul edilen belgeninsı 4. maddesine göre. herşey
den önce bir devlet kendiliginden. insan hakları konusunda incelemeler 
yapmak üzere AGiT'in yardımını isteyebilir. 

Ayrıca, teşkilata üye her devlet. bir uzmanlar ekibinin diger bir üye 
devlette incelemeler yapmasını talep edebilir (M.8). Ülkesinde inceleme 
talep edilen devlet buna hazırsa, konu sorunsuz olarak çözümlenerek, 
ortaklaşa oluşturulacak 3 kişilik bir uzmanlar ekibi o ülkeye gönderilir. 82 

Buna karşılık, bir devlet diger bir ülkede soruşturma açıımasını talep 
edip te bu talebi ilgili devletçe kabul edilmedigl takdirde, talep eden dev- . 
let, diger 5 devletin de destegiyle. AGİTten . . 3 . kişilik bir uzmanlar heye
tinin kurularak o ülkede incelemeler yapmasını isteyebilir (M.9). 

Bir AGiT üyesinin üstlendigl yükümlülükleri çok agır bir şekilde ih
lal etmesi halinde ise, bu kanıda olan bir devlet. diger 9 devletin de des
tegiyle AGiT denetım mekanizmasının işletilmesini talep edebilir (M. 12). 

Ancak, devletlerin bu şekilde birbirini şikayet! hoş karşılanmadıgt ve 
ekonomik, siyasi ve güvenlik açılarından agır sonuçlar dogurabilecegl 
için. bu konuda çekingen davranıldıgtndan. yukarıdaki hükümler işleti
lememiştir. 

(79} Wldmer, P., a.g.e .• S.269. 
(80} Tretter. H .. Von der KSZE zur OSZE. Europalsche Grundrechle Zeltsclır!fl. No. 13·1-1. 28 August 1995, 

S.304. 
(81} Document of the Moscow Meetlng of the Conference on the Humarı Dtmcrıslorı of the CSCE. Moscow. 
3 October 1991. 
(82} ingUtere, denettm mekaniZmasında öngörülen heyetin. belirli bir zamanda l't' belirli bir yere girişinin. 

milli güvenlik ve.kcimu düzenint korumak amacıyla engellerıeblleceğlfıl beyarı etmiştir. 
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6. Helsinki Zirve Bildirisi 

AGiT üyesi devletler, devlet ve hükümet başkanları zirve toplarıtısı 10 
Temmuz 19~2'de Helsinki'de yapılmıştır. Toplarıtıda üye devletlerin AGiT . 
belgelerinde yer aları insarı haklan alarıındaki genel yükümlülüklerine 
riayet edecekleri tekrar teyit edildikten sonra. AGiT'in kurumsal yapısı 
yeniden gözden geçirilerek bu çerçevede azınlıkların korunması için özel 
olarak bir, MAGiT Milli Azınlıklar Yüksek Komiserli~" kurulması karar
laştırılmıştır (M.II/ 1).83 

Yüksek Komiser. milli azınlıklar konusunda çıkabilecek uyuşmazlık
ları büyümeden. erken ikaz (early warning) ve erken eylem (early action) 
önlemleriyle taraflardarı bagımsız olarak çözümlerneye çalışacaktır 

(M)I/3). örgütlü terör eylemlerinin destekledi~ azınlık sorunları açık 
olarak Komiserin yetkisi dışında bırakılmıştır ki (M.II/ Sa), bu konu Tür
kiye açısındarı son derece önemlidir. Aynı şekilde, Komiserin azınlığ;a 
mensup kişilerin bireysel şikayetlerini inceleme yetkisi de yoktur 
(M.II/5b). 

Kendisinden tarafsız bir görev beklenen Yüksek Komiser, uluslarara
sı alında tarıınmış, seçkin bir kişilik ve bu alarıda deneyim sahibi oları 
şahsiyetler arasındarı 3 yıllık bir süre için seÇilecektir. Bu göreve sonra
cları Hallarıda Eski Dışişleri Bakarıı Max Varı der Stoel seçilmiştir.B4 

Yüksek Komiser, azınlıkların durumu hakkındaki bilgileri bizzat ta
raflardarı toplayabilece~ gibi, medya ve gayri resmi kuruluşlardarı da 
(NGO) bilgi edinebilir (M.23). Ancak, Yüksek Komiser. terör ve şiddet uy
gulayarı ya da bu tür eylemleri açıkça destekleyen kişi veya kuruluşlar
la iletişim kurmayacak ve onlardan bilgi edinmeyecektir (M.25). 

Yüksek Komiser, önceden ziyaretinin amacı hakkında bilgi vermek 
şartıyla azınlık -sorunları oları ülkeleri ziyaret edebilir. Ziyaret edilen dev
let, Komiserin seyahatini kolaylaştırmak ve 25. maddede öngörülen istis
na dışında temaslarında yardımcı olmak durumundadır. Komiser temas
ları sonucu topladığ;ı bilgilerin gizililiğ;ine saygı gösterecektir (M.29). Yük
sek Komiser kendisine yardımcı olmak üzere, 3 kişiden fazla olmamak 
şartıyla uzmarılar atayabilir. Uzmarılar ziyaretlerinde Komisere refakat 
edebilirler. Uzmanların Karnısere yapacağ;ı tavsiyeler de gizli tutulacaktır 
(M.31 vd). 

Azınlıklar Yüksek Komiseri bütün yetkisini, AGiT Kıdemli Memurlar 
Komitesinden (Committee of Senfor Officials) almakta ve somut olaylar-

(83) Concludlng Document qf Helsinki-The ChaUenges of the Change the Fourth Follow-up Meetlng 
Helslnkl, 10 July 1992, 05CE Human Dlmenslon, Helslnkll975-1995, Warsaw 1995. 5 .87 vd. 
(84) Wldmer. P., a.g.e., 5.271. 
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da bu komıte tarafından görevlendirilmektedir. Ne var ki, sorunları tek 
başına çözümlernek zorunda oldugtından, vahim olaylarda bile bunları 
söz konusu komitenin gündemine getirerek tartışılmalarını saglamak ve 
somut kararlar alınmasını isternek yetkisi yoktur. 

Bununlar beraber, Komiser, uyguladıgt sessiz diplomasiy!e, Arnavut
luk'taki Yunan azınlıgın egttimi; Estonya, Letonya ve Litvanya'daki Rus 
azınlıkların sorunları; Makedonya'daki Arnavut azınlık ve Slovakya'daki 
Macar azınlıgın sorunları gibi bir çok olayda, sorunların çözümüne 
önemli katkılarda bulunmuştur.s5 

7. Budapeşte Zirve BlldJrisi 

AGiT, milli azınlıklar konusunu, insan hakları baglamında, 6 Aralık 
1994 te Budapeşte'de yapılan devlet ve hükümet başkanları zirve konfe
ransında da ele almıştır. 

Konferansta, AGiT üyesi devletlerin insani boyut baglamında üstlen
dikleri yükümlülükler ve bunların uygulanış tarzı gözden geçirilmiş ve 
bu alandaki bütün gelişmelere ragmen, özellikle aşırı milliyetçilik, bölge
sel yayılma temayülü, ırkçılık, şövenizm ve yabancı düşmarılıgt gibi ko
nularda tehlikeli bir tırmanış oldugtına dikkat çekilmiştir . 

Konferans sonucu yayınlanan bildirinin azınlıklar sorununa ilişkin 
21. ve 22. maddeleri aynen şöyledir:ss 

::M..21. Katılan devletler, Sonuç Belgesi ve diger AGiT belgelerinde 
yer alan, milli azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunmasına 
ilişkin kuralların uygulanmasını izleme konusundaki kararlılıklarını 
teyit . ederek, Milli Azınlıklar Yüksek Komiserinin bu alandaki çalış
malarını överler." 

~. Katılan devletler, milli azınlıklara mensup kişilerin hakla
rının korunmasını iyileştirmek amacıyla yapılan milletlerarası ça
baları takdirle karşılarlar. Avrupa Konseyi çerçevesinde, AGiT 
standartlarına uygun olarak bir Milli Azınlıkların Korunmasına İliş
kin Çerçeve Sözleşmesinin kabul edildigı ögrenilmtştir. Zirveye katı
lan devletler, Avrupa Konseyine üye olmayan devletlerin de bu r söz

. leşmeyi imzalamaya davet edilmelerini ·ve böylece kendilerine söz-
leşmeye taraf olma imkanı saglanmasının gerekliligini vurgularlar." 

8. Lizbon Zirve Blldirisi 

AGiT çerçevesinde azınlıklar konusuna son olarak 1996 Temmuzun
da yapılan Lizbon Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Konferansında 

(85} Tretter. H •• a .g.e .• 5.304. 
(86) Concludlng Document of Budapest Towards a Genulne Partnership In a New Era. Budapest. 6 De· 
cember 1994. The Budapest Sununit Declaratlon. OSCE Human Dlmenslon, Helstnkl, 1975·1995, Warsaw 

1995, 5.110 ud. 
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degtnilmiş ve yayınlanan bild1r1de. 87 üye devletlerde insan haklarına ge
reken saygının gösterilmedigtne. etnik temizleme. mütecavtz milliyetç1lik 
ve milli azınlıklara mensup kişilere karşı yapılan insan hakları ihlalleri
ne dikkat çekilerek; bu olayların üye devletlerin egemenlik ve güvenli~
ni tehlikeye attı~ belirtilmiştir. Bildirinin milli azınlıklara 1lişkin 10. 
maddesinde aşa~daki ifadeye yer verilmiştir : 

"Güvenliğe önemli bir katkı olarak, milli azınlıklara mensup kişl
lerin haklarına 1lişkin yükümlülüklerlmize saygı göstererek. eksiksiz 
bir şekilde · uygulayaca~ız konusundaki kararlılı~ızı teyit ederiz. 
Bu alanda Azınlıklar Yüksek Komitesiile sıkı bir işbirll~ kurulacak
tır. Ülkesindeki azınlık sorununa çözüm arayan her devlete yardıma 
hazırız." 

C. AVRUPA KONSEYİ 

Avrupa Konseyini k~ran, 5 Mayıs 1949 tarihli Statü'nün 3. maddesi
ne göre, "Avrupa Konseyine üye olan her devlet, hukukun üstünlüğü il
kesini kabul etmek ve ülkesinde yaşayan herkesin temel hak ve özgür
lüklerd~n yararlanmasını sağlamak zorundadır". Bu nedenle Konsey. 
kuruluşuyla birlikte derhal bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hazırla
mayı kendisine görev bilmlştir. 4 Kasım 1950 tarihli Sözleşme, 3 Eylül 
1953' te yürürlüğe gtrmiştfr.BB 

1. Avnıpa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Eşitlik İlkesi 

Sözleşmede azınlık hakları özel olarak düzenlenmemiştir. Sözleşme
nin hazırlık çalışmaları sırasında, milli azınlıkların kendi kültür değerle
rinden özgürce yararlanarak yaşamalarının güvence altına alınmasını 
sağlamak üzere, Sözleşmeye özel hükümler konulması önerilmişse de 
redded1lmiştfr.89 Ancak, Sözleşmenin bazı !fiaddeleri, özellikle farklı di
le sahip azınlıkların korunması açısından önemli hükümler ihtiva et
mektedir. Örneğin. tutuklanan sanık, devletin resmi dilini bilemiyorsa, 
kendi dtlinde tutuklama sebepleri hakkında bilgilendirilmek90 ve hangi 
suçla itharn edildigtni öğrenmek9ı haklarına sahiptir. Ayrıca, Sözleşme
nin 6(3) (e) maddesine göre, "ceza davasında "duruşmada kullanılan d111 
anlamadı~ veya konuşamadı~ takdirde, sanık, bir tercümanın yardı-

(87} OSCE, Organısattonfor Securlty and Co-operatton In Europe. Llsbon Document 1996, S,7. 
(88} Sözleşme Türkiye tarafından 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylanmıştır. R.G. 19.3.1954-8662. 

(89} HUigruber C. .Jestaedt M., The European Conventlon on Human Rlghts and the Protectıon of 

Mlnorltles. Köln 1993, S.15. 

(90} Sözleşme m. 5/2. 
(91} Sözleşme. m. 6/3 (a}. 
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ınından parasız olarak yararlanabilir. "92 Bu hükümden Avrupa ülkele
rinde yaşayan Türk vatandaşları da yararlanmaktadır. Bu hak, AİH Ko
misyonu ve Mahkemesince de teyit edilmiştir. Nitekim. Öztürk. Akdogan 
ve Zengın davalarında Alman Hükümetinin ödediğ;i tercüman ücretini 
adı geçenlerden talep etmesi üzerine, kendilerinin yaptıgı başvurular, 
Komisyon ve Mahkemece haklı bulunıhuştur.93 Ancak, mahkemede ko
nuşulan dilt anladıkları halde çeşit:J,i nedenlerle tercüman isteyen sanık
lar bu haktan yararlanamamaktadır. AİH Komisyonu ve Mahkemesi, 
Fransız mahkemelerinde Bretonca konuşmak isteyerek tercüman talep 
eden bir çok kişinin başvurusunu bu nedenle geri çevtrmiştir.94 

Öte yandan, Sözleşmenın 14. maddesi de azınlık haklan açısından 
çok önemli bir hüküm ihtiva etmektedir. Söz konusu hüküm eşitlik ilke
stnden hareketle. Sözleşmede öngörülen haklardan yararlanmada her 
türlü ayırımcılıgı yasaklamıştır: Şöyle ki: 

''Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cin
siyet. ırk. renk. dil. din, siyasal ya da başka görüşler ulusal veya sos
yal köken. ulusal azınlıga mensup olma. servet, doğ;um veya herhan
gi başka bir durum bakımından hiç bir ayırım gözetilmekstztn sag
lanır." 

AİHS'ntn söz konusu hükmü, azırılıkları eşitlik ilkesi çerçevesinde 
korumaktadır. Buna göre. Sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlük
lerden, etnik köken, dil, din. cins veya başka nedenlerle hiç bir ayırım 
yapılmadan herkes eşit olarak yararlanacaktır. 

(92} Aynı şeklide, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 14(3} (/} Maddesi'nde de, mahkemenın ko

nuştu~u dili anlamayan sanı~a parasız tercüman Isteme hakkı tanınmıştır. insan Haklan Komitesine 

g(jre, bu haktan yalnızca mahkeme dilint hiç anlamayqnlar yararlanabilir; yoksa o dili yeterınce bilmek

le beraber !fade güçlü~ü çekenler bu haktan yararlanamaz. Bir olayc:la,.. anadili Breton olan bir Fransız 

vatandaşı aleyhinde trajik kurallannı Ihlalden dolayı dava açılmıştır. Sanık mahkemede, kendisine ter

cüman atanarak lfadesinin Breton'ca alınmasını talep etmiŞtir. Mahkeme, sanı~ın kendisinin ve tanıkla

rının yeterınce Fransızca bilmelerine ra~ men Breton'ca konuşmayı tercih ettikleri gerekçesiyle. talebi red

detmiŞttr. Sanık. bunun üzerine mahkemenin kendisine bir tercüman atamayarak adli yargılama hakkı

nı Ihlal ettiğinden bahtsle BM insan Haklan Komıtesine başvurmuştur .. Komlte, 14. madde'nin ( 1 }. fıkrası

nın. usul hukuku ve ceza yargılamasında silahların eşltll~l prensibini teminat altına aldı~ına lşaretle. bu 

hükmün mahkemenın resmi dilini kullanmasına engel teşkil etmedl~lnl, devletin, anadilifarklı olan ken

di vatandaşına avukat tutmak zorunda olmadı~ını belirtmiŞtir. Korniteye g(jre, bir devlet ancak. sanık 

veya savunma tanıklarının kendilerini mahkeme dilinde !fade etmelerinde güçlüklerle karşılaşmalan ha

linde. tercüman atamak zorundadır. Komıte somut olayda. sanı~ın Fransızca konuşup anladı~ı Için. mah

kemede Breton'ca konuşma hakkı olmadı~ ını ve mahkemenin bu tutumunun s(jzleşmenln 14 (3} (/} Mad

desi'nde ong(jrülen adli yargılama hakkını Ihlal etmedl~lnl kararlaştırmıştır. UN Commtsslon on Human 

Rtghts, E/CN. 4/Sub. 211991129, 5 July /991. S.15. 

(93} Stavros, S. The Guarantees for Accused Persons under Arttele 6 of the European Conventlon on 

Human Rtghts, London /993 S.253, Dtpnot 797. 

(94} /bld, S. 253. Dtpnotu 795. 
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Ancak, farklı sorunların, niteliklerinin do~ası itibarıyla, farklı şekil
lerde çözümlenmesi gerekece~den, bazı farklı uygulamalar yapılinası 
ayırırncılık de~dir; tam tersine adaleti s~amanın bir geregtdir. Bu ne
denle, önemli olan somut bir olayda farklı uygulamayı haklı gösterebile
cek objektif sebepler bulunup bulunmadı~ın belirlenmesidir. Nitekim, 
AİH Mahkemesi de bu yaklaşımla, somut bir olayda farklı uygulamayı 
haklı kılacak makul ve objektif sebepler bulunup bulunmadı~ı araştır
makta ve yoklu~ halinde farklı uygulamayı Sözleşmenin 14. maddesine 
aykırı saymaktadır.95 ön;egtn Mahkeme, İrlanda ile ilgili bir ofayda, ye
rel bir planlama ve arazi geliştirme komisyonunun, bir vadide bulunan 
bütün arazi sahiplerine yapı izni verdigt halde, ştkayetçtye vermemestnt, 
sözleşmenin 14. maddesınde öngörülen eşıtlik ilkesine aykırı bulmuş
tur.96 

Ayırımcılı~ söz konusu .olabilmesi ıçın, tki veya daha fazla birey ve
ya grup arasında karşılaştırma yapılarak, bireyler veya birey gruplarının 
dt~erlerinden farklı muamele görüp görmediklertntn, görmüşlerse, yapı
lan ayırımın haklı nedenlere dayanıp dayanmadı~ın belirlenmesi gere
kir. Komisyon ve Mahkeme bu konuda akit devletlere geniş bir takdir 
hakkı tanımaktadır. Öme~. 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı M Kanunu
nun uygulanması çerçevesinde, Komisyona Türkiye'den toplam 25 baş
vuru yapılmıştır. Tümü ayrılıkçı terörıst olan ştkayetçiler, M Kanunun
dan yararlanarak şartlı salıverilmelerı konusunda kendilerine diger hü
kümlülere oranla daha agır şartlar yüklendigtnden bahisle, bunun eşit
lik ilkesine aykırı oldu~ndan yakınmışlardır. Komisyon, bütün başvu
ruları kabul edilemez nitelikte bularak geri çevirmiştir. 97 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi'ntn ayırırncılık say
dı~ örnekleri ço~altmak mümkündür; Şöyle ki : 

a. Cinsiyet 

Mahkeme, İsviçre ile ilgili bir ştkayette, kadın-erkek eşitligtnden ha
reketle, kadının evlenınelde kocasının soyadını taşım~a hakkı oldu~u 
halde, aynı hakkın kocaya tanınmamasını 14. maddeye aykırı bulmuş
tur.98 

Mahkeme, Abdulaziz, Cabales ve Balkandalı davasında da, sürekli 
ikametgahları İngiltere'de olan erkeklerin eşierini yanlarına aldırma hak-

(95) Dlgest ofCase Law Relatlng to the European Conventlon on Human Rlghts, (1955-1967) Heule-Bel

gtum 1970, S.212 vd. 
(96) European Court of Human Rtghts, Judgment In the Case of Ptne Valley Development Ltd. and Others 

V.Ireland, Press Releases (I O February - 9 March 1993), S.1. 

(97) E. Commtsslon H R. Information Note No.116, 3 .2 .1994, (46) 94, S.12 

(98) European Court of Human Rtghts, Press Releases (2-24 February 1994), S. l6. 
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ları oldugu halde, aynı durumdaki kadınlara bu hakkın tanınmayarak, 
kocalarının İngıltere'ye gırışlerinin engellenmesinin eşitlik ilkesine aykırı 
oldugunu tesbit etmiştir. Bunun üzerine İngıltere, Mahkeme kararına 
uygun olarak gereken izni vermiş ve iç hukukunda da gerekli degtşiklik
leri yapmıştır. 99 

b. Irk 

İngıltere ile ilgıli bir olayda, Uganda, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeler
den sınırdışı edilen bazı Afrika'lı zencilere, İngıliz pasaportu taşımalan
na r~en ülkeye gırış iznı -verilmemtştir. Sözleşme, yabancıların ülkeye 
gırış ve yerleşme hakkını güvence altına almadıgı halde, Komisyonun, İn
gıliz makamlarının salt ırk ayırırnma dayanan bu uygulamasını şiddetle 
kınarnası üzerine ştkayetçilerin bt,1 ülkeye gırışleri saglanmıştır.ıoo 

c. DD 

Belçika ile ilgıli di~er bir olayda, Fransızca konuşan bir grup aile, Bel
çika'da Flamanca konuşan ailelerin çocuklarınıistedikleri okula kaydet
tirebildikleri halde, kendilerinin çocuklarını sadece Brüksel civarındaki 
Flamanca egtttm veren okullara kaydettirrnek zorunda bırakılmalarından 
yakınmışlardır. Komisyon, Belçika makamlannın. Fransızca dilinin yay
gınlaşmasını engellemek amacıyla yaptıklan bu uygulamanın bir ayırım
cılık ve eşitlik ilkesine aykırı oldu~nu kararlaştırmıştır.ıoı 

Söz konusu dava, belirli bir dili konuşan azınlıkların Sözleşme karşı
sındaki hukuki statüsünü açıklayan iyi bir örnektir. Mahkeme, Avrupa 
Konseyine üye olan devletlerin tümünde egtttmin devlet denetiminde bir 
kamu hizmeti olduguna tşaretle, 1 nolu Ek Protokolün 2. maddesinin 
azınlıklar da dahil herkesin bu okullara serbestçe girişint güvence altına 
aldı~ını belirtmiştir. Mahkemeye göre, devlet çocukların e~itlminde ana
babanın dini ve felsefi görüşlerini gözönüne almak zorundadır. Ancak, 
bu hükümde egttim dili konusunda bir açıklık olmadıgı cihetle, devlet 
resmi dili dışında başka bir dille egttim yaptırmak zorunda olmadıgın
dan, ana-babanın belirli bir dille egttlm yapılması tçin devlete karşı bır 
talep hakları bulunmamaktadır.ıo2 

Azınlık dilleri sorununu henüz kesin bir çözüme kavuşturamayan 
Belçtka'da, bu konuda bir olayda parlamento seçimlerinde Y<;ışanmıştır. 
Bu ülkede Temsilciler Meclisi ve Senato üyeliklertyle, Flaman ve Valon 
Konseylerine üyelik tek bir seçtmle gerçekleŞmektedir. Üyeler mtlletvekt-

(99) Bradley, A.W., Edlnburg Essays In Publlc Law. Ed. by Wilson Flnnle, G.M.G. Hlmswort and Nell, 

Walker, Edtnburg ı99ı, s.ı92. 
(ı 00) Gomlen, D .. Short Gulde to European Conııentlon on Human Rlghts, Strasbourg ı99ı, S.88. 

(ı O ı) Belglan Llngutstıc Case, Dlgest, S.2ıB. 

(ı 02) HIUgruber, C. -Jestaedt, M. a.g.e., S.23 od. 
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li veya senatör yeminini hangi dilde (Flamanca, Fransızca) yapmışlarsa, 
buna göre aynı zamanda Flaman veya Valon Konseylerine de üye olmak
tadırlar. Somut olayda, Flaman bölgesinden seçim kazanarak Parlamen
toya giren Mathieu-Mohin ve Clerfayt, Parlamentoda ;resmi dil olarak 
Fransızca dilinde yemin etmek zorunda kalmışlar ve bu yüzden seçildik
leri bölgenin Flaman Konseyine üye olamamışlardır. Adı geçenlerin şika
yetleriniinceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, seçilmiş adayların 
Parlamentoda belirli bir dilde parlamenter yemini yapmak zorunda bıra
kılmalarının ı nolu Protokolün 3. maddesi anlamında bir kısıtlama sayı
lamayac~ı belirtmiştir. Mahkemeye göre, söz konusu hüküm parla
menterlerin yasama organlarında istedikleri dili kullanmalarını güvence 
altına almamıştır. 103 

d. Din 

AİH Mahkemesi, Avusturya ile ilgili bir olayda, bir kadının Jehova'nın 
Şahitleri mezhebine mensup olması dolayısıyla. boşanma sonucu çocuk
ların velayetinin, salt kadının bu dini inancına dayanılarak babaya veril
mesini, Sözleşmeye aykırı bulmuştur.ıo4 

Sözleşmenin denetim organları olan AİH Komisyonu ve Mahkemesi, 
bu uygulama çerçevesinde kabul ettigi her başvuruyu, ı4. madde bagla
mında bir testten geçirmekte ve ayırırncılık yapıldıgını tespit etugi takdir
de, Sözleşmenin ilgili maddesinin ihlal edildigini kararlaştırmaktadır. 

Komünist -sistemin çökmesinden sonra milliyetçilik akımlarının tek
rar kuvvetlenınesi üzerine, azınlık sorunları yeQ.iden Avrupa gündemine 
oturmuş ve Avrupa Konseyini de bu sorunla özel olarak ilgilenmeye yö
neltmiştir. Avrupa Konseyi bu baglamda, 90'lı yıllarda iki önemli sözleş
me hazırlamıştır. 

2. Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı 

ı ı yıllık çok zahmetli bir çalışma sonucu hazırlanan Şart, 105 egitim. 
kamu idaresi, mahkemeler ve medyada azırılik dillerinin kullanılmasının 
yaygınlaştırılması ve teşviki konulannda çok geniş kapsamlı alternatif 
hükümler ihtiva etmektedir. 

7. maddeye göre, Şartın amacı azınlık dillerinin bir kültürel zenginlik 
ifadesi olarak kabul edilerek, akit devletlerin bu alandaki politikalarını. 
yasa ve uygulamalarını belirli ilkelere dayandırmalarını saglamaktır. Bu 
ilkelerin başında, azırılık dillerinin özel yaşam ve toplum hayatında kul
lanılmasını kolaylaştırmak ve cesaretlendirrnek gelmektedir. 

(I 03) Ibld. S.67 vd. I nolu ProtOkol M.3, "Yüksek liklt taraflar, yasama organının seçımı konusunda, hal· 

kın kanaatının serbestçe açığa vurulmasına elvertşii şartlar altında. uygun sürelerle gizli oyla serbest se· 

çimler yapmayı taahüt ederler". 
(I 04) Judgment of 23 June I993 In the Case of Hoffmann V. Austrıa. Information Sheet No.32, S.41 vd. 

( 105) European Charter for Reglonal or Mlnortty Languages. 
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a. Eiftim. 

Şartın 8. maddesinde, akit devletlerin anaokulundan başlayarak ilk, 
orta ve yüksek egltim kurumlarında resmi dilde egitime halel getirmeye
cek şekilde, azınlık dillerinde de egltim yaptırmaları temenni edilmekte
dir (Undertake). Ancak, akit.devletlere. egttimin belirli bölgelerde tümüy
le veya kısmen azınlık dilinde yapılması, azınlık dilinin ayrılmaz bir par
ça olarak egitim programına dahil edilmesi ya da velilerin talebi üzerine 
o dilde egitim yaptırılması gibi 4 alternatifli bir seçim hakkı tanınmıştır. 

b. Yargı 
Şartın 9. maddesinde, azınlık dillerirıin konuşuldu~ bölgelerdeki ce

za. hukuk ve idari davalarda, yargılamanın selametine zarar vermeyecek 
şekilde, azınlık dillerinin kullanılması temenni edilmektedir. 

, Bu hükümde de, taraflardan birisiniri talebi üzerine bütün davanın 
azınlık dilinde görülmesi veya tarafa kendi dilini kullanma imkanı veril-

. mesi; mahkemeye sunulan belgelerin salt azınlık dilinde olması nedeniy
le delil olarak kabul edilmesinden imtina edilmemesi ya da davayla ilgili 
belgelerin talep üzerirıe, ücretsiz olarak azınlık dilinde de düzenlenmesi 
gibi, dörtlü bir alternatif öngörülmüştür. 

c. Kamu yöne~imi 

Kamu yönetımine hitab eden ı o. maddede, azınlık dtllerirıin konuşul
du~ bölgelerdeki idari makamların, makul olarak mümkün olabildigt 
ölçüde (as far as reasonably possible) azınlık dilini kullanmaları veya 
azınlıga mensup bireylerin kendi dillerinde başvurmaları halinde, hiç de
gılse onlarla temasa geçen görevlileriri o dili bilmeleri veya azınlık dilin
de yapılan sözlü veya yazılı başvurulara aynı dilde cevap verilmesi ya da 
azınlık dilinde sunulan belgelerin tdarece geçerli sayılması gibi alterna
tifler yer almaktadır. 

d. Medya 

Şartın ı ı. maddesinde, radyo ve televizyon yayınları ile basın ve ya
yın konusu düzenlenmiştir. Bu konuda da fıkit devletler alternattflt ola
rak, azınlık dilinde yayın yapmak üzere en az bir radyo ve bir televizyon 
istasyonu kurulmasına izin vermeye veya bu konuda kolaylık s~amaya 
ya da kurulu ıstasyonların azınlık dilinde yayın yapmalarını s~ayacak 
yasal düzenlemeyi yapmaya davet edilmektedir. 

Aynı temennı. azınlık dtltnde gazete çıkarmaya veya o dilde gazeteler
de periyodik makaleler yazmaya izin verilmesi bakımından da geçerlidir. 

Akit devletler keza. komşu ülkelerden azınlık dillerinde yapılan radyo 
ve televizyon yayınlarının dinlenmesine ve bunların tekrar yayınlanması
na izin vermeye ç$ılmaktadır. 
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Şartın 12. maddesinde ayrıca, kültürel faaliyetler açısından, kütüp
-haneler. kültür merkezleri, müzeler, arşivler, akademiler. tiyatro ve sine
malar ve benzeri yerlerde azınlık dillerinin kullanılmasının teşvik edilme
si temenni edilmektedir. 

e. Ekonomik ve sosyal hayat 

Şartın 13. maddesinde, akit devletler, bütün ülkede ekonomik ve sos-
: yal hayatta, haklı sebepler olmaksızın azınlık dillerinin kullanılmasını 
yasaklayan veya kısıtlayan yasal engelleri kaldırmaya davet edilmekte ve 
bu b~amda istihdam sözleşmeleri ve teknik kullanma ve yapım kılavuz
larının azınlık dilinde de düzenlenmesi özellikle vurgularımaktadır. 

Aynı şe~de, bankacılık ve finans sektöründe, makul olarak, müm
kün olabildigt ölçüde, poliçe, çek ve diger mali dökümanların azınlık dil
lerinde düzenlenmesine yasal ortam hazırlanması istenmektedir. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı, toplumsal yaşamın her ala
nında azınlık dillerinin kullanılmasının - teşviki ve yaygınlaştırılması açı
sından çok ileri hükümler öngörmekle _beraber, bir takım zaftyetleri de 
ihtiva etmektedir. 

Her şeyden önce, sözkonusu belge, ~it devletler bakımından b~a
yıcı ve ahdi yükümlülük doguracak bir milletlerarası sözleşme şeklinde 
degil, azınlıga mensup bireylerin kendi dillerini kullarıma haklarına iliş
kin bir bildiri niteligtyle, "şart" olarak hazırlanmıştır. Hiç kuşkusuz, bel
ge bu haliyle de, imzalayan ve onayiayan devletler açısından, sözleşme
ler kadar olmasa bile hukuken, ve özellikle de ahlaken b~ayıcıdır. 

Son derece hassas bir konuyu düzenleyen şartta, özenle seçilmiş bir 
üslup ve yumuşak tfcıdelerin kullanıldıgt özellikle dikkati çekmekt~dir. 

Uluslararası sözleşmelerde kullanılması mutat olan ve k~sin yükümlü
lükler belirten, "must" veya "shall" gtbi kelimeler yerine, "undertake, ma
ke available, provide, produce, allow" gibi temenni ifade eden terimler 
tercih edilerek, devletler özendirilmeye çalışılmıştır. 

3. madde, Şartın hangt azınlık dillerine uygulanacagını akit devletle
rin takdirine bırakmıştır. Devletler, imza, onay veya katılma belgelerinin 
tevdit sırasında, bu bölgesel veya azınlık dilini belirleyerek Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine bildirecektir. 

Şart, devletleri özendirerek mümkün olan en fazla katılımı teşvik 
amacıyla düzenledigl her konuda çeşitli alternatifler öngörmüştür. Ülke
lerindeki azınlıkların durumuna ve kullandıkları dillere göre, akit devlet
ler, 2 . madde uyarınca bu alternatiflerden toplam olarak 35 tanesini seç
mekle yükümlüdür. Ancak, hemen devletlerin bu konudaki takdir hak
ları kısıtlanarak, bunlardan en az üçer tanesinin 8-12. maddelerin her 
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birinden ve birer tanesinin de 9,10,11 ve 13. maddelerdeki alternatifler
den seçilmesi zorunlulu~ öngörülmüştür. 

Şartın 13. maddesinde, devletlerin, azınlık dilleri politikaları ve tercih 
ettiklerı alternatiflerin uygulanmasını saglamak üzere aldıkları önlemler 
konusunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine periyodik raporlar vere
ceklerı belirtilmiştir. Bu raporlar, kurulacak bir Uzmanlar Komitesince 
degerlendirilecek ve sonucu Bakanlar Komitesine sunulacaktır. Bakan
lar Komitesi, Uzmanlar Komitesının tavsiyelerine uyarak ilgili devletten 
bazı önlemlerin alınmasını isteyebilirse de, bunun herhangi bir yaptırı
mının bulunmaması, Şartın en zayıf noktasını oluşturmaktadır. 

Nihayet, 5. madde ile, devletlerin endişelerını gidererek, Şartın yaygın 
bir kabul görmesini saglamak amacıyla. çok önemli bir hüküm sevkedil
mtştir. Buna göre, BM şartı ve diger uluslararası belgelerde oldu~ gibi; 

"Bu şartın hi9 bit hükmü, BM Şartına veya devletlerin, devletler 
hukukundan kaynaklanan diger yükümlülüklerine ya da devletlerin 
egemenlik ilkesi ve ülke bütünlügüne karşı bir hak do~racak veya 
eyleme kalkışmaya izin verecek şekilde yorumlanamaz ... 

Şart, 5 Mart 1996 tarihtitibarıyla Almanya, Avusturya, Danimarka. 
Finlandiya. Hollanda, İspanya, İsviçre, Kıbrıs, Ltchtensteın. Lüksem
burg, Malta, Macaristan, Norveç ve Romanya olmak üzere, toplam 14 
devlet tarafından imzalanmıştır.ıoo Bunlardan, Finlandiya, Macaristan, 
Hollanda ve Norveç tarafından onaylanmıştır. Yürürlü~e girmesi için 5 
devletin onayı gerekti~ ve bu sayıya ulaşılamadıgı için, Şart henüz yü
rürlüge gtrmemiştir .ıo7 

3. MDU Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi 

Azınlıkların korunması konusu, özellikle komünist rejimierin çökme
sinden sonra Avrupa Konseyi'nin gündeminde özel bir yer ışgal etmiştir. 
Konsey 90'lı yıllardan başlayarak bu konuda bir dizi tavsiye kararı kabul 
etmiştir.ıoa Konsey, konuya ilişkin 1201 (1993) sayılı en son tavsiye ka
rarında~ Bakanlar Komitesine, milli azınlıkların korunması konusunda, 
AİH Sözleşmesine ek bir protokol hazırlanması önerisinde bulunmuştur. 
Böylece, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak azınlık haklarının da 
Sözleşmenin koruma mekanizması kapsamına alınması amaçlanmıştır. 

Ne var ki, Avrupa Konseyine üye ülkeler devlet ve hükümet başkan
larının 9 Ekim 1993 te Viyana'da yaptıkları zirve toplantısında, Konse-

(1 06) Information Sheet No.38. 8.116. 

( 1 07) ConseU de L 'Europe. Etat des Slgnature et des Rat!flcatlon. No. I48. Azınlık sorunları bulunan, Bel· 

çika. BulgariStan, Fransa. İtalya, ingiltere, Rusya ve Yunanıstan gibi devletlerin. Şartı hiç Imzalamadık-

lan dikkatı çekmektedtr. Şart Türkiye tarcifından da tmzalanmamıştır. 

(108) 1134 (1990). I177 (1992) ve 120I (1993); Council of Europe, Information Sheet No.36 (January.Ju

ne I995). S.88. 
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yin, Sözleşmeye ek bir protokol hazırlanması şeklindeki önerısı ra.gbet 
görmemiş. yerine. AİHS'nden bağımsız bir sözleşme hazırlanması direk
Wl verilmiştir .ıog 

Sonuçta, Avrupa Konseyi çerçevesinde kurulmuş olan. "Milli Azınlık
lar ad hoc Komitesinin" bu direktif dogrultusunda düzenlemiş oldugu, 
"Milli Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi",ııo Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesince ı O Kasım ı 994 tarihinde kabul edilmiştir. ı O 
Ocak ı995 de tmzaya açılan Sözleşme. o tarihte 2ı Avrupa Konseyi üye
si devlet tarafından imzalanmıştır. ııı 

a. Sözleşme De güvence altma alınan azınlık haklan 

Sözleşmenin önsözünde, azınlık haklarının akıt devletlerin ülke bü
tünlügü ve milli egemenligine saygı çerçevesi içinde korunaca.gı özenle 
vurgulanmıştır. Bütün devletlercekabul görebilecek ortak bir tanım üze
rinde uzlaşma sa.glanamadıgından, Sözleşme metninde azırılık kavramı
nın tanırnma yer verilmesi mümkün olamamıştır. 

Sözleşmenin 3. maddesine göre, milli azınlıga mensup olan kişiler, 
Sözleşmede öngörülen hakları bireysel olarak veya digerlertyle birlikte 
topluea kullanma yetkisine sahip olmaktadır. Ancak bundan, azınlık 
gruplarının bu haklara kollektif haklar nıteligtyle sahip oldugu sonucu 
çıkarılamaz. Çünkü bu Sözleşme de, digerlerı gıbı azınlıkları grup olarak 
degtl. bu gruplara mensup bireyler olarak degerlendirdiglnden. tanınan 
hakların sujesi bireyin kendisidir. 

4. madde ile, akıt devletler. azınlıgın yasa önünde eşttligını. saglamak 
ve hiç bir şekilde ayırım yapmamak yükümlülügünü üstlenmişlerdir. 
Akıt devletler ayrıca olumlu olarak, azırılık mensupları ile çogunluk ara
sındaki, ekonomik, sosyal, sıyasal ve kültürel farklılıkları gıderrnek için 
gereken örılemleri almakla yükümlüdür. Bu amaçla, azınlıkların kimligı. 
dini, dili, gelenekleri ve kültürel mirasını yaşatmak ve muhafaza etmek 
ıçın gerekli ortam ve şartlar yaratılacaktır. 

6. maddede, akıt devletlerin, ülkelerinde yaşayan çogurıluk ve azınh
ga mensup bireyler arasında kültürler arası hoşgörü ve diyaloğu gelişti
rerek birbirlerini daha iyi anlamalarını saglayacakları belirtilmiştir. Bu 
amaçla çogunluk ve azınlık arasında etnik, kültürel, dil ve din kimlikle
rinazara alınmaksızın özellikle egitim, kültür ve medya alanlarında kar
şılıklı anlayış içinde işbirligi yapılacaktır. 

( 1 09} Blndlng Report. S.5. 
(110} Ad hoc Commlttee on National Mlnorttles, Framework Conventlonfor the Protectlon qf National Ml· 

norltles. Strasbourg CM (94} 133. 

(lll} Consell de L 'Europe, Communlque de presse, 46 (95}. 
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7. maddede milli azınlıga mensup kişilerin barışçı amaçlarla toplan
tı. dernek kurma haklarıyla din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlükleri 
güvence altına alınmıştır. 

8. maddeye göre, azınlık mensupları din ve. inançlarını açıga vurma, 
dini kurum ve dernekler kurma özgürlügüne sahiptir. 

9. maddede, azınlık mensupları. kamu makamlarının müdahalesi ol
maksızın kendi dillerinde düşünce ve görüşlerini açıga vurma ve bu dil
de bilgi alıp verme hakkına kavuşturulmuştur. Bu baglamda, radyo, te
levizyon ve sinema işletmelerine izin verilecektir. Akit devletler bu konu
da ruhsat verme yetkisine sahip olmakla beraber. ruhsat için objektif 
kriteriere dayalı olmayan hiç bir ayırım yapılmayacaktır. Ayrıca, azınlık
lara kendi dillerinde yazılı medya kurma hakkı da tanınacaktır. 

10. maddeye göre, azınlık mensupları. hiç bir müdahale olmaksızın 
kendi azınlık dillerin1 özel veya kamuya açık şekilde yazılı veya sözlü ola
rak kullanma hakkına sahiptir. Bu baglamda, azınlıgm çogunlugu oluş
turdugu bölgelerde, azınlık dilinin kendi aralarında veya idari makamlar
la olan ilişkilerinde kullanılmasına izin verilecektir. Ayrıca, azınlıga men
sup bir kişinin tutuklanması .halinde. tutuklama ve hakkındaki suç it
hamı hakkında. derhal kendisine kendi dilinde bilgi verilecek ve gereki
yorsa ücretsiz bir tercüman yardımıyla kendi dilinde kendisini savunma 
hakkı tanınacaktır. 

ll. maddeye göre. azınlık mensubu bireyler kendi dillerindeki isimle
rini kullanma hakkına sahiptir. Akit devletler bu hakkı resmen tanımak
la yükümlüdür. Ayrıca, azınlıkların çogunlugu oluşturdugu bölgelerde 
yerel isimlerle cadde ve sokak isimlerinin. yeterli talep halinde. azınlık 
dilinde konulması için gereken düzenlemeler yapılacaktır. 

12. maddede. akit devletlerin egitim alanında. çogtı.nlukla birlikte 
azınlıgın da kültür. tarih, dil ve dinlerinin ögTetilmesi için gereken ön
lemler alacakları belirtilmiştir . Bu baglarnda her düzeydeki egitim kuru
muna girmek açısından azınlıga fırsat eşitligi tanınacaktır. 

13. maddeye göre( azınlık mensupları kendi özel egitim kurumu ve 
kurslarını kurarak yönetme hakkına sahiptir. Akit devletler azınlıgın bu 
hakkını tanımakla beraber. bütçeden mali yardım yapmak zorunda de
gildir. Bu çerçevede. azınlıgın çogunlugu .oluşturdugu bölgelerde. yeterli 
talep olması halinde, devletin resmi dilini de ögretmek şartıyla, azınlık 

dilinde egitim yapılmasına izin verilecektir. 

Sözleşmenin 16. maddesinde, azınlık mensubu bireylere akit devlet 
ülkesinin her bölgesinde seyahat ve yerleşmek hakkı tanındıgı halde. ço
gunluk, azınlıkların yogun oldugu bölgelere yerleşme hakkından mah
rum edilmiştir. Bu maksatla 17. maddede akit devletlerin, azınlıgın Söz-
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leşmeyle tanınan haklarının kısıtlanması amacıyl;ı, azınlık bölgelerinde
ki nüfus oranını degtştirmeye yönelik önlemler almaktan kaçmacakları 
belirtilmiştir. 

18. maddede. azınlık mensupları bireylere. aynı etnik. kültür. dil ve 
din kimligini paylaştıkları komşu ülke vatandaşlarıyla sınırötesi temasta 
bulunma hakkı tanınmıştır. Bu amaçla, 19. maddede akit devletlerin 
komşu devletlerle 1kili veya çok taraflı antlaşmalar yapması öngörülmüş
tür. 

SözleşmeninIII'üncü Bölümünde ise, tanınan bu hak ve özgürlükle
re karşılık. azınlı~a mensup bireylerin milli mevzuata ve özellikle ço~n
luk ve di~er azınlıkların haklarına saygı göstermekle yükümlü oldu~ 
belirtilmiştir. 

Son oiarak. çerçeve sözleşmesinde güvence altına alınan hak ve öz
gürlüklerin aynı konuyu düzenleyen AİHS ve ek protokoller hükümleri
ne uygun bir şekilde anlaşılması gerektıgt vurgulanmıştır. 

b. Sözleşmenin defıerlencUrilmesi 
Sözleşme. isminden de anlaşılac~ üzere. devletlerin azınlık politika

ları açısından uygulayacakları ilkeleri belirleyen bir çerçeve nıteligtnde
dir. Akıt devletlerin bu alandaki yasal düzenlemelerini yaparken ve uy
gulamalarını sürdürürken bu çerçevede hareket etmeleri temenni edil
mektedir. 

Ne var ki, Azınlık Dilleri Şartında oldu~ gtbi, bu Sözleşmede de çok 
zayıf bir dil kullanılmıştır. Sözleşmede, azınlık hakları konusunda belir
siz ve yetersiz bir şekilde tanımlanmış bir takım hedef ve ilkelere yer ve
rilmiştir .ı ız Ancak, bunlar sadece akit devletlere hitabettigt ve bireyler 

· bakımından do~dan haklar do~rmadı~ için. azınlı~a mensup bireyle
rin bunlara dayanarak bir hak ileri sürmeleri mümkün degtldir . ıı3 Bu 
durumda her şey üye devletlerin takdirine bırakılmıştır. 

· Aynı şekilde, Sözleşmede çok zayıf bir izleme ve yönlendirme meka
nizması öngörülmüştür. Akit devletler, 25. maddeye göre, Sözleşmede 
belirtilen ilkeleri yaşama geçirmek üzere aldıkları önlemlerı ve yaptıkları 

· düzenlemeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirmekle yükümlü 
tutulmuştur. Bunların Sözleşmeye uygun olup olmadı~nın de~erlendiril
mesi, Bakanlar Komitesince yapılacaktır. Ancak. AİHS'nde oldu~u gibi 
bir denetım mekanizmasına başvuru mümkün olmadı~ı için, Bakanlar 
Komitesi herhangibir aykırılık tesbit etti~i takdirde, bunun yaptırımı 
yoktur. 

( 112} Blndlng Report. S. 7. 

( 113} Council of Europe, Information Sheet No.36, 5 .89. 
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Sözleşmenin 26. maddesinde Bakanlar Komitesine bu konuda yar
dımcı olmak üzere bir Danışma Komit~si kurulması öngörülmüştür . Ko: 
mite, sözleşmenın yürürlüge girmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete 
geçecektir. Bakanlar Komitesi halen, komitenin oluşturulabilmesi ve gö-

. revlerini etkin bir şekilde yapılabilmesi için, çeşitli uzman kuruluşlar
dan, komitenin görevleri, kompozisyonu, üyelerin nitelikleri, seçim şart
ları ve görev süreleri gibi konularda görüş almaktadır.ıı4 

Avrupa-Konseyi Sözleşmeler:i konularına ve önemlerine göre, genelde 
3 veya 5 devletin onayı ile yürürlüge girmektedir. Söz konusu Sözleşme
nin 12 devletin onayı ile yürürlüge girecek: olması, Sözleşmenin düzen
lendigt konunun büyük önemini açıklıkla ortaya koymaktadır. Bu ne
denle, Sözleşmede öngörülen son derece ileri azınlık haklarının. ancak 
devletler arasında çok geniş bir mutabakatlayaşama geçirilebilecegi dü
şüncesiyle, bu kez katılım çok geniş tutulmuştur. Diger bir ifadeyle. dev
letlerin azınlık haklan konusundaki çok duyarlı tutumları gözönüne alı
narak, bu hakların ancak çok sayıda devletin tasvibi ile uygulama alanı 
bulabilecegt düşünülmüştür. Sözleşme. Avrupa Konseyine üye olmayan 
devletlerin de katılmasına açık olmakla beraber, geçmişteki örnekler 12 
devletin onayını saglamanın çok güç oldugunu ortaya koydu~ndan, 
Sözleşmenin iyimser bir tahminle ancak çok uzun bir süre sorıra yürür
lüge girebilecegt söylenebilir. Ayrıca, Sözleşmeye çekince koymanın 
mümkün olmaması, devletlerin katılımını güçleştireceginden, yürürlük 
tarihinin daha da geriye atılmasına neden olmuştur. ı ıs 

Milli Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesinin beklentileri kar
şılayamaması üzerine Avrupa Konseyi eski görüşünü tekrar canlandıra
rak, Çerçeve Sözleşmesinin, AİHS'ne ek bir protokol olarak düzerılenme
sine ilişkin çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Bu amaçla, azinlık 
haklarının da yer alacagı bir "kültürel haklar" protokolü hazırlanmak is
tenmektedir. Böylece, azınlık hakları da AİHS'nin koruma şemsiyesi altı
na alınacak ve hakları ihlal edilen azırılıga mensup bireyler, AİH Komis
yonu ve Mahkemesine başvuru hakkına kavuşmuş olacaklardır. Bu pro
tokolde, bizzat Çerçeve Sözleşmesi ile, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin 1201 (1993) Sayılı Tavsiye kararından alınacak hükümlere 
yer verilmesi düşünülmektedir .ı ıs 

( 1 14) Blndlng Report, S./2 vd. 
( 115) SOzleşme, ı Ocak 1997 tarlhlltlbarıyla 40 Avrupa Konseyi üyesi devletten. Andora. Belçika, Bul
garistan. Fransa. Türkiye ve Yunanistan dışında. 34 devlet tariıjından lmzalanmıştır. Bunlardan sadece, 

Estonya. Moldova, San Marlno, Kıbrıs, Macaristan. Romanya. Slovakya ve ispanya SOzleşmeyl onayla

mışlardır. Yürürlük Için gereken 12 Onay sayısına ulaştiamadığı Için. Sözleşme henüz yürürlüğe girme

miştir. Canseli De L'Europe. Etat des Slgnatures et des Rattjlcattons. Traltes Europeens. No. I57 as of 24 

January 1997, Strasbourg 24 January 1997, H (97) 3. Kıbrıs Rum Cumtıurlyetlnln adadaki Türk Cema

atini azınlık statüsüne sokmak Için SOzleşmeyl alet acele onayladığı özelllkle dikkati çekmektedlr. 

( 116) Council oj Europe. Information Sheet No.36, S.89. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASISÖZLEŞMELER 
VE TERÖRLE MÜCADELE 

I. GENEL OLARAK 

Tehlike ve saldınlara karşı korumasız bir şekilde açık olan hiç bir or
gantzmanın yaşama şansı yoktur. Bu durum, bütün canlılar ve insanlar 
açısından oldugu kadar, insanların oluşturdugu kurumlar ve devlet açı
sından da geçerlidir. 

Günümüzde bu tehlikelerin başında terörtzm gelmektedir. Ülkelerini 
parçalamak isteyen bölücüler, anarşistler, aşırı uç mensuplan ve radikal 
azınlıklar, demokratik rejimin kendilerine sagladıgı geniş özgürlük orta
mından yararlanarak, yurt içinde ve dışında, can ve mala karşı agır sal
dırılar gerçekleştirerek, isteklerini bu tür şi<~det eylemleriyle zorla kabul 
ettirmeye çalışmaktadır. 

Teröristler saldırılarını, hür demokratik temel düzenin kendilerine 
sagladıgı . özgürlük ortamından yararlanarak ve sahip oldukları temel 
hak ve özgürlükleri kötüye kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu nedenle
dir ki, kendilerine karşı konuldugunda, kolayca, temel insan hak ve öz
gürlüklerinin ihlal edildigl iddiasıyla ortaya çıkmaktadırlar. Teröristlerin 
bu iddia ve savun-malarının ne dereceye kadar dogru oldugunun ve te
mel hak ve özgürlüklerden yararlanıp yararlanamayacaklaruıın cevabı, 
AİHS'nin ı 7. maddesinde açıkça verilmiştir. Buna göre : 

'"Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluga veya 
kişiye, Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine yö
nelik bir faaliyete gtrişme ya da eylemde bulunma hakkıni verir anla
mında yorumlanamaz. ·· 

Geçmiş yıllarda bir çok devlet terör canavarıyla boguşmuştur. Bun
.lar arasında İngiltere, Fransa, İspanya ve Türkiye gibi devletler hala mü
cadelelerini sürdÜrmektedir. Terörle mücadele demokratik sistem açısın
dan agır bir testtir. Örnegin, terör grupları insanları kaçırarak rehin al
dıgında ilk akla gelen, rehinelerin hayatlarının kurtarılması olmuştur. 
Fakat kısa bir süre sonra yetkililer, masum insanların hayatlarının kur
tarılması için teröristlerle pazarlıga girişilmesinin,ıı7 teröristleri şiddet 
eylemlerini yogurılaştırmaya ve taleplerini yükseltıneye teşvik ettiglnin 

r 117} Bunun ne kadar ağır bir süreç olduğu. Peru'nun Başkenti Ltma'dakt Japon elçiliğindeki rehineler/n 

serbest bırakılması Için aylarca süren pazarlıktan anlaşılmıştır. 
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farkına varmışlar ve sonuçta kurtarma operasyonlarında daha fazla can 
kaybı olmuştur.ııs 

Terörizm, ülkelerle sınırlı kalmamakta, bütün devletleri tehdit etmek
tedir. Bu nedenledir ki, demokrasileri tahribe yönelik bir tehdit olarak ni
telendirilen terörizmle, yalnız milli de~. milletlerarası düzeydeki bit da
yanışma ve işbirliği içinde mücadele zorunlu hale gelmiştir. Nitekim, Av
rupa Konseyince hazırlanan 1977 tarihli Terörün Bastırılması Sözleşme
si, ı 19 bu amaçla, akit devletlerin, ülkelerinde yakalanan teröristleri iade 
etmedikleri takdirde, yargılamakla yükümlü olduklarını belirtmiştir, 

Günümüzde terörizm, bütün ülkeler için müşterek bir sorun haline 
gelmiştir. Halen dünyanın hiçbir bölgesi ve ülkesi terörist saldırılardan 
muaf degildir. Zaman içerisinde giderek artan bu tehditle mücadele için 
bütün ülkeler çeşitli tedbirler almışlardır. Ancak alınan bütün tedbirlere 
ragmen geltşen teknikleri, güçlü silahları ve çeşitli terör gruplarının tş
birltğ1 sonucu, gittikçe daha tehlikeli bir nitelik kazanan terörizm, günü
müzde devamlılık arzeden ve kolay kolay ortadan kaldırılması mümkün 
olmayan bir sorun görünümündedir. 

Terör olaylarında ölenlerin sayısında arbş meydana gelmiştir. Kamu
oyu terör eylemlerthe alıştıkça, teröristler dikkat çekebilmek ıçın giderek 
şıddetı arttırmakta ve daha kanlı eylemler gerçekleştırmektl~dirler. 

Terör örgütleri, dünyadaki siyasi gelişmelere karşı daha duyarlı hale 
gelmişlerdir. Amaçlarına ulaşınalarma olanak veren daha uygun strate
jiler geliştırınektedir ler. 

_Söz konusu örgütler, kendilerını "devrımcı" veya "özgürlük savaşçıla
rı" olarak tanıtma amacıyla çabalarını arttırmaktadırlar. Bu örgütler ay
rıca, kendilerine çeşıtlı malı olanaklar saglayan ve siyası görüşlerint ba
rışçı bir çerçevede ortaya koyan yan örgütler k~rmaktadırlar. 

Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılıgı arasındaki bag ve uyuşturu
cu madde kaçakçılıgından elde edilen gelirlerle terör örgütlerine maddi 
olanak saglanması devam etmektedir. 

Aşırı sol ıdeolojilerden esirılenen terör gruplarının hedefi genelde, ka
pitalizm ve emperyalizmi temsil eden demokratik rejim olmakla beraber, 
asıl amaçları siyası rejimi değ1ştirmek de~. ilgili hükümetlerı müzakere
ye zorlayarak taleplerini kabul ettirmektir. Almanya'da Kızıl Ordu Cep
hesi (Rote Armee Fraktıon), İtalya'da Kızıl Tugaylar (Red Brıgades) ve Bı
rıncı Çizgi (Prima Linea) ve Fransa'da Dogrudan Eylem (Action Direct) gi-

( 118) CounciL of Europe, Conuentıon for the Protectıon oj Human Rlghts and Fundamental Freedoms. 

Strasbourg. Fevrıer 1992. S.38. 
(119) European Conventıon on the Suppressıon ofTerrortsm. European Treaty Series No. 90. 
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bi terörist grupları bu yöntemi denemişlerdir. Aynı şekilde, etnik milliyet
çi görüşe dayalı terör gruplarının eylemi rejime degtl. devletin bütünlü
~ne yönelmiştir. Yoksa, ilgili devletin rejiminin demokratik olup olma
masının hiç bir önemi yoktur. Nitekim, terör örgütü ETA'nın askeri ka
nadı İspanyol demokrasisine karşı degtl, İspanya'nın. BASK bölgesinde
ki varlıgına karşı mücadele vermektedir. Keza, Kuzey İrlanda'daki terö
rün nedeni de. İngiliz demokrasisine degil. İngiltere'nin bölgedeki haki
miyetine son vermekttr.ızo Bu kategoriye giren, Kürt milliyetçiligine da
yalı terör örgütü PKK'nın amacı da. ülkenin belirli bir bölgesini Türkiye 
Cumhuriyeti'nden bölerek devletin o bölgedeki egemenligine son vermek
tir. 

Ne türde olursa olsun. terör eylemleri başta yaşama hakkı olmak üze
re, temel insan hak ve özgürlüklerinin tahribine yönelik eylemlerdir. Te
rörizm, devlete karşı bir meydan okumadır. Devlet, vatarıdaşlarının can 
ve mal güvenliklerini korumak, kamu düzen ve güvenliğini sağlamak için 
qu tür şiddet eylemlerine karşı kendisini savunmak hak ve yetkisine sa
hiptir. Ne var ki, saldırının ne zaman, nerede ve kimden gelecegt kolayca 
kestirilemedigt için, terörizmle mücadele çok güç bir ugraştır. Öte yan
dan. devlet teröristler gibi davranamayacagından. onlarla aynı araçlarla 
savaşmak imkanından da yoksundur. Bu mücadelelerin demokratik ku
ral ve yöntemler çerçevesinde, "yasal yollardan ve insan haklarına saygı
lı bir şekilde yapılması zorunludur. Ancak, örgütlü teröristlerin şiddet 
eylemlerinin belirli ölçülerı aşması halinde, yürürlükteki yasalar bu mü
cadelede yetersiz kalabilir. Olaganüstü durumlar olaganüstü yetkilerı ge
rektirdigtnden devletin bu gibi durumlarda. ülkede can ve mal güvenligı
nin sağlanması, kamu düzenı. kamu güvenligi ve ülke bütünlü~nün 
korunması açısından ilave önlemlere ihtiyacı olabilir. Devletler huku
kunda, demokratik rejimin tehlikeye düştü~ böyle durumlarda, devlet
lere olaganüstü yetkiler tanınmıştır. Nitekim, Türk Anayasasında da ol
dugu gibi, bütün modern batı demokrasilerinin anayasalarında. demok-

·ratik kurumlar olarak, olaganüstü rejlinler . öngörülmüştür ki. bunlar 
olaganüstü hill (state of emergency. Notstand) ve sıkıyönetimdir (martial 
law). 121 

Olaganüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması açı
sından alınan bazı önlemler, aslında normal zamanlarda insan hakları
na aykırı olarak nitelendirilebilirse de, bunları şartların haklı kılması 
(Justifying facts) bu tür iddiaları ortadan kaldırmaktadır.122 

( 120) The European Cçmventtonfor the Protectlon of Human Rtghts: International Protectton versus national 

restrtcttons/ Edited by MtreiUe Delmas-Marty, Dordrecht 1992, S./6 (Bundan böyle: M Iretlle Delmas Marty). 

(121} Bkz. Nawlasky, H .. Allgemetne 8taatslehre, Bd.2, Zürtch- Köln 1955, 8.108. 

( 122) M Iretlle Delmas-Marty, a.g.e., 8.9. 
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Kamu hukukunun genel ilkelerine göre, devletlerin sahip oldugu bu 
tür yetkilere, uluslararası sözleş~elerde de yer verilmiştir. Örnegin. BM 
Medeni ve Siyası Haklar Sözleşmesinin 4. maddesi bu baglarnda aşagı
daki hükmü ihtiva etmektedir: 

"Ulusun yaşamını tehdit eden ve varlıgt resmen ilan edilen olaga
nüstü durumlarda, bu sözleşmeye taraf devletler, uluslararası huku
ka göre üstlendikleri öteki yükümlülüklerle bagdaşmak ve ırk. renk, 
cinsiyet, dil, din ya da ·toplumsal kök en ayırımı gözetmemek koşu
luyla, ancak durumun gerektirdtgi ölçüde, bu sözleşmeye göre üst-
lendikleri yükümlülüklere aykırı önlemler alabilir." · 

Maddenin 2. fıkrasında tse alınacak önlemlerin Sözleşmenin, yaşama 
hakkı, işkence yasagı, din ve vicdan özgü~lügü gtbt hükümlerine aykırı 
olamayacagı belirtiliniştir. 

Aynı içerikteki bir hüküm AİHS'nin 15. maddesinde yer almaktadır; 
Şöyle ki: 

"Harp veya milletin varlıgtnı tehdit eden dıger umumi bir tehlike 
halinde her yüksek akit taraf ancak, durumun iktiza ettıgı nisbette ve 
devletler hukukundan dogan diger mükelleftyetlerle tezat teşkil etme- . 
rnek şartıyla iş bu sözleşmede derpiş olunan mükellefiyetiere aykırı 
tedbirler alabilir." 

Böyle bir hükme olan ihtiyaç açıkça bellidir. Olaganüstü bir tehlike 
ile karşı karşıya olan hükümetlere, bu tehlikeyi hertaraf ederek kamu 
düzenini saglayabilmeleri ıçın, Sözleşmeyle üstlendikleri yükümlülükler 
azaltılmak suretiyle, bireysel hakları kısıtlama yetkisi tanınmıştır. An
cak, bu yetki çok titiz bir şekilde kullanılmalıdır. Aksi halde sözleşmeyle 
üstlenilen yüküi:nlülüklerin hiç bir anlamı kalmaz. ız3 

AİH Komisyonu ve Mahkemesi, İrlanda'yla ilgili Lawless ve Alman
ya'yla ilgili Klass davaları ile İrlanda'nın İngiltere'yi şikayet! dolayısıyla, 
yukarıdaki hükmü yorumlayarak, terörle mücadelede devletlerin yetkile
rinin sınırlarını çizen bir içtihat geliştirmiştir. 

Lawless davasında, İrlanda'da, yukarıdaki anlamda bir "milletin ha
yatını tehdit eden bir tehlike" . dolayısıyla olaganüstü yetkilere ihtiyaç 
olup olmadıgt konusu tartışılmıştır. Olayda, IRA ile baglantısından şüp
he edilen Lawless, 1957 yılında İrlanda'da yakalanarak, hakim önüne çı
karılmadan 5 ay süreyle bir askeri kampta tutulmuştur. İrlanda mevzu
atında, terörle mücadele amacıyla güvenlik güçlerine, mahkeme kararı 
olmadan tutuklama gıbı olaganüstü yetkiler tanınmıştır . l24 Mahkeme 

( 123) Merrtls. J.G .• The Development oj International law by the European Conventlon on Human Rlghts. 

Manchester 1993, S.152. 

( 124) Oraa, J . Human Rtghts In States oj Emeryency In International Law, Oxjord 1992, S. l6 vd. 
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olayı şöyle degerlendirmiştir : 125 

"İrlanda'da, normal adli mahkemeler, hatta olağanüstü ceza ve 
askeri mahkemeler dahi, barış ve düzeni saglamakta başarısız kal
dıklarından, terör eylemlerine katılma şüphesi altındaki kişilerin ida
ri kararla tutuklanmaları, durumun zorunlu kıldıgı bir önlemdir." 

Mahkeme, İrlanda-İngiltere davasında bir adım daha atarak 15. mad-
de bagiamında devletlere tanınan takdir hakkının sınırlarını belirlemiş
tir: 

"Yogun bir şiddet ve tehdit olayıyla karşı karşıya kalan Kuzey İr
landa Hükümeti ve 1972'de bu ülkenin yönetimini dogrudan üstle
nen İngiliz Hükümetinin, terörizmle mücadelede normal mevzuatın 
yetersiz kalması üzerine, yargı kararı olmadan tutuklama gibi olaga
nüstü yetkilere başvurmaları makul karşılanmalıdır." 

Ai:HS, başta milli güvenlik, kamu düzeni ve suçlulugtın önlenmesi ol
mak üzere, haklı sebeplerle özgürlüklerin kısıtlanabilecegini belirtmiştir . 

Ancak, akit devletlerin bu alandaki takdir hakları sınırsız olmadıgından, 
bizzat Sözleşme bu konuda ölçüyü koymuştur. Bu ölçü, Sözleşmenin her 
madd~sinde tekrarlanan, "demokratik bir toplumun gerekleri"dir (neces
sary in a democratic society). Bu sınırın aşılıp aşılmadıgı Komisyon ve 
Mahkemenın denetimi altındadır. Mahkeme, Almanya'yla ilgili Klass ve 
digerleri davasında. kısıtlama yetkisinin sınırlarını çizmiştir. 

Olayda ikisi hakim olan 5 hukukçu Komisyona başvurarak, telefon
larının dinlendigi ve yazışmalarının açıldıgından yakınmışlardır. Konuya 
ilişkin. G-1 O tabir edilen Alman mevzuatı. bazı şartlar altında ilgililere 
haber vermeden muhaberatın gizlice izlenmesine imkan sağlamaktadır. 
Buna karşı yargı yoluna başvuru da mümkün değ;ildir. Şikayetçiler, söz 
konusu Alman kanununun, Sözleşmeni.n, özel hayatın gizliligine ilişkin 
8. ve hak arama özgürlüğ;üne ilişkin 6. maddelerine aykırı olduğ;unu id
dia etmişlerdir. Mahkemeye göre: 126 

"Polis devletlerinde oldugu gibi, vatandaşların gizlice izlenmesi, an
cak demokratik kurumların korunması açısll]-dan zaruri olan hallerde 
hoşgörülebilir. Demokratik toplumlar günümüzde, çok soflstike bir ca
susluk ve terörtzm tehlikesi altındadır. Dolayısıyla devlet, bu gibi tehli
kelere etkin bir şekilde karşı koyabilmek için gizli izleme ve gözetim 
yöntemleri uygulayabilmelidir. Bu nedenle baZı mevzuatın istisnai du
rumlarda bu imkanı sağ;Iaması demoktik bir toplumun geregi olarak, 
milli gü verılik ve suçlulugtın örılenmesi bakımından zaruri sayılabilir." 

(125) Soulter, G. Terrortsm. MlreiUe, Delmas-Marty, a.g.e., S.23. 

( 126) Meersch, w . ..r Ganshof van der, Reltance, In the case law of the European Court of Human Rlghts, on 
the Domestlc Law of the States, Human Rlghts Law Journal Vol.l, No.J-4 S.28 ııd. 
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Bununla beraber. Mahkeme derhal çok çarpıcı bır ifadeyle ölçüyü 
koymuştur :ı27 

"Ancak bu, akit devletin sınırsız yetkileri e donatıldıgt anlamına 
gelmez. Aksi halde demokrasi, onu savunma yerıne, tahrip edilır." 

AİH Komisyonu da, kanşıklık ve huzursuzluk zamanlarında toplu
mun siyası tansiyonunun yükselmeslyle, devletlerin tehlikeyi sa~ştur
mak için en basit ve serı tedbırlerı alarak kolayca keyftllge yönelebile
ceklerine lşaretle, aynı tehlikeye dikkatı çekmtştır.ı2s 

AİHS'nin denetım organları olan Komisyon ve Mahkemenin 15. mad
denin uygulanmasına ilişkin olarak gellştırdlgt içtihatta başlıca iki nok
ta üzerinde durulmuştur. Bunlardan bırıncısı, tartışmasız olarak devle
tin. bır tehlikeyi hertaraf etmek için gereken önlemleri almak üzere, ola
ganüstü hal ilan etme yetkisine sahip oldugudur. Bu, milleti agır saldı
rılara karşı korumakla görevli olan devlete tanınmış istisnai bır haktır. 
İkincisi devletin bu yetkisinin sırtırsız olmadıgtdır. Devlet bu konuda son 
hakem degıldır.Çünkü, olaganüstü halilanı ve bu baglarnda alınan ön
lemler, dıger devletler veya bıreyler tarafından şikayet konusu yapıldıgt 
takdirde, bunların ısabetı ve 15. maddede öngörülen şartların gerçekle
şlp gerçekleşmedlgtnin denetımı. Komisyon ve Mahkemeye aıttır. 129 

Öte yandan, olaganüstü hallerde tanınan yetkiler bizzat 15. madde 
ile de kısıtlanmıştır . Maddenın 2. fıkrasında öngörüldügü üzere. bu gıbı 
durumlarda alınacak önlemler, Sözleşmenin, yaşama hakkına ilişkin 2., 
işkence yasagtna ilişkin 3., angarya yasagına ilişkin 4. ve "kanunsuz suç 
ve ceza olmaz" ilkesine ilişkin 7. maddesine aykırı olamaz. 

Söz konusu hükmün 3. fıkrasına göre, bu maddeden yararlanmak ıs
teyen akit devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, alınan önlemler 
ve gerekçeleri konusunda ayrıntılı bilgilerilçeren bır beyanda bulunmak
la yükümlüdür. Aynı şekilde, pnlemlerln sona ermesi de bildırilecektır. 

Şimdiye kadar. terörle mücadele eden ingiltere, İrlanda ve Türkiye lle 
demokratik rejimi askeri darbelerle kesintiye ugrayan Yunanistan gıbı 
devletler, 15. madde çerçevesinde sapma (derogatıon) beyanında bulun
muşlardır .ı3o _ 

( 127) Sauller G. Terrortsm. M treille Delmas-Marty, a .g.e. S. I 9. 

(128) Oraa; J . a .g.e. S-43. 

(129) lbld, S.43. 

( 130) Vllllger, Mark E .. Handbuch der Europatsehen Menschenrechtskonventlon. Zürtch I 993. S.400. 
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U. AVRUPA ÜLKELERİ VE TERÖRLE MÜCADELE 

A. İNGİLTERE 

Kuzey İrlanda uyuşmazlıgt, çıkış nedenleri ve amacı farklı da olsa. et
nik milliyetçilige dayalı bölücü terörizm açısından, PKK terörü ile büyük 
benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla, İngiltere'nin bu uyuşmazlıgtn 
çözümü için sarfettigt çabalar ve uyguladı~ yöntemlerden alınacak ders
ler vardır. Bu nedenle, İngiltere'nin bu alandaki uygulamaları ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmıştır. 

Eski bir kültüre sahip olan Katolik İrlanda, 17. yüzyılda İngiliz haki
miyetine geçmiştir. İngiltere hiç bir zaman İrlanda'yı bir kolon! olarak 
görmemiş, resmi İngiliz politikası bölgeyi İngiltere'nin ayrılmaz bir. parça
sı saymıştır. Ancak, katolik dini, İrlanda kültürünün asimilasyon u 
önündeki en büyük engeli oluşturdugu için, iki toplum birbiriyle bütün
leşememıştir. 1969'da şiddet olaylarının tırmanması üzerıne. İngiliz Hü
kümeti adaya derhal ordu birlikleri göndermiş ve 1972'de de bölgenin yö
netimini dogrudan merkeze, Londra'ya baglamıştır. Ayrıca, durumun iyi
leştırilmesi amacıyla bölgeye bazı yatırımlar yapılmış ve istihdam imkan
ları saglanmışsa da olayları sona erdirmek mümkün olamamıştır. Kuzey 
İrlanda'da halk, halen yarım milyonu ayrılıkçı Katolikler ve bir milyonu 
da İngiltere'ye baglılıgtnı sürdüren Protestanlar olmak üzere ikiye bölün
müştür.ı3ı 

Olaylar üzerine İngiliz Hükümeti, 1964'te degtştırilen 1920 tarihli 
Olaganüstü Yetkiler Kanununa dayanarak, bölgede olaganüstü hru ilan 
etmıştır. 

Kuzey İrlanda'daki olaylar, İngiliz ve Kuzey İrlanda Hükümetleri tara
fından kurulan bir çok komisyonun incelemelerine konu teşkil etmiştir. 

1. Lord Diplock Komisyonu Raporu 

Olaylarla ilgili en önemli rapor. başkanlıgtnı Lord Diplock'un yaptıgı, 
Kuzey İrlanda'daki terörist örgütlerle daha etkin bir şekilde mücadele 
için ceza yargısında ne gibi önlemler alınmas! gerektigtni incelemekle gö
revli Komisyon tarafından hazırlanmıştır .132 

Adeta Güneydogu Anadolu'daki olayların tasvir edildigt söz konusu 
raporda yer alan konular, bunların degeriendirilmesi ve önerilen çareler
den, Türkiye açısından da çıkarılabilecek bazı dersler oldugu clhetle, söz 
konusu raporu ana hatlarıyla nakletmekte yarar vardır : 

(131) Yücekal, Y .• A Compamtıve analysls of ethnlc conjllcts In Northern 1reland and Central and Eastern 

Europe. University of Bmdford 1994, S.6 vd. 

( 132) Report of the Commlsslon to conslder legal procedures to deal wlth terrorlst activities In Northern lre

land. Chalrman: Lord Dtploclc, Presented to Parilameni by the Secretary Statefor Northern lreland by Com- · 

mand of Her Majesty. London December 1972. 
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· "Komısyonumuz Kuzey İrlanda'daki terörıst örgütlerle daha etkin bir 
şektlde mücadele ıçın ceza yargısında ne gıbı önlemler alınması gerektı
gtnı ıncelemekle görevlendirilmiştir. 

a. Temel sorun 
aa. Ceza yargısılım asgari Dkelerl 
İnglltere'nln de taraf oldugu AİHS'nln 6. maddesı, normal zamanlar

da ceza yargılamasında uyulması gereken asg~ı standartları belirlemiş
tır. Sözleşmenın 15. maddesinde ise, bir milletin hayatını tehdit eden 
olaganüstü durumlarda bu standartlardan sapılabilecegt öngörülmüş
tür. Kuzey İrlanda'daki şartlar gözönüne alındıgında, Sözleşmenın 15. 
maddesınde yazılı olan şartların gerçekleştıgtnde ve bu hükmün uygula
ma alanı bulacagında hiç kuşku yoktur. 

bb. Tehdltin boyutlan ve etldlerl · 

IRA terörist grupları Belfast ve Londonderry'de kendi ellerinde bulu
nan bölgelerde faaliyet göstermektedir. Gt,rişi yasak olan bu bölgelere, 
uzun' süre ne polis ne de ordu birlikleri gtrebilmiştır. 1972 Temmuz ayın
dan beri ordu ancak agır kayıplar pahasına sokaklarda devriye görevi ya
pabilmiş ve sila!ı veya patlayıcı madde bulunması muhtemel olan yerler
de arama ve tutuklama yapabilmiştir. Fakat bu bölgelerde yaşayan ve gi
rip çıkan vatandaşların can ve mal güvenligt hiç bir şekilde saglanama
mıştır. Bu bölgelerde yaşayan ınsanlar, dogal olarak, terör eylemlerini 
kimlerin planlayıp uyguladığı konusunda ilk elden bilgilere sahiptir. Ne 
var ki, bu insanlar hayatlarını tehlikeye atmamak için güvenlik güçleri
ne bu konuda bilgller verememektedır. Halk, muhbirlerden intikam alı
nacagmdan korkmaktadır. Bu korku, yalnız toplu yerleşim birimlerine 
degtl, kırsal kesime ve terör eylemlerine açık olan sınır ötesi bölgelere de 
sinmtştır. 

Toplumun bütün kesimlerine hakim olan bu korku duygusu haksız 
da degildir. Çünkü, terör eylemlerinin kavuşturulması konusunda bilgi 
verecek kişilerin tanıklıktan bır gün önce evinin önünde, çocuklarının 
gözü önünde öldürülmesi gıbı gerçek olaylardan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle, kimse olaylara karışmak istememektedir. Bunun son~cu olara}{ 
da teröristlerin yargılanıp mahkum edilmesiiÇin yeterli olabilecek bi:!gı
ler ancak üç kaynaktan saglanabilmektedır. (ı) Can güvenlikleri biraz 
daha iyi saglanabilen polis ve askerlerin sözlü beyanları, (2) parmak izi 
gıbı fiziki bUlgUlar, (3) sanıgın kendi ıtıraflan~ 

Bu .demek degildir ki, güvenlik güçlerine hiç bir btlgı ulaşmamakta
dır. Aksine, güvenlik güçlerine, çogu anonim olmak üzere Cumhuriyetçi
lerin yaşadıgı bölgelerden ve hatta IRA mensuplarının kendilerinden sü
rekli bir bilgı akışı vardır. Fakat bu bilgller ancak kaynagını ve muhbirin 
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k_imliğini açığa vurmamak şartıyla sağlanabilmektedir. Aksi halde, bu 
konulardaki en küçük bir tereddüt veya ihmal, haber kaynaklarını ku
rutacaktır. Bu istihbarat, bölgede can ve mal güvenliğinin sağlanması 
açısından hayati bir önem taşımaktadır. 

Bu endişelerle, ceza yargısında kabul ettiğimiz asgari ölçü, kamu ya
rarı ve milli güvenliğin gerekli kıldığı durumlarda, tanıkların kimliğinin 
açığa vurulmaması için duruşmaların kamuya kapalı olarak gizli yapıl
masıdır. 

cc. DeW hukukunun de~tirilebllmesi imkam 

Tanıkların tehdit edilmeleri ve can güvenliklerinin sağlanamaması 
dolayısıyla tanıklıktan kaçınmaları karşısında, delil hukukunda değişik
lik yapılarak bu sakıncanın giderilip giderilemeyeceği konusu araştırıl
mıştır. 

Terör örgütlerinin eylemlerine fiilen katıimamakla beraber, bu eylem
leri planlayıp yönlendirenler Özel Yetki Kanununun 24-A maddesine gö
re cezalandırılmaktadır. 

Bu bağlamda, Kanunun 24-A maddesinde gereken değişiklikler yapı
larak, sanıgın bazı tutum ve davranıŞları, aksi kanıtlanmadığı takdirde, 
kendisinin örgüt mensubu sayılması için yeterli bulunabilir. Böyle bir 
durumda, sanık eğer mahkum edilmek istemiyorsa tanık sandalyesine 
oturmak ve tutum ve davranışlarının makul gerekçelerini açıklamak zo
runda kalacaktır. Kanunun 24-A maddesi yasa dışı bir örgütü destekle
rneyi zaten suç saymaktadır. Buna göre, bu tür bir örgüt için para top
layarak kaynak sağlamak, onu destekleyici konuşmalar yapmak, başka
larını örgüte üye olmaya davet etmek. örgüt lehine propaganda yapmak 
ve yaymak zaten suç sayılmıştır. 

b. Yargılama yöntemi 

Bütün .terör eylemleri ve diğer cürümlerin yargılaması şimdiye kadar 
jüri sistemi ile yapılagelmiştir. Jüri yargilamasının temelini, sanığın yar
gılamasının. kendisi gibi vatandaş olan seçilmiş 12 kişi tarafından yapıl
ması oluşturmaktadır. Ancak, artık bu yöntemi Kuzey İrlanda'daki terör 
eylemlerine uygulamak mümkün değildir. Çünkü, tanıkların tehdidine 
ilişkin olaylar, aynı ölçüde olmasa bile, jüri üyeleri için de geçerlidir. 
Kendisi veya aile mensupları tehdit edilmese bile, korku altındaki bir jü
ri üyesi ile doğru dürüst bir yargıl~a yapmak mümkün değildir . Bu ne
denledir ki. Kuzey İrlanda'daki jüri üyelerinin tehdite daha az maruz böl
gelerden seçilmesi uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca, prott:stanlar kato
Ilkierin iki misli olduğundan, jüri kurumu protestanların tekelinde kal
mıştır. 
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Bu nedenle, Kuzey İrlanda'daki olayların ulaştıgt boyu~ karşısında, 
terör suçlarının jüri sistemiile dogru ve tarafsız bir şekilde yargılanma
sının artık mümkün olmadıgını düşünüyoruz ve I, II ve III numaralı ek
lerde belirtilen eylemlerin yargılanmasının, olağanüstü halin devamı sü
resince jüri sistemi yerine tek bir hakim tarafından yapılmasını öneriyo
ruz. 

aa. Yakalama ve tut11klanma 

Yaklama ve tutuklama işlemi normal zamanlarda polis tarafından ya
pilınakta ve herhangi bir güçlükle karşılaşılmamaktadır. Kuzey İrlan
da'daki mevcut şartlar altında, terör şüphesı altındaki kişinin polis tara
fınd~ yakalanması artık mümkün de~dir. Bu işlem ancak askerler ta
rafından devriye gezerken veya arama yaparken gerçekleştirilmektedir. 
Askerler sokakta aranan bir kişiyi gördüklerinde veya bir ihbar üzerine 
arama yaptıklannda. terörist olma şüphesi altındaki kişiyi yakalayarak 
gözaltına almaktadır. Aramalarda, aranan yerde ktmltkleri bilinmeyen 
bir çok kişinin bulunması normaldir. Özellikle bu gibi durumlarda, ya
kalama işlemi, kadın ve çocukların da dahil oldu~. o an toplanan kala
balık bir sempatizan grubu tarafından engellenınektedir. Bu sırada as
kerler üzerine taş ve sopalarla saldırıldıgından, şüpheli kişi ancak güç
lükle yakalanabilmektedir. 

Bu şartlar altında çalışan genç bir askerden, yakaladıgt kişiye hangi 
suçla itharn edildtgt konusunda bilgi vermesini beklemek muhaldir. Esa
sen o şartlar altında kışıılın kiınltgtnı tesbıt ıçın sorgulama yapmak da 
mümkün de~dir. Uygulamada bu işlem, yakalanan kışının götürüldügü 
askeri karargahta yapılmaktadır. Hatta burada bile, yakalanan kışı yan
lış isim ve adres verdtgtnden do~u dürüst bir ktmlik tesbıtı yapmak 
mümkün de~dir. Dolayısıyla, kişiye ancak gerçek kimligt belirlendikten 
sonra hangi suçla itharn edtldigf konusunda bilgi verileb1ltr. 

Bölgede can ve mal güvenligını sağlamaya çalışan güvenlik güçlerının 
bu güç görevlerının ifasında, bazen yanlışlıkla suçsuz kişilerin yakalan
lJlası tehlikesi de mevcuttur. Ancak, suçlu ve tehlikeli bir kişinin adalet
ten kaçması yerine bu sakıncaya katlanmak zorunludur. 

Bu şartlar altında, ordu mensuplarına aşagtdaki yetkilerı sağlayacak 
yasal degtştkltklerin yapılmasını öneriyoruz : 

- Ordu mensupları suç işlemiş olma şüphesı altındaki veya suç tşle
yecegtndeıi şüphelenilen ya da işlenebilecek bir suç hakkında bilgi sahi
bi olan kimselerı tutuklama emri olmaksızın gözaltına alabilmelidir .. 

- Bu kişiler kimliklerı tespıt amacıyla 4 saate kadar gözaltında tutu
labilmelidir. 
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- Güvenlik güçlerinin makul sorularına cevap vermemek veya yanlış 
ya da hataya sevkedecek cevaplar vermek suç sayılabilmelidir. 

- Bu şekilde gözaltına alınan kişilere yakalama nedenlerı konusunda 
bilgt verme ın ek yasaya aykırı sayılmamalıdır. 

bb. Kefaletle salıverilme 

Suç itharnı altında tutuklanan kişinin kefaletle salıverilmesi hakimin 
takdtrindedtr. Kuzey İrlanda'daki uygulamada sanıklar İngiltere'ye oran
la kolaylıkla kefaletle salıverilmektedir. Hatta çok ciddi terör olaylarında 
bile sanıkların kefaletle salıvertldtgt gözlenmektedir. Bu durum askerle
rin moralt üzerinde çok olumsuz etki yapmaktadır. Bir hafta önce, belki 
de hayatını tehlikeye atarak yakaladıgt, terörist oldugu bilinen bir kişiyi 
caddede gezerken gören askerin morali bozulmaktadır. Ayrıca bu durum, 
toplum açısından da tehlike yaratmaktadır.: 

Bu nedenle, olayların hali hazır seyri karşısında, olaganüstü halin 
d~vamı süresince, I ve Il nolu ekierde belirtilen suçları işlemiş olma şüp
hest altında kişinin yargılanmasında aşagtdaki imkanları öngören yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır: 

- hke olarak bu kişiler tutuklu olarak yargılanmalıdır. 

- Kefaletle salıverilme talepleri, sadece yüksek mahkeme hakimlerı 
tarafından incelenmelidir. 

- Sanıgtn kaçması, tanıkları etkilernesi veya yeniden suç tşle'me teh
likesi varsa ve tutukluluk süresi 90 günü henüz aşmamışsa kefaletle 
tahliye talepleri reddedilmelidir. Ancak red, sanık aleyhine çok agır so
nuçlar dogurmamalıdır. 

c. DeW hukuku 

aa. Ispat yükümlülüjü 

AİHS'nin 6 (2) maddesine göre, bir suçla itharn edilen kişi mahkeme
ce suçluluguna hükmedilineeye kadar masum sayılmaktadır. Bu ilke de
gıştirilmemelidtr. Ancak bazı durumlarda suç itharnı altındaki kişiden 
tutum ve davranışiarına tlişktn bazı konuların açıklanmasını isteyerek 
ispat yükümlülügünü ona yüklemek bu Ukenin ihlali sayılmamalıdır. 

Kuzey İrlanda'daki terörün başlıc~ silahı, ateşli silahlar ve patlayıcı 
maddelerdir. Bazı olaylarda güvenlik güçleri sanıkları bu silahları kulla
nırken suçüstü yakalayabilirse de, bu çok ender bir durumdur. Ordu ve 
polis bu tür silahları genelde ev veya araçlarda arama ya da sokaklarda 
üst arama sırasında ele geçirmektedir. 

Bu nedenle, bu konuda yasal bir degişiklik yapılarak, bir ev veya 
araçta herhangi bir &ilah veya patlayıcı madde bulundugunda, ev veya 
araç sahibinin onların sahibi oldugu kartnesi kabul edilmelidir. Ayrıca, 
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silalım bulunması sırasında o ev veya araçta bulunanlar da, silahla ilgi
leri olmadı~ı kanıtlayamadıkları sürece sorumlu tutulabilmelidir. Aynı 
şekilde, grup halinde gezen kişilerden birisinin üzerinde . silah çıkması 
halinde, onun silahı taşıdı~~an haberleri olmadı~ı kanıtlayamadıkla
rı sürece, digerlerinin de sorumlu tututmasını saglayacak--yasal bir degt
şiklige ihtiyaç vardır. 

bb. İtiratlann güvenillrUif 

Bugün Kuzey İrlanda'da terör suçlarının soruşturması, sanıkları ya
kalayan polis ve ordu mensupları tarafından yapılmaktadır. Eger Kuzey 
İrlanda'da can ve mal güvenligt saglanmak isteniyorsa, polis ve askeri 
makamların soruşturma yetkisi genişletilmelidir. Gözaltına alınanlardan 
masum olanlar hemen başlangıçta konuşmak isteyecektir. Digerlerini de 
konuşturmak için gereken sorgu teknikleri geliştirilmelidir. Ancak bu~ 
hiç bir şekilde işkence ve fena muameleyi kapsamamalıdır. 

Can ve mal güvenliginin agır bir tehdit altında bulundugu Kuzey İr
landa'daki şartlar gözönüne alınarak, terör suçlarını soruşturmada gö
revli asker ve polisin, işkence veya küçük düşürücü muamele yapmadı
gı sürece, hiç bir şekilde bu gibi asılsız ithamlarla boş yere suçlanarak 
cesareti kırılmamalıdır. 

cc. Yazılı iradelerin deW niteUif 

Kuzey İrlanda'daki ,terör davalannda, tanıkların duruşmaya gelme
den bir gün önce öldürüldükleri ve böylece ifade vermekten alıkonulduk
ları birçok olayda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, tanıkların öldürulme teh
likesi veya kendi güvenliklerini düşünerek Kuzey İdanda'dan kaçıp bir · 
yerde saklanmaları dolayısıyla mahkemeye gelip sözlü ifade verem eye- · 
cekleri ihtimali gözönüne alınarak, polis veya ordu mensuplarından her
hangi birine ekli suçlardan birisine ilişkin olarak verilen yazılı ve imzalı 
bir ifade, aşagtdaki şartlar altında delil olarak kabul edilmelidir : 

-ifadeyi veren ölmüşseveya fiziki veya akli m~lekeleri dolayısıyla du
ruşmada tanık olarak bulunamayacaksa, 

- İrlanda dışında olup da kendisinin duruşmada hazır bulunması 
saglanamıyorsa, 

- Kendisi bütün aramalpra ragmen bulunamıyorsa." 

Raporda yapılan öneri ve tavsiyeterin hemen tümü, daha sonra ingil
tere ve Kuzey İrlanda terörle mücadele mevzuatıyla yasalaştırılarak ya
şama geçirilmiştir. 

2. İngiliz Terörle Mücadele Mevzuatı · 

İngiltere'de terörizmle mücadele, digerleri meyanında, özel bir terör 
kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. 1989 tarihli Terörü Önleme Kanu-
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nu (Preventlon of Terrorism (Temporary Provtsions) Act) , Birleşik Kral
lıgıtı bütün bölgelerinde geçerlidir. Ayrıca, Kuzey İrlanda'da uygulanmak 
üzere l991 tarihli Kuzey İrlanda Ol~anüstü Hal Kanunu (Northern lre
land (Emergency Provtsions) Act) kabul edilmiştır. Her tki kanun da ge
çici nitelikte olmakla beraber, hükümet kararıyla düzenli olarak birer yıl
lık sürelerle uzatılmaktadır. Her iki kanun da muhteva itlbarıyla büyük 
benzerlikler göstermektedir. 

1989 tarihli Terörizmi Öhleme Kanunu, daha önceki aynı başlıklı 
1974, 1976 ve 1984 tar1hl1 kanunların yeni bir şeklidir. Kanun, terör ör
gütleri, sınırdışı etme, terörizme mali yardımda bulunma ve bu konula
ra ilişkin yakalama, tutuklama ve yargılama yetkilerint düzenlemektedir. 

Kanunda, İrlanda Cumhuriyetçl Ordusu (IRA) ve İrlanda Milli Kurtu
luş Ordusu, terör örgütleri olarak Uan edilmiştir. Ancak İçişleri Bakanı 
parlamentonun onayı ile İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki terör olayları ile 
ilgili başka örgütleri de bu listeye dahil edebilir. Kanunda terörizm, "si
yasi amaçla şiddet kullanmak ve toplumun tümü veya bir kısmı üzerın
de korku yaratmak" olarak tanımlanmıştır . . Kanunda, terör örgütlerine 
üyelik, .örgütleri desteklemek, örgüt adına toplantılar · düzenlemek, yar
dım toplamak ve örgüt üyeligının sembolü olan giysileri giyrnek ceza teh
didi altında yasaklanmıştır. 

Kanunun Il. B.ölümünde İçişleri Bakanlıgıtıa, ingiltere ve Kuzey İrlan
da'daki terör olayları ile ilgisi oldugundan şüphetenilen kişilerin İngilte
re'ye girmesini yasakla,mak veya ülkede yaşayanları sınırdışı etmek yet
kisi tanınmıştır. Bun~ göre, ingiltere'de 3 yıldan az bir süre yaşamış olan 
bir İngiliz vatandaşının Kuzey İrlanda'ya girmesi men edilebilir. Aynı şe
kilde, Kuzey İrlanda'da Ulster şehrinde yerleşik bir İngiliz vatandaşının 
ingiltere'nin diger bölgelerine girmesi yasaklanabilir. Bu yasak ingiliz va-

. tandaşı olmayan yabancılar hakkında da geçerlidir. Bunlar genelde, sı
nırda herhangibir denetime tabi tutulmayan İrlanda Cumhuriyeti vatan
daşları olup, İngiltere'ye girmeleri engellenebilir veya girenler sınırdışı 
edilebilir. Ülkeye girişi yasaklanan kimse, haklarını savunmak üzere bir 
kişi veya kurumu temsilci olarak atayabilir. 

İçişleri Bakanına tanınan bu yetki. kiŞilerin seyahat ve ikamet özgür
tügünü kısıtladıgı, yargı denetimine tabi olmadıgı. ailelerin bölünmesine 
neden oldugu ve nihayet terörist örgütlerce propaganda malzemesi ola
rak kullanıldıgı gibi gerekçelerle yogun bir şekilde eleştirilm ektedir. Bu 
şekilde, 1980-1990 arasında İngiltere'den 198, Kuzey İrlanda'dan 26 ki
şi ,sınırdışı edilmiştir.ıaa Ancak, Lord Jellicoe başkanlıgındaki bir komis-

( 133) Clvll Llbertles : Cases and Materlals, Ed. S.H. BaUy, D.J. Harrls, B.L. Jones, Third Ed. London 1991, 

S.291 
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yonun 1983'te verdi~ bir raporda, sınırdışı kararlannın k~u güvenli~
ne yararlı katkılarda bulundugtına işaretle, bu uygulamanın sürdürül
mesi tavsiye edilmiştir. Bu önlem IRA mensubu oldugu veya yardım ve 
işbirli~ yaptıgına dair makul şüpheler uyandıran kişilere karşı titiz bir 
seçim yapılarak uygulanmıştır. İngtltz Hükümeti de bu önlemi, savunul
ması güç te olsa, teröriZmi denettm altında tutmakta önemli bir silah 
saymıştır.ı34 

Kanunun N. Bölümünde polisin yetkileri düzenlenmektedir. Buna 
göre polis, terör suçu. işleyen veya işleme hazırlıgında oldugtından şüp
helenilen bir kişiyi tutuklama emri olmadan gözaltına alabilir. Bu şekil
de yakalanan kişi 48 saat gözaltında tutulabilir. Bu .süre İçişleri Bakanı
nın emri ile 5 gün daha uzatılabilir. Süre uzatma işleminden önce, olay
la doğrudan ilgisi olmayan yüksek rütbeli bir polis görevlist durumu göz
den geçirerek sürenin uzatılıp uzatılınaması konusunda rapor verır. 7 
günlük gözaltında bulundurma süresinin yargı denettmine tabi olmama
sı, Brogan davasında Avrupa İnsan Hakları Divanı tarafından Sözleşme
nın 5 (3) maddesine aykırı bulunmuştur.l35 

Bu uygulama, bir suç işledi~den makul olarak şüphe edilen kişile
ri yakalamak yerıne, istihbarat toplamayı kolaylaştırmak amacıyla yapıl
dıgı iddiasıyla eleştırilere uğramıştır. Örne~. TMK çerçevesinde, 1990-
92 yılları arasında yakalanan kimselerden sadece %20'si hakkında dçıva 
açılmıştır. 136 

Kanunun mutad olmayan diğer bir hükmü, Kuzey İrlanda'daki terör 
olayları hakkında bilgi sahibi olup ta, bunları güvenlik güçlerine vermek
ten kaçınanların suç işlemiş olduklarının varsayılmasıdır. Gerçekten de, 
söz konusu kanunun 18. bölümü, kişilerı kendilerine ~orulmayı bekle
meden, bir terör suçunu önlemeye veya soruşturmasına, terör suçluları
mn yakalanmasına veya mahkumtyetıne yardımcı olabilecek bilgtleri gö
nüllü olarak polise bildirmekle yükümlü tutmuştur. Aksi suç sayılmış
tır.l37 

Bu bağlamda en tehlikeli hükümler, 1988 tarihli Kuzey İrlanda Suç 
Delili Kanununda yer almaktadır. Buna göre, bir ceza davasında mahke
me, sanıgın tutum ve davranışlarından sonuç çıkararak kendisini mah
kum edebilir .Bu bağlamda, sanıgın, polisteki sorgu su ve ma,hkemede 
yargılanması sırasında ifade vermekten kaçınması, kimli~ ve sahip oldu-

(134) Feldman. D .• a.g.e .. S.346. 

(ı35) European Court of Human Rlghts. Brogan and others. Judgment of 29 Nouember 1988. Sertes A. 

No. ı 45-B. S.32. 
(ı 36) Hatchard. J .• The United Klngdom. Preuenttue Delention and Securlty Law, A Comparattue Study. Ed. 

Andrew H arding and John Haichard. London ı 993. S.267. 

(137) Feldman, D .. a.g.e .. S.249. 
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gu eşya konusundaki btlgıleri gtzlemesi, mahkumiyetine yeterli bir suç 
sayılmıştır. ı3a 

Yeni kanun, teröre mali destek saglamayı da suç saymıştır. Buna gö
re, terörü desteklemek amacıyla para almak, vermek ve aracılık yapmak 
yasaktır. Bunun için terörün Kuzey İrlanda ile baglantılı olmcıSı da şart 
degildir. Bu şekilde ele geçirilen para müsadere edtlecektir. Bu hüküm
ler, teröristlerılı kara paralarını aklamak isteyen banka ve mali çevrelere 
de hitabetmektedir. 

3. Avrupa insan Haklan Komisyonu ve Mahkemesüdn Denetimi 
İngıltere'nin terörtzmle mücadele çerçevesinde Kuzey İrlanda'da yap

tığı uygulamalar, yapılan şikayetler üzerine, AİH Komisyonu ve Mahke
mesinin kararlarına konu olmuştur. Komisyon ve Mahkemenin aldığı 
çok sayıda kararda, İngtliz hukuk sistemi ve uygulamasının Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinde öngörülen asgarı standartıara aykırı oldugu 
sonucuna varılmıştır. Kararların çoğunlugu, polisin yetkilerı ve ceza sıs
temine ilişkin olarak İngtliz. ceza yargısı alanında verilmiştir .ı39 Çıkarıla
cak dersler açısından bunlardan önemli olan bazılarına kısaca bir göz at
mak ta yarar vardır. 

a. İrlanda CUmhuriyeti-İngiltere davasıı4o 

Kuzey İrlanda'daki olayların tırmanması üzerine, İngıltere, 1971-75 
yılları arasında bölgede geniş bir yakalama ve toplama kampanyası baş
latmıştır. Bu baglamda, terörist olduklarından şüphelenilmekle beraber, 
yargılamak Için haklarında yeterli delil bulunamayan kişiler, mahkeme 
kararı olmaksızın yakalanarak askeri barakalarda toplanmıştır. Bu çer
çevede ayrıca, çok sayıda kıŞı salt sorgulamak amacıyla yargı kararı alın
madan toplanmış ve 48 saat veya daha uzun süre gözaltında tutulmuş
lardır. 

Bu kişiler, üzerlerinde 5 teknik t:a,bir edtlen bir yöntem de uygulana
rak, derirılemesine bir sorgulamaya (interrogatton in depth) tabi tutul
muşlardır, şöyle kt: 

-Duvara dayama: Eller baş üzerınde, bacaklar açık vaziyette, par
maklar üzerine basılarak saatlerce stresli bir pozisyonda tutulmak. 

- Başa bir şey geçirmek : Başa siyah veya mavi renkli bir torba ge
çirerek, ifade alınmadığı zamanlar orada tutmak. 

( 138) ClvU Llbertıes : Cases and Materlals, Ed. S.H. BaUey, D.J . Harrls, B .L. Jones, Third Ed. London 1991 , 

S.261. 
( 139) Bradley, A W., a.g.e, S.188 vd. 

( 140) Ireland v. United Klngdom. Eur. Couıt HR, Sertes A V olu me 25, Judgment of 18 January 1978. 
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-Uykudan alıkoymak: Sorgulamalar sırasında tutukluları uykusuz 
bırakmak. 

-Yiyecek, içecek vermemek: Barakalarda kaldıkları sürece tutuk
luların yiyecek ve içeceklerini kesmek. 

- Gürültü yapmak : Tutuklu kaldıkları sürece, tiz bir sesle yayın ya
parak, sanıkların sinirlerini bozmak. 

Bu yöntemler, yazılı bir belge olmamakla birlikte, yüksek düzeydeki 
kamu görevlilerı tarafından emredilmiş ve görevlilere, 1971 Nisan ayında 
İngiliz istihbarat Merkezinde yapılan bir seminerde öwetilmiştir. Bu yön
temler altında yapılan sorgulamalar sonucu elde edilen bilgilerden, 700 
IRA mensubunun kimli~ tesbıt ' edilmiş ve 85 faili meçhul suç açıklıga 
kavuşturulmuştur.ı4ı . 

İrlanda Cumhuriyeti'nin şikayeti üzerine, davayı inceleye~ AİH Ko 
misyonu, bu tür uygulamaların AİHS'nin işkence yasagına ilişkin 3. 
maddesine aykırı oldugunu tesbit etmiştir. Davanın . daha sonra intikal 
ettirildi~ Mahkeme ise, 18 Ocak 1978 tarihli kararında, buniarı işkence 
degil. küçük düşürücü muamele saymış ol~akla beraber, yine de Söz
leşmenin ihlal edildtgini belirtmiştir. 

Beş teknik uygulamasının amacı, şüpheiiierin bütün direncini kıra
rak, terör örgütü ve eylemlerı konusunda bütün bildiklerini söyletmek~ 
tir. Ordu tarafından Malaya, Kenya ve Aden:de uygulanmak üzere geliş
tırilen bu yöntemler sonradan terkedilmişse de, 142 alınan şikayetlerden 
bunlardan bazı tekniklerin sonraki yıllarda da uygulama alanı buldugu 
anlaşılmaktadır. 143 

b. Brogan ve Dijerleri - İngiltere davası 

İngiltere'nin 1984 tarihli terörü önleme kanunu güvenlik güçlerine, 
herhangibir suçla itharn edilen bir kişiyi mahkeme kararı olmadan 7 gü
ne kadar gözaltında tutmak yetkisi tanımıştır. Somut olayda, terörist ol
duklarından şüphelenilen Brogan ve arkadaşları yakalanarak 4 gün 6 
saat süreyle gözaltına tutulmuşlardır. Mahkeme, ingiltere'nin, olayın te-

( 141) Kraliyet Ceza Usul Hukuku KomJ.syonu, bu şekilde alınan !fadelerin hükme esas alınamayacağını be

llrtmlşse de, mahkemeler davalan görmeye devam etmiştir. Douwe. K., The Dlplock Courts In Northern 1re

land : A Falr Trtal? Utrecht 1982. 8.99. 

( 142) Bu uygulama. Kuzey İrlanda olaylannı ıncelemekle görevli bir çok komJ.syonun gündemını tşgal et

mıştır. Bunlardan Lord Parker KomJ.syonu, çoğunluk karanna dayanan raporunda. bu teknildert salt ahia

kl sebeplerle yasaklamanın blr anlamı olamayacağını. bazı önlemler alınarak uygulanabileceğini. Lord 

Gardlner KomJ.syonu Ise, azınlıkta kaldiğı raporunda bu tür uygulamaların İngiliz ceza hukukuna ay kın ol

duğunu belirtmiştir. Ingiliz Hükümeti lktncl görüşü benımseyerek 5 teknık uygulamasını yasaldamıştır. 
8upperstone, M., Brownlle's Law of Publlc Order and National Securlty, See. Ed. Lond~n 1981, 8.228 .. 

(143) Bkz örnekler Için, Boyle, K .. Hadderı. T., Hlllyard. P .. 10 years on In Northern 1reland. The Lega. 

Control of Polltlcal Vlolence, Nottıngam 1980, 8.3 7 vd. 
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rörizmle baglanWı olması nedeniyle soruşturma açısından güçlük arzet
tıgi şeklindeki savunmasına ragmen, Sözleşmenin 5 (3) maddesine göre, 
yakalanan kişinin azaint 4 gün sonunda hakim önüne çıkarılması dog
rultusundaki kökleşmiş içtihactma işaretle konuya ilişkin İngiliz mevzu
atının Sözleşmeye aykırı oldugunu tespit etmiştir.l44 

c. Brannigan ve Mc Bride - İngiltere davası 

AİH Mahkemesi, Brannigan Mc Brtde davası dolayısıyla vermiş oldu
gu yeni bir kararında, 15. madde çerçevesinde, Sözleşmeden sapma ve
ya bazı hükümlerint askıya alma bildirimi yoluyla özgürlüklerin kısıtlan
masına yenı bir anlayış ve yorum getirmiştir .ı4s 

"Bir milletin varlıgtnın, tehdit edilip edilmedigt veya böyle genel bir 
tehlikenin var olup olmadıgmın belirlenmesi ve bu tehlikeden kurtulmak 
için alınacak önlemlerin derecesi; her akit devletin kendi sorumlulugun
dadır. Çünkü tehlikeyle dogrudan ve sürekli temas halinde bulunan mil
li makamlar, böyle bir tehlikenin giderilmesi için yapılacak sapma be
yanlarının kapsamı konularında, ilke olarak milletlerarası hakime oran
la daha iyi karar verebilecek durumdadırlar. Dolayısıyla, bu konuda mil
li makamlara geniş bir takdir yetkisi bırakılmalıdır. 

Bununla beraber, devletlerin, krizin zorunlu olarak gerektirdigt ihti
yacın ötesine gidip gitmedikleri konusunda, Mahkeme karar vermelidir. 
Mahkeme olayı incelerken, sapma bildirimiyle etkilenen hakların niteli
gtni. bu bildirimi yapmaya sevkeden nedenleri ve olaganüstü halin süre"' 
si gibi önemli etkenleri de ölçülü ve dengeli bir şekilde gözönüne almalı
dır. 

Hükümet ve Komisyon, . Kuzey İrlanda'daki genel huzursuzluklara 
işaretle, genel bir tehlikenin varlıgtnı kabul etmişlerdir. ,Mahkemeye gö
re de, "önündeki belgelerde açıklanan gerekçeler ve Kuzey İrlanda ve İn
giltere'nin her yerindeki terörist şiddet eylemlerinin kapsamı" karşısında, 
böyle bir tehlikenin varlıgt konusunda hiçbir kuşku yoktur." 

Mahkemeye göre, Sözleşmenin 5 inci maddesiyle güvence altına alı
nan kişi özgürlügüne yürütme organı tarafından müdahelenin yargı de
netimine tabi tutulması, demokratik bir toplumun temeli ve hukukun 
üstünlügü ilkesinin bir geregidir. İngiltere sapma bildirimini, 5 inci mad
denin ihlali dolayısıyla itharn edildigt Brogan ve digerleri olayından he
men sonra yapmıştır. Olayda İngiltere'nin §ikayetçileri derhal mahkeme 
önüne çıkarmadıgı için Sözleşmeyi ihlal ettigt tespit edilmiştir. 

( 144) E.Court H.R .• Brogan and atlıers Judgment of 29 Nouember 1988. Sertes A. No: 145 B. S.32. 

( 145) Judgment of 26 M ay 1993 tn the Case of Branntgan and Mc Brtde. Information Sheet No.32, S.40 od. 
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"Somut olayda, terörizmle mücadele amacıyla etkin önlemler alınma
sı, doğUdan hükümetin takdir ve sorumlulu~ndadır. Yoksa Mahkeme 
onun yerine geçerek, hangi tedbirlerin alınmasının olayın mahiyetine da
ha uygun düşecegt konusunda karar veremez. Ancak hükümet de terör
le mücadele ederken bireyin haklarına saygı göstermek ve bu iktstlıt den
gelemek zorundadır." 

Mahkeme bu düşüncelerle, somut olayda gözaltı süresinin uzatuma
sı kararının İngıliz hükümetince yargı denetiminden çıkarıllllasının, 
mevcut şartlar altında takdir haklpnın aşıldıgı şeklinde yorumlanamaya
cagı sonucuna vararak, İngtltere'nin 15. madde çerçevesinde yapmış ol
du~ sapma (derogatlon) beyanını kabul etm1ştır.l46 

d. McCamı ve dijerlerl - İngiltere davası 

McCann ve di~erleri davasında Komisyon, IRA mensubu oldukları 
tespit edilerek takibe-alman 3 Kuzey İrlanda ve aynı zamanda İngıliz va
tandaşının. İngıliz SAS Komandoları (Özel Hava Servisi) tarafindan Cebe
litai'ık'ta vurularak öldürülmeleri olayını incelemtştır. 

Olay sonrası ölenlerin yakınları, güvenlik güçlerinin yargısız infaz 
yaptıklarından yakınmışlardır. Komisyon, güvenlik güçlerinin görevlerint 
yaptıklarına tşaretle, Sözleşmenin yaşama hakkına 1lişkin 2 .. maddesinin 
ihlal edilınedtgt sonucuna varmışsa da, davanın daha sonra intikal etti
rildi~ Mahkeme Sözleşmenin ihlal edildi~ tespit etmtştır.l47 

B. FRANSA 
Fransa, terörtzmle daha iyi mücadele edebilmek için, 9 Eylül 1986 ta

rih ve 80-1020 Sayılı Kanunla, Ceza Muhakemelert Usulü KB.nununda 
degtş1kl1kler yapmayı yeterli görmüştür. Bu de~şiklikl~r. terörtstlertn is
tisnai muamelelere tabi tutulmasını haklı göstermek amacıyla yapılmış
tır.l48 

Söz konusu kanunda, adi suçlular için öngörülen gözaltı süreleri, te
rörtstler bakımından uzatılmıştır. Adi suçlardaki 24 saatlik gözaltı süre
st, b tr 24 saat daha uzatılabilmektedir. Terör suçlarında tse 48 saatlik 
gözaltı süresi bır o kadar daha uzatılabilmektedtr. Böylece, azami 4 gün
lük bir gözaltı süresi öngörülmek suretiyle, AİHS'nin 5 (3) maddesinde 
belirtilen "makul süre" ilkesine uyulmuştur.l49 

Söz konusu kanunla terör suçlarının kavuşturulması açısından da 
bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Kanunun 706. 24 maddesine göre, terör 

(146) Bkz. ayrıca. Feldman. D .. a.g.e .• 5.225 vd. 
· (147) Bkz olayın aynntılan Için. E. Court HR. Press Releases (Strasbourg 20-24 February 1995) 8 .6 vd. 

(148) Mtrellle, Delmas-Marty, a.g.e, S. l35 vd. 
(149) lbld. 5.135. 
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suçlarının kovuşturulmasının gerektirdtgt hallerde, mahkeme kararı ol
madan ev ve ış yerlertrıtrı aranması ve eşyalara el konması mümkündür. 
Bu b~amda, BM Irk Ayınmcılıgt Komitesi, Yabancılar Kanunundaki kı· 
sıllamaları eleştirerek, açık yerlerde yapılan kimlik denettmtrıtrı Fransız 
polistrıe çok geniş yetkiler tanıdıgına tşaretle bunun ayırırncı uygulama
lara yol açacagı konusundaki endtşelertnt belirtmiştır .ıso 

Ayrıca, yenı kanunda, terörle ilgili suçları yargılamak üzere Paris'te 
özel bir mahkeme kurulması da öngörülmüştür. İsttrıaf Mahkemesi Baş
kanı tarafından. tsttrıaf mahkemelermtrı deneyimli haktmlert arasından . 

Özerile seçilen 7 kişiden oluşan bu mahkeme, bütün ülkedeki terör olay
Iarına tlişktrı davalara bakınakla yetkili kılınmıştır. 

Terör suçunun adi bir suç olarak muhafazasına rawnen, bu tür suç
larla ilgili davalara bakınakla görevli özel bir mahkeme kurulması, bir çe
lişki olarak nttelendirtlmektedir. Ayrıca, bu mahkeme kararlarının kesin 
sayılarak kanun yolunun kapatılması ve diger daval$"da jüri sistemi ol
dugu halde bu mahkemede yargılamanın juristz yapılması, eleştirilere 
ugramıştır.ısı 

C. ALMANYA 

Türk CMUK I 929 yılında Almanya'dan iktibas edildigt içtrı. sorgula
ma esasına (inqutsttoral type) dayalı Alman ceza yargılama sistemı.ısz 
Türk sistemtyle aynıdır. 

Almanya. 70'li yılların ortalarında büyük terör ve şiddet olayıarına 
sahne olmuştur. Bunun sonucu olarak, terörle daha etktrı bir şekilde 
mücad~le etmek amacıyla Alman Ceza Kanunu ve CMUK'nda bir dizi de
ğişiklikler yapılmıştır. 

1. CMUK'nda Yapılan Dej:lşiklikler 

Almanya. CMUK'nda 1 Ocak 1975'te yaptıgt degtşikliklerle, terörislie
rin yargılanmaları açısından özel kurallar kabul etmiştir. Sanıkların du
ruşmaya katılmalarını engellediği, avukat sayısını sınıriandırdığı ve bazı 
durumlarda avukatların duruşmadan çıkarıimalarını öngördügü için, 
savunma hakkını kısıtladıgt gerekçesiyle agır eleşttrilere ugrayan söz ko
nusu degişiklikler, meslek çevrelerınde "Lex Baeder Meinhof' Kanunu 
olarak nttelendirilmiştir.l53 

( 150) Council of Europe, Human Rtghts, Information Sheet No.34, S. I 29. 

(151) Jürtstz yargılama, "halkın ses~ hakkın sesi" (vox popult, vox del) Ilkesine aykın sayılmaktadır. Mtre

tlle, Delmas-Marty, a.g.e. S.J36. 

(I 5~} S. Grosz, A.B. Mc Nulty and P. Duffy, Pre-Trtal Detentton tn Eıirope, The Review, ICJ. No.23. 1979. 

S.37. 
(153) Rose, K., The Baeder-MetnhofTrlats, The Review, JCJ, No.I5, 1975, S.47 vd. 

63 



Almanya'da devlet güvenligl aleyhine işlenen suçların yargılanması, 
her eyaletin münhasır olarak bu tür davalara bakmalda yetkili kıldı~ bir 
eyalet Yüksek Mahkemesinde yapılmaktadır. Davalar ise eyalet savcıları 
tarafından degıl, Federal Başsavcı tarafından açılarak izlenmektedir. 

Söz konusu kanunun, CMUK'nun 231. maddesine eklenen (a) mad
desiyle, kasten veya kusurlu olarak. duruşmaya katılmayı reddeden ve
ya katılıp ta duruşma düzeni ve davanın seyrini bozan sanıkların duruş
madan çıkarılarak, davanın gıyapta görülmesi esası benimsenmiş ve bu 
degişiklik cezaevlerinde bir çok açlık grevine neden olmuştur. 

Öte yandan, siyasi davalarda savunma hakları çekıngenlik ve güven
sizitkle karşılandı~ ve teröristlerin yargılanmalarında gerilim yükseldigl 
içinı54 CMUK'nun 13711 maddesinde yapılan bir degişiklikle, savunma 
avukatı sayısı azami 3 avukatla sınırlandırılmıştır. 155 Ayrıca, daha da ile
ri gidilerek, avukatların suça karışmış olması, yargının işlemesini engel
lemesi, sanıkları suç işlemeye teşvik ederek tutuklu bulundukları yerle
rin güyenliklerınin bozulmasına neden olması ve nihayet siyasi suçlarda 
devlet güvenligının tehlikeye atılması gibi hallerde, mahkemeye, avukatı 
duruşmadan çıkarma -yetkisi tanınmıştır. 

Alman CMUK'nun söz konusu hükümleri çerçevesinde yapılan uygu
lamalar bir çokdavaya konu olmuştur. Örnegin, cezaevindeki müvekki
liyle görüşmek isteyen bir avukata üzerini aratmadıgı için gırış izni veril
memesi üzerine yapılan şikayet! inceleyen, Harnın Eyalet Yüksek Malıke
mesi, Cezaların infazı Hakkında Karıunun 24. maddesinin, cezaevi yöne
timine ziyaretçilerin üst baş arama yetkisi tarııdıgına işaretle, avukatla
rm bu konuda bir ayrıcalıga sahip olmadıgına karar vermiştir. 156 

Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Alman suç örgütü 
Baeder-Meinhof (Kızıl Ordu Cephesi) çetesi mensuplarının bu konudaki 
tüm başvurularını geri çevirmiştir. Şikayetler genelde, cezaevi şartlarının 
kötülügü .. diger hükümlü ve tutuklulardan tecrit edilerek hücreye koiıul
ma, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalma ve yazışma ve ha
berleşme özgürlügünün kısıtlanması ve a~katlarla görüşmelerintil en
gellenmesi konuları üzerine yogunlaşmıştır. 

Örgüt mensuplarından Berlin'li Avukat Machler'in şikayetini incele
yen Komisyon, Sözleşmeye herhangi bir aykırılık tesbit etmemiştir. Ko
misyonun degerlendirmesine göre, özellikle tutukluların uzun süre hüc-

(154) lbld, S.37. 

(155) Aynı değişiklik 1991 tarihli Terör Kanunuyla Türk CMUK'nun 137. maddesinde de yapılarak aoukat 

sayısı üçe tndlrUmtşse de, Anayasa Mahkemesince saounma hakları Ihlal edlldl~l gerekçesiyle Iptal edil-

miştir. Bkz. AMK. 31.3.1992 tarih oe E.1991!18, K-1992!20. · 

(156) Oberlandesgerlcht Hamm. 8.12.1980- 1 Vas- 35178; NStZ 1981, Hejt 7, S.277. 
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rede tecrit edilerek diger hükümlü ve tutuklularla temastan men edilme
si arzu edilen bir durum olmamakla beraber. bu tür bir önlem kendisi
nil). kaçmasını önlemek ve cezaevinin düzenini saglamak açısından zo
runlu olabilir. Kaldı ki. şikayetçinin ziyaretçileri engellenınemiş ve hüc
resinde okuma malzemesi ve radyo bulundurmasınada izin verilmiştir. 
Ayrıca, bizzat kendisinin Kızıl Ordu grubunun, bu olay dolayısıyla mü
cadeleye devam edeceglni açıklaması ve diger malıkurnlara kaçmasına 
yardım için çagTıda bulunması. tecrit edilerek hücreye konulması için 
makul ve haklı gerekçelerdir.ı57 

. Keza aynı örgütün üyesi olmakla suçlanan bayan avukat Berberich, 
Ekim 1970'de tutuklanmış ve Haziran 1974'de 12 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır. Adıgeçeninaynı gerekçelerle ve özellikle tutukluluk süre
sinin uzunlugu dolayısıyla Komisyona yaptıgı şikayet reddedilmiştir. Ay
nı şekilde, anılan örgüt mensuplarından Baeder. Matnz. Metnhof ve 
Grundman'ın, kendilerinin hücreye konulmak suretıyle digerlerinden 
tecrit edilmeleri, ziyaretçilerinin kısıtlanması. yazışmalarının ·ve gazete 
okumalarının engellenmesi dolayısıyla Komisyona yaptıkları başvurular 
da kabul edilmemtştır. Örgüt üyelerınden G. Ensslin·, A.Baeder ve J.Ras
pe'nin 30 Agustos 1977'de Münih Stammhetm Cezaevinde esrarengiz bir 
şekilde intihar etmelerı üzerine. Komisyon üyelerı cezaevini ziyaret ede
rek cezaevi koşullarını yerinde ıncelemış ve adı geçeniere işkence veya 
aşagılayıcı muamele yapılmadıgı ve ölümlerınde de bir gayrı tabiilik bu-

. lunmadıgı sonucuna varmıştır.ıss 

2. Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler 

. Almanya. özel bır terör kanunu çıkarmamış. teröre ilişkin hükümle
rı Ceza Kanununun genel çerçevesi içine yerleştirmiştir. 

Alman Ceza Kanunu terörle mücadele açısından zaten etkili hüküm
ler ihtiva etmektedir. Örnegin, kanunun. "Demokratik Hukuk Devletini 
Tehlikeye Atma" başlıgı altındaki 84 ve onu izleyen maddelerinde. ana
yasaya aykırı örgütlerin veya yerlerine kurulan ikame örgütlerin propa
gandasını yapmak. bu tür yasa dışı örgütlerin bayrak. flama veya men
suplarının üniformasım taşımak ya da slogan veya selam tarzlarını tak
lit etmek suç sayılmıştır. Bu nedenle, sadece kanunda eksik olan "terör 
örgütü kurmak" konusu düzenlenınelde yetınilmi~ ve 129. maddeye ek
lenen 129 a maddesiyle Ceza Kanununda öngörülen belirli suçlara yol
lama yapılarak, bu suçların terör örgütü aracılıgıyla işlenmesi terör su
çu sayılmıştır. 

( 15 7) European Commis s ton of HR. Stock-Taking on the E. Conventlon on HR. The Flrst Thlrty Years. 1954 

Untll 1984, Strasbourg 1984, S.179. 

(158) fbld. s. ı 79 vd. 
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Bu b~amda, yollama yapılan maddeler, Ceza Kanununun kişi gü
venligi ve özgürlügü ile toplum için tehlike arzeden suçlara ilişkin hü
kümlertdir. 

D. İSPANYA 

İspanya'da BASK bölgesı halkı geleneksel olarak ayrı bir kültür ve dt
le sahiptir. Bölgenın ticaret ve sanayi açısından gtderek gelişmesi ve göç
men işçilerin bölgeye akını, yerli halk tarafından BASK kimligine karşı 
bir tehdit olarak algılarımış ve ayrılıkçı akımları kuvvetlendirmiştir .ısg 

BASK'lılar, 1930'lu yıllara kadar özerk bir yönetıme sahip olmuşlar
dır . Ancak, 1939'dan başlayarak 1975'e kadar Franco'nun merkeziyetçi 
totaliter baskı yönetiminde, bütün siyasi ve kültürel haklarından yoksun 
bırakılınaları kendilerini ayaklandırmıştır. Franco'dan sonra, İspan~ 
ya'nın yenı demokratik hükümeti, BASK bölgelerine, Catalanta ve Galt
cta da dahil, diger 14 bölgeyle birlikte özerklik tanımıştır. Bu durum ak
tif BASK politikacılarını memnun etmişse de, BASK bagtmsızlık hareke
tinin radikal kolu ETA (Euzkadt Ta Azkatasuna) bunu reddetmiş ve terör 
ve şiddet eylemlertyle bagımsızlık kampanyasını süı::dürmüştür. 1992 yı
lında Fransız polisinin ETA liderlerini yakalaması, örgütün Fransa'da da 
yaygın bir yeraltı agmın mevcut oldugunun ve terörün bu Q:lkelerde bir 
süre daha devam edece~in bir işaretidir. ıso 

İspanya'nın 26 Aralık 1984 tarih ve 9/84 Sayılı Terör Kanunu, "Si- . 
lahlı Grupların ve Terörist Unsurların Eylemlerine Karşı Anayasanın 

55(2). Maddesinin Geliştirilmesi'' gıbı çok uzun bir başlık taşımakta
dır . ısı 

İspanya Anayasasında, silahlı gruplar ve teröristlerle ~ücadele ama
cıyla, kişi özgürlugü ve özel hayat ve aile hayatının korunmasına ilişkin 
hükümlerinaskıya alınabilecegı öngörülmüştür. Adından da anlaşılaca
gı gıbı, söz konusu kanun, bu hükümlerin nasıl uygulanacagtnı belirle
mek amacıyla kabul edilmiştir .ıs2 

Kanunun 16. maddesinde polise, 1. maddede öngörülen suçlardan 
birtsinttşledtgi şüphestyle herhangibir kişiyi mahkeme kararı olmaksızın 
yakalama ve 72 saat gözaltinda bulundurma yetkisi tanınmıştır. 

Bu süre, soruşturma amacıyla 7 gün daha uzatılabil1r. Ancak, süre 
uzatımı, ilk süre dolmadan önce hakime bildirilmelidir. Hakim, 24 saat 
içinde uzatmayı onaylamak veya reddetmek zorundadır. 

( 159) Yücekal. Y. a.g.e .• S.25. 

(160) Gurr, T.R.. a.g.e .• S.l54 vd. 
( 161) "Organlc Law Agalnst the Actton of Armed Groups and Terrortst Elements and Devetoping Arttele 55(2) 

of the Constttutton. • 

( 162) Montelro, E .. Ibertan Penlnsula: Spatn and Portugal; MlreiUe, Delmas-Marty. a .g.e. S.I85. 
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Ancak, süre uzatımı uygulamada rutin bir işleme dönüşmüştür. Zi
ra, kişi ma,hkeme önüne çıkarılmadıgı gibi, hakime olayın ayrıntılan ko
nusunda hiç bir bilgi verflmemekte, sadece matbu bir form gönderflerek 
uzatma talep edilmektedir. 

Polis, yakalanan kişintrı gözaltında bulundugıt sürece herhangibir 
kimse ile görüşme ve haberleşmesini de yasaklama yetkisine sahiptir. 

Aynı şekilde, kanunun 16. maddesinde, güvenlik güçlerinin kanun 
kapsamına gtren suçların kavuşturulması çerçevesinde mahkeme kararı 
olmadan arama yapabflece~ ·öngörülmüştür. 

. ' 
Kanunun 11. maddesine göre, terör eylemlerine ilişkin suçların yar-

gılaması, merkezi olarak Madrit'te, bu amaçla kurulmuş özel yetkili bir 
mahkemede yapılmaktadır. 

İspanya terör kanunu çerçevesinde yapılan uygulamalar •' özellikle, 
gerek gözaltı süresi ve gerekse hakim önüne çıkarılma zorunlulugunun 

. yerine getirflmemiş olması yönlerinden, Avrupa İnsan Haklan Sözleşme
sinin 5 (3) maddesine aykırı olarak nitelendirilmiş ve eleştiriye u~amış
tır.l63 Ne var ki, şimdiye kadar Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bu 
konularda herhangibir başvuru yapılmadıgı için, söz konusu mevzuat 
henüz uygunluk denetiminden geçmemişttr. 

Nitekim İspanya, konuya ilişkin mevzuatının Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesiyle çelişebflece~ endişesiyle, Komisyon ve Mahkemenin yetki
siİli kabul ederken aş~daki beyanda bulunmuştur : 

"İspanya Hükümeti, Sözleşmenin 15 ve 17. maddeleri hükümle
rini, Anayasanın 55 ve 116. maddelerinde belirtilen önlemlerin alın
masına tınkan verdigt şeklinde yorumladıgını beyan eder." 

Böyleçe, 26 Aralık 1984 tarihli Terör Kanunu, Sözleşmenin 15. mad
desi anlamında, istisnai bir kanun olarak saklı tutulmuş ve Sözleşmenin 
konuya ilişkin hükümleri askıya alınmıştır. ı64 

(163) lbid. S.J86. 

(164) lbid. S.I87. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE 

I. OLAYLARlN BAŞLAMASI VE ALINAN ÖNLEMLER 

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine 1984 Agustos ayında başlamıştır. 
Başlangıçta küçümsenerek gereken önem verilmeyen örgüt. yurt içinden 
ve yurt dışından gördü~ü sempati ve destekle cesaretlenerek eylemlerini 
tırmandırmıştır. Ancak olayların şiddetlenerek yaygınlaşmasıyla derhal 
gereken önlemler alınmış ve ilk yıllardan itibaren teröristlere karşı karar
lı ve taytze yer vermeyen bir politika izlenmiştir. 

12 Eylül 1980' de ülkede ilan edilen sıkıyönetim, 1984' te bir çok böl
gede kaldırılmıştır. Ancak PKK' nın eylemlerini ısrarla sürdürmesi üzeri
ne Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari tllerinde 1987 yılı ortalarına ka
dar uzatılmış ve 17.7.1987 tarihinde de ola~anüstü hal (OHAL) rejimine 
dönüştürülmüştür. 

Normal zamanlarda kamu düzeni ve güvenli~. bütün yurtta polis ve 
jandarma tarafından s~arimaktadır. Ancak, olayların boyutlarının bü
yümesiyle düzenli güvenlik güçlerinin yetersiz kalması karşısında, terör
le daha etkin bir şekilde mücadele amacıyla ordu birlikleri de görevlen
dirilmiş ve ayrıca bu kuwete yardımcı olmak üzere bölge halkından ko
rucu birlikleri oluşturulmuştur. ı65 

Bölgede askeri birlıklerden de yararlanılması, içeride ve dış'arıda ya
pılan yo~n bir karşı propaganda kampanyasıyla, Türk ordusunun ülke
nin bu bölgesini ışgal ederek Kürt halkına zulüm ve baskı yaptı~ı şeklin
de takdim edilmiş ve sonuçta batı kamu oyunda böyle bir izleritm uyan
dırılınası başarılmıştır. Buna reaksiyon olarak, batılı devletler ve kuru
luşlar, ve özellikle de Avrupa Parlamentosu, üyelerine Türkiye'ye askeri 
yardımları kesme çawısında bulunmuş ve Türkiye'den.de askeri operas
yonların derhal sona erdirilmesini talep etmiştir.l66 

Bütün batı demokrasilerinde, yerel yöneticilerin üstesinden geleme
yecekleri toplumsal huzursuzluk ve iç kargaşa hallertnde, askeri birlik
lerden yardım isteyebilecekleri öngörülmüştür. Örne~n İngiltere'de yerel 
polts müdürü böyle durumlarda ordudan yardım talep edebilir.I67 Türki· 

( 165} BM Irlc Ayınmcılıgı Komltest. lngUtere'ye, terorle mücadelede, etnik azınlıklara mensup kişllerin pol~ 

ııe orduda gdreıılendlrmek üzere egıtamesınl tavsiye etmiştir. Council oj Europe, Human Rlghts, Information 

Sheet No.33, S.139. 

( 166} Bkz., European Parltament Resolutıons: 13 Aralık 1995, 18 Ocak 1996, 20 Haztran 1996. 
(167} Supperstone, M. a.g.e. 5.210. 
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ye'de de, 5442 Sayılı .İl İdaresi Kanununun ı ı. maçldesının D bendille 
göre vali, "il içinde çıkabilecek toplumsal olayların emrindeki kolluk kuv
vetlerıyle önlenmesine olanak bulunamayacagı kanısına varır veya kol
luk kuvvetlerıyle bastırılamayacak anı ve ol<ıganüstü olayların cereyanı 
karşısında kalırsa, en yakın askeri (Kara,Hava,Deniz) kuvvet komutanın
dan yardım ısteyebilir." Normal zamanlarda kabul edilen askeri birlik 
kullanma yetkisinin ol<ıganüstü hallerde öncelikle tanınac<ıgına hiç kuş
ku yoktur. 

Ola~anüstü hal zorunlu olarak insan haklarının kısıtlanmasına yol 
açtı~ için, temel hak ve özgürlükler üzerinde çok ciddi sonuçları olan bir 
rejimdir. Bu nedenledir ki, demokrasilerde, OHAL'in hangi şartlar altın
da ve kim tarafından ilan edilece~. karar alma usulü, süresi ve uygulan
masının hangı yöntemlerle denetlenece~. başta anayasalar olmak üzere 
şekli anlamda kanunlarla en ınce ayrıntılarına kadar düzenlenmiştir.ıBs 

OHAL rejimi anayasal bir kurumdur. OHAL ilanı devletin siyasi or
ganlarının görevidir. Çünkü, her türlü bilgi ve belge siyasi organların 
elinde oldu~undan, tehlikenin gerçek boyutlarını daha iyi de~erlendire
cek ve böyle ola~anüstü bir tedbire ihtiyaç olup olmadı~ı takdir edecek 
durumdadırlar. Batı demokrasilerının ço~unda bu görev yasama organı
na verilmiş ve bu organ belirli bir usulle OHAL ilanma yetkili kılınmış
tır.l69 Ani ve istisnai durumlarda (ex necessitate) yürütme organı da 
OHAL ilanma yetkili olabilir. Ancak bu durumda yasama organı derhal 
toplantıya çawılarak buna ilişkin karar onaylattırılmalıdır. Yasama orga
nı, her halükarda, OHAL ilanma gerek olup olmadı~nı takdir, gerekiyor
sa onaylama, OHAL şartlarını de~iştirme ve OHAL'e son verme gibi yet
kilerle donatılmış olmalıdır. ı 7o 

Batı demokrasilerinin ço~unda, özellikle bir milletin hayatını tehdit 
eden tehlike hallerinde, yasama yetkisinin devri yoluyla, yürütme orga
nına kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanınmış ve hükü
metlere, olaylarla süratle mücadele imkanı s<ıglanmıştır.ı71 Ancak, böy
le durumlarda dahi, hukukun üstünlü~ ilkesi gere~nce devredilen yet
kilerın amaç, kapsam ve süresı belirtilmeli ve yasama yetkisinin devri 
dolayısıyla temelinsan hakları hiç bir şekilde tamamen ortadan kaldıni
mamalıdır . 172 

( 168) International Commlsslon of Jurtsls. The Rule of Law and Human Rlghts. Geneva 1966. 8 .14. 

(169) Orea. J ., a.g.e. 8 .39. 

(I 70) International Commtsslon of Jurtsts. a .g.e. 8 .13. 

(171) Bkz. Alman Anayasası M.BO. Rechtsverordnung; Fmnsa Anayasas4 M.38, Decret-lot; İtalyan 

Anayasası, M. 77. 

( 172) lntemat/Dnal Commlsslon of Jurlsts, a .g.e. 8 .12. 
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Türk Anayasasının konuyu düzenleytş tarzı, milletlerarası ilke ve 
standartlarla tam bir uyum halindedir. Anayasının 120. maddesine ,gö
re, "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine aıt ciddi 
belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebtyle kamu düzeninin 
ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında topla
nan Bakanlar Kurulu, Mtllt Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktar 
sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresı 6 
ayı geçmemek üzere ol~anüstü hal ilan edebilir." 121. madde uyarınca, 
söz konusu karann derhal TBMM'ne sunulması ve onayiattınlması zo
runludur. Hükümetin bu madde çerçevesinde çıkaracağı kanun hük
münde kararnarnelerin uygularıması çerçevesinde alınacak önlemler 
125. madde geregtnce yargı denetımine tabidir. Ancak bunlar hakkında 
yürütmeyi durdurma kararı verilemez. Kararnariıelertn kendisi tse, Ana
yasanın 148. maddesıyle yargı denetıminin dışına çıkarılmıştır. oıger bir 
ifadeyle, ol~anüstü hallere ilişkin kanun hükmünde kararnarnelerin tp
tali . için Anayasa Mahkemesinde dava açılaınaz. Çok tartışmalı olcin bu 
konuya yargı denetımı başlığı altında açıklık getirilecektir. 

U. TERÖRLE MÜCADELENİN YASAL ÇERÇEVESi 

Terörle mücadele, TCK ve CMUK gibi genel kanunlarla bi,rlikte, 2935 
Sayılı Olaganüstü Hal Kanunu, 430 sayılı KHK ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. 

Şiddet olaylarında alınabilecek önlemler. Anayasanın 121. maddesi 
geregtnce kabul edilen, 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Ol~anüstü Hal 
Kanununun · ll. maddesinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bunlar 
arasında gazete, dergi, kitap ve benzerlerinin olaganüstü hal bölgesine 
sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması veya toplatılması; kamu 
düzenini bozabilecek kişilerin bölge dışına çıkartılması veya bölgeye gi
rişlerinin yasaklanması; grev ve lokavt kararlarının uygulanmasının er
telenmesi gibi önlemler. zaten mevcuttur. Bölgede artan terör ve şiddet 
olayiari karşısında, kanunda zaten yer alan bu önlemler, 430 sayılı KHK 
ile ihtiyaca uygun hale getirilerek daha somutlaştırılmış, ancak bu kez 
ı tıraza ugramıştır. 

A. 430 SAYILI KHK ÇERÇEVESiNDE ALlNABİLECEK 

ÖNLEMLER 

Söz konusu KHK ile olaganüstü hal valisine tanınan yetkiler. çok ge
niş oldugu ve kötüye kullanıldıgı iddiasıyla yogun eleştırilere konu ol
muştur.l73 

( 1 73) Bkz. European Parllament. Palltical Affalrs Commltte. 26 March 1991. PE 150.056. 8.3 vd. 
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1. Yayıniann Yasaklanması 

430 Sayılı KHK'nin ı (a) maddesine göre, OHAL Bölge Valisi, "bölge
deki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya gerçek dışı haber ve yayınlar 
yapmak suretiyle bölgedeki kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına 
veya bölge halkının heyecanlanmasına neden olacak veya güvenlik kuv
vetlerinin görevlerini geregt gibi yerine getirmelerini engelleyecek şekilde 
yayınlanan her türlü basılmış eserin, kitap, dergi. gazete. broşür afiş ve 
benzeri matbuanın basılmasını, çogaltılmasını, yayınianmasını ve dagı
tılmasını, bunlardan olaganÜstü hal bölgesi dışında basılmış veya çogal
tılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dagttılmasını yasaklar veya izne 
baglar". Ayrıca, aynı gerekçelerle İçişleri Bakanına tanınan OHAL bölge
si dışındaki yayınlarla ilgili yasak koyma ve matbaa kapatma yetkisi, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.l74 

Söz konusu kısıtlama sadece gerçek dışı haber ve yorumlara ilişkin 
oldugu ve bunlar zaten hukuka aykırı eylemler olarak tazminat ve ceza 
davalarına konu oldugu cihetle, bu hükümle dogru ve gerçek olan haber
leri yayınlama ve bunları yorumlama özgürlügüne herhangibir kısıtlama 
getirilmemiştir. Esasen, söz konusu hükme göre. bu önlemlerin alınabil
mesi için, yayınlanan haber ve yorumun yanlış veya gerçek dışı olması 
yeterli görülmemiş, bu tür haber ve yorumların, kamu düzenini ciddi şe
kilde bozacak ve güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmelerini en
gelleyecek nitelikte olması gibi objektif şartlar da aranmıştır. Böylelikle, 
basın özgürlügü OHAL rejiminde de olabildigtnce korunmuştur. Ancak 
zorunlu hallerde alınması gereken bu tür önlemlerle güdülen amaç. yan
lış ve gerçege aykırı haber ve yorumlarla, OHAL bölgesinde, endişe vere
cek ölçüde hassastaşmış olan kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye 
düşmesini önlemek veya bozulan düzen ve güvenliği yeniden kurmaktır. 

Bu tür önlemler zamanında, yerınqe ve amacına uygun bir şekilde 
uygulandıg! takdirde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ıo. maddesi
ne uygundur. ı 75 

2. Bölge Dışma Çıkarılma 

430 Sayılı KHK'nin ı (b) maddesine göre, OHAL bölgesinde, "genel 
güvenlik ve kamu düzenı bakımından, yer degiştirme talebinde bulanan
lar ile isteyerek veya zor ve baskı sonucu zararlı faaliyetlerde bulunanlar 
... bölge dışına çıkarılır. Gerektigtnde bunlara ... belli bir yerde ıkarnet et
meleri şartıyla geliştirme ve destekleme fonundan mali destek sağlanır." 

(174) Bkz. AMK 3.7.1991 tarih ve E. 1991 /6, K.1991!20. 

( 175) Dolayısıyla. bu tür önlemlerin sadece sol basını hedef aldığı, bunların gazetelerint bastıracak matbaa 

bulamadıkları. önemli günlük gazetelerde Güneydoğu bölgesiyle UgUt haberler asgari düzeye tndtğttçtn hal· 

kın bölgede neler olup bittiğini öğrenmesinin engellendtğt şeklindeki Iddialar gerçeğe uymamakladır. Bkz. 

European Partlament, Notlee to Members, 20 June 1990, PE. 142.817 
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OHAL bölge valisine gerektigtnde kullanılmak üzere tanınan bu yet
ki, sürgün cezası şeklinde nitelendirilerek eleştirilmektedir. Bu hükme 
göre bölge dışına çıkarılması söz konusu olabilecek 3 kategoriinsan var
dır: Kendi iradeleriyle bölge dışına çıkmak isteyenler. kasten zararlı fa
aliyetlerde bulunanlar ve baskı sonucu bu tür faaliyette bulunmaya zor
lananlar. OHAL bölgesinde yaşayan halk PKK nın yogtın baskısı altında 
oldugıtndan bu tür koruyucu bir önleme ihtiyaç vardır. Nite)dm, BM Me
derıı ve Siyasi Haklar SözleŞmesinin 12 (1) maddesinde de, herkesin ül
ke sınırlarıiçinde seyahat ve yerleşim yerini seçme özgürlügüne sahip ol
dugu belirtilmekle beraber, sözleşmenın 12 (3). maddesinde, bu hakkın, 
milli güvenlik, kamu düzeni; genel ahlak ve kamu sagııgı gıbı nedenlerle 
kanunla kısıtlanabilecegı öngörülmüştür. 285 Sayılı KHK yasal bir daya
nak oluşturdugıt ve milli güvenlik söz konusu oldugıt ıçin bu önlem 
uluslararası hukuka aykırı degtldiİ' ,176 

Söz konusu önlem, OHAL bölgesinde karşılaşılan tehlikeli ve hassas 
durumun normal ve güvenli hale dönüştürülmesi amacına yönelik, geçi
ci nitelikte bir tedbirdir. Böylece kamu düzeni ve güvenligt ile kişilerin 
can ve mal güvenliklerının daha iyi saglanabtlecegt düşünülmüştür. Kal
dı ki, insancıl düşüncelerle, bu önlernin kişiler aleyhine yaratabilecegt 
sonuçları hafifletmek amacıyla, kendilerine mecburi ıkarnet süresince 
mali destek saglanması da öngörüldügü cihetle, bunu bir ceza olarak ni
telendirmek mümkün degtldir. 

Maddenın (c) bendinde ise, terör olayları dolayısıyla can ve mal gü
venliklertnt tehlikede hissederek yer ve yurtlarını terketmek zorunda ka
lanların durumu düzenlenmiştir. Bunlar, OHAL bölgesi içinde veya dı
şında yerleştirilecek ve kendilerine mali yardımda bulunulacaktır. Ayrı
ca, KHK ile bu gıbı kişilerin istihdamı için 50.000 kişilik bir kadro tah
sis edilmiş olması, devletin sorumluluk duygusunu ve söz konusu önle
rnin insancıl niteligtni açıklıkla ortaya koymaktadır. 

3. Sendikal Hakiann Kısıtlanması 

KHK'nin 2. maddesinde, bölge valisine sendikal faaliyetleri durdurma 
veya izne baglama yetkisi tanınmıştır. 

OHAL bölgesinde huzur ve güvenligtn saglanması, mal ve hizmet üre
timinin aksatılmadan kesintisiz bir şekilde sürdürülmestne baglıdır. Ör
negin, ulaşım ve haberleşme iş kollarında alınabilecek bir grev veya lo
kavt kararının uygulamaya konulması, bölgedeki tehdit ve tehlikeyi gıde
recek önlemleri etkisiz kılabilecektir. Ayrıca, toplu sendikal faaliyetlerin 
amaçlarından saptırılarak, olayların büyümesine yol açabilecegi ihtima
li de dikkate alınmalıdır. 

( 176) Aynı uygulama halen ingiltere'de de yapılmaktadır. Bkz. yuk. S.57. 
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Öte yandan, bölücü teröristler, kitle psikolojisiniistismar egiliminde 
olduklarından, toplu olaylardan yararlanarak kışkırtıcı eylemlerle vahim 
olaylara sebebiyet verebilirler. Bu nedenle, sendika üyeligine herhangibir 
kısıtlama getirilmeksizin sadece bazı send,lkal faaliyetlerin kısıtlanması. 

bölgedeki mevcut şartlar altında anlayışla karşılanmalıdır. Kaldı ki nor
mal zamanlarda dahi, bazı tş kollarında bu tür kısıtlamalar yapılabil
mektedir. 

B. TERÖRLE MÜCADELE KANuNu 
12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı, "Terörle Mücadele Kanunu'' adın

dan da anlaşılacagı gıbı, terörle daha etkin bir şekilde mücadele etmek 
amacıyla kabul edilmiştir . Kanunda terörün tanımı yapıİmış. örgütlü te
rör suçları belirlenmış ve bunların kavuşturulması ve teröristlerin yargı
lanması konularında yenı bazı kurallar öngörülmüştür. 

Başlangıçta, TCK'nun en çok tartışma ve şikayet konusu olan 140, 
141 , 142 ve 163. maddelerini yürürlükten kaldırdıgt, ölüm cezalarının 
yerıne getirilmesini önledigt ve hükmedilen cezalarda sınırlı bir af getir
dlgi için, insan haklarının ıyileştirilmesi açısından çok olumlu karşıla
nan kanun, giderek agır eleştirilere hedef olmuştur. Eleştirtler, kanunun 
1. maddesindeki "terör" tanımının belirsiz ve çok geniş kapsamlı oldugu, 
bölücü propagandayı agır ceza tehdidi altında yasaklayan 8. maddenin 
basma bir sansür uygulamasına dönüştü~ü ve bu yüzden bir çok gaze
teci ve yazarın agır cezalara çarptırılarak haksız yere cezaevlerine konlıl
du~u ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin aşırı bir şekilde hima
ye edilerek, bunlardan suç işleyenler hakkında dava açılmasının nere
deyse imkansız hale getirildigt gibi konular üzerinde yogunlaşmış ve ye
ni kanunun adeta "devlet terörünü" teşvik ettıgı iddia edilmiştir.ı77 

Söz konusu kanunun bazı hükümleri, şikayet üzerine somut norm 
denetimi yöntemiyle Anayasa Mahkemesinin incelemesine konu teşkl,l 

etmiştir. Bu ba~amda mahkeme, kanunun, terör suçu sanıklarının yar
gılanmasında en çok 3 avukatla temsil edilebileceklerine ilişkin lO. mad
desini iptcil etmiştir.l78 Cezaevlerindeki terör suçu sanıklarının avukat
larıyla an_cak cezaevi görevlilerinin gözetimi altında görüşmelerine ilişkin 
hüküm de aynı iptal kararının kapsamına alınmıştır . Oysa Avrupa infaz 

( 177) Toplu eleştlrUer Için Bkz. Rumpj. C., The Protectlon of Human Rlghts In Turkey, HRW. 1993, Vol. 14, 

No. I 1-12, 8.394 vd. 

(I 78) AMK. 31 .3.1992 E. 1991/18, K. 1992/20. Kanımızca bu Iptal kararında Isabet yoktur. Nitekim. 

günümüzde görülen bazı davalarda. yerli yabancı yÜZlerce avukat ve tarafların katıldığı duruşmalann 
giderek bir toplumsal gösteriye (publlc spectacle) dönüştüğü, tarajtann yoğun propaganda baskılan altında 
bunalan mahkemelertn tarafsız ve adU kamrfar almakta zorlandıklan ve bu yüzden yargının saygınlığını 
yitirerek ağır yara aldığı açıklıkla ortadadır. Kaldı k~ mehaz Alman CMUK'nun avukat sayısını 3 e Indiren 
137/1. maddesi halen yürürtüldedtr. Bkz. yuk. S. 64 
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Kuralları ı 79 sanıgın avukatıyla görüşmesinin, bir görevli nezaretinde, gö
rüş mesafesinde fakat konuşmaları duymayacak şekilde, gerçekleştirU
mesini öngörmektedir. Aynı şekilde Alman cezaevlerinde de görüşmeler 
görevli nezaretinde yapılmakta hatta şüphetenilen avukatlar girışte ara
maya tabi tutulmaktadır.ıso Bu nedenle ülke ve dünya şartları gözönü
ne alındı~da, söz konusu iptal kararında isabet oldugu söylenemez. 

Kanunun, terör olayıarına tanık olan güvenlik görevlllerinin ifadeleri
nın gizli duruşmalarda alınmasına ilişkin 12. maddesi 'de, Anayasa Mah
kemesince· tptal edilmiştir. Duruşma gizli yapılsa dahi, sanık ve avukat
ları duruşmada hazır bulunmak ve tanıga soru sormak hakkına sahip ol
dukları cihetle, terör eylemleri tanıklarının olabUdigtnce gizli tutularak 
can güvenliklerinin saglanmasına yönelik bu hükmün iptal edilmesi de, 
kanımızca isabetsiz olmuştur. ısı 

Esasen, Anayasanın ı 4 ı. maddesinde de, kamu güvenliginin kesin 
olarak gerekli kıldı~ hallerde, duruşmaların bir kısmının veya tamamı
nın kapalı yapılmasına karar verUebUecegı belirttlmtştir. Örnegtn. tanık 
olan güvenlik güçlerı görevlilerinin, dava taraflarının saldırılarına uw:-a
malarının söz konusu olabUecegt durumlarda, böyle bir ihtiyaç duyula
bilir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karşısında buna imkan 
kalmamıştır. 

Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi, kanunun, terörle mücadele eden 
zabıta amir ve memurlarının görevlerinitfa dolayısıyla işledikleri suçlar 
bakımından Memurun Muhakematı Kanunu çerçevesinde ve tutuksuz 
olarak yargılanmalarına .ilişkin hükmünü, görevlilerı keyftlıge ve aşırı 
kuvvet kullanmaya sevkedebUecegt endtşestyle, gayet isabetli bir görüşle 
iptal etmiştir. 

Eleştirllerin sürüp gitmesi üzerine, iç ve dış baskıların da etkisiyle, 
27. ı o. ı995 tarih ve 4ı26 sayılı kanunla, Terörle Mücadele Kanununun 
en çok tartışma konusu olan 8. maddesinde degişiklik yapılmıştır. Yenı 

düzenlemede, söz konusu hükümde yer alan ve belirsiz oldugu iddia edi
len bazı ifadeler metinden çıkarılmış, yazılı ve sözlü bir ifadenin bölücü 
propaganda sayılabilmesi için, bölücü terör ve şiddeti överek teşvık et
mesi şartı aranmış ve suçta, satk ve kast unsuru vurgulanmıştır. Ayrıca, 
ceza miktarları indirtlmiş ve hapis cezalarını para cezalarına çevirebil
mek imkanı saglanmıştır. 

( 1 79) CouncU of Europe, European Prlson Rules M .. 93 Strasbourg 1987. S./6. 

(180) Bkz. yuk. S.64. 
( /8/) Nitekim. ingUtere'dekl olaylarda bu gerekçeyle duruşmalann gizli yapılması öngörülmüştür. Bkz. yuk. 

Lord Dtplock Raporu. S.51 vd. 
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Öte yandan. söz konusu de~şikli~ yürürlü~e girmesiyle, bu madde 
çerçevesinde yargılanarak cezalandırılmış olan hükümlülerin durumu 
yeniden gözden geçirtlerek salıverilmelerine de imkan saglanmıştır. 

Ne var ki, bütün bu iyileştirmelere ragiDen eleştirllerin ardı arkası ke
silmemiştir. Eleştirllerin odagını Kanunun 8. maddesi oluşturmuştur. 
Bu ba~amda. Kanunun bu hükmünün *lıklı olarak gazeteci ve yazar
lar üzerinde uygulandıgı, Kürt sorunu konusunda yorum yapanların agır 
cezalara çarptırılarak gazetelerinin kapatıldıgt. sansür niteli~ndeki bu 
tür uygulamaların, Türkiye'nin de tmzaladıgt İnsan Hakları Evrensel Bil
dirisinin 19. ve AİHS'nin 10. maddelerine aykırı oldugu iddia edilmiş
tir.IB2 

Şikayet konusu olan TMK'nun 8 . maddesine göre, "Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü hedef alan 
yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı. gösteri ve yürüyüş yapılamaz . " 

Demokratik rejim. düşünce ve görüşlerin serbestçe açıga vurularak 
milli iradenin engellemesiz bir şekilde ortaya çıkması esası üzerine ku
rulmuştur. Bir toplumda halk. yaşamını ve gelece~tni ilgilendiren konu
lar üzerinde fikir üretemez ve bunları açıga vuramazsa. o toplum demok
rasi olarak nitelendirilemez. Demokrasi sadece seçilenlerin düşünce ve 
konuşma hakkına sahip oldu~ bir rejim degildir. Günümüzün modern, 
ço~lcu ve katılımcı demokrasilerinde, seçilmiş yöneticilerle birlikte halk 
ta. gelecegini ilgilendiren bütün konularda düşüncelerini açıga vurmak 
suretiyle karar alma sürecini etkilemekte ve katkıda bulunmaktadır. Do
layısıyla, düşünce ve onu ifade özgürlü~ü. demokratik rejimin vazgeçile
mez bir ön şartıdır. 

Demokrasi, kamu oyunun ortaya çıkması ve hükümetlerı yönlendir
mesi esası üzerine kuruludur. "Düşünceler açıga vurulmaksızın kamu 
oyu oluşamayacagt için, "düşünce suçu" kavramını demokrasi ilkesiyle 
bagdaştırmak mümkün de~ildir . Bu nedenle. düşünceler ve onları açıga 
vurmaya elverişli araçlar olmaksızın bir rejim demokrasi olarak nitelen
dirilemez. "183 

ifade özgürlügü, her türlü inanç. görüş ve düşüncenin açı~a vurula
rak serbest bir tartışma ortamı yaratılması esası üzerine kuruludur. 
Böyle bir ortam olmaksızın toplumda hakim olan durum ve de~erler tar
tışılamayaca~ından. bunlar "ölü dogma"lar olarak kalmaya mahkumdur. 
Günümüz demokrasilerinde insanların belirli konular ve toplumsal de
~erler üzerinde görüş birli~i saglaması giderek güçleşti~inden, farklı gö-

(182) Bkz. Writers In Prison Commlttee, International Pen. London January 1995; Amnesty International. 

Turkey . a policy oj denlal. London Feb_ruary 1995. S.22 ud. 

( 183) Marle, J. Bernard, Human Rlghts or a Way oj Life In a Democracy. Strasbourg 1985. S.32. 
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rüşleri savunan grupların varlıgı olagan ve dogal sayılmalıdır. Çogt.ılcu 
bir demokraside bazı grupların, özellikle siyasi konularda aşırı ve anti
demokratik görüşleri temsil etmesi bir dereceye kadar normal sayılarak 
hoşgörü ile karşılanmalıdır. Bu tür marjinal grupların baskı altında tu
tularak susturulması, kamu oyunu önemli sosyal ve siyasi konular üze
rinde düşünmekten alıkoyar. Düşüncelerin açıga vurulmasının engellen
mesi, düşmanlıkları kökleştirir, muhalefeti yer altına iter ve toplumsal 
sorunların akıl yoluyla degil. kuvvet kullanarak çözümlenmesine yol 
açar.ıs4 

Bu neden~e. demokratik bir hukuk devletinde, kişinin salt aklını kul
lanarak fikir üretmesi ve bunları medya aracılıgtyla açıga vurması ilke 
olarak cezalandırılmamalıdır. Açıga vurulan düşünceler ancak suçu öv
mesi, suçu ve şiddeti teşVik edici nitelikte olması veya toplum ahlakını 

· bozması gibi nedenlerle cezalandırılabilir ki, zaten bunlar ceza kanunla
rında da fikir degil. suç olarak nitelendirilmiştir. 

Demokratik bir toplumda, her -özgürlükte oldugu gibi, ifade özgürlü
günün de bir sınırı oldugunda kuşku yoktur. Türk hukuk sisteminde bu 
sınırlamanın ölçüsü, açıklanan düşüncenin "suça tahrik" unsuru oluş
turup oluşturmadıgtdır. ifade özgürlügünün bu anlayış ve yaklaşımla kı
sıtlanması, diger bütün demokratik ülkeler gibi. Türk Ceza Hukuku sis
teminde zaten mevcut oldugu cihetle, TMK'nun tartışma konusu olan 8. 
maddesı. yeni, aşırı ve aykırı bir ~üküm degildir. 

Terör örgütlerinin en önemli amaçlarından birisi gündemde kalarak 
kamu oyunu etkilemek ve kendilerine taraftar kazandırmaktır. örgüt 
sempatizanları, örgütün siyasi kanadı gibi hareket eden bazı siyasi par
tiler ve sözde insan hakları dernekleri ile gönüllü kuruluşlar. bu amaçla 
medyayı yogun bir şekilde kullanmaktadırlar. Sansasyon peşinde koşan 
medya ise buna alet olmaktadır. TMK'nun 8. maddesinin sürekli gün
demde kalmasının başlıca nedeni, bu tür girişimleri engelleneo terör 
destekçilerinin ifade özgürlügü bahanesine sıgınmalarıdır. 

Bu konudaki temel hüküm TCK'nun 3 ı ı. maddesinde yer almıştır. 
Buna göre, "bir suçun işlenınesini aleni olarak tahrik eden kimse ... ce
zalandırılır." Buna baglanWı olarak, 3ı2. maddede de, "kanunun cürüm 
saydıgı bir fiili açıkça öven veya iyi gördügünü söyleyen veya halkı kanu
na itaatsızlige tahrik eden · kimsenin" cezalandırılacagı öngörülmüştür. 
Keza bu maddenin 2. fıkrasında da, "toplumda kin ve düşmanlık oluştu
racak şekilde halkı. ... sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılıgı gözete
rek .... açıkça tahrik eden" eylemler ceza tehdidi altında yasaklanmıştır. 

(184) Emerson. Thomas, I., Freedomjor Polltlcal Speech. The Supreme Court and Human Rlghts. New 

Haven 1982, S.69 l!cf. 
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"Bu hükümlerde ifade edilen "tahrik", başkalarını harekete geçtrebil
me imkanını ifade etmektedir. Şayet, açıklanan düşüncede, söylenen 
sözlerde tahrik edici, harekete geçirici, suç işlemeye yöneitici bir özellik 
bulunuyarsa bu tahrik teşkil eder ve düşünce açıklama özgürlügünün 
sınırları dışında kalır. 

Bir ftkrin açıklanması kuşkusuz suç olmaz. Tek başına bir fikir, dü
şünce ve kanaatin açıklanmasının veya propagandasının 'suç sayılması, 
düşünce özgürlü~üne dolayısıyla özgürlükçü demokratik anlayışa aykı
rıdır. Ancak, bir düşünce, ifade ediliş biçimi itibarıyla kişileri, devletin 
varlı~ı. sosyal düzeni tehlikeye yöneltecek eylemiere teşvik edici nitelik 
taşıyorsa bu takdirde o düşüncenin, açıklanış biçimi yönünden suç ha
line gelebilece~ kabul edilmektedir. Gerçekten, bu sonuca ulaşırken, her 
rejim gibi demokratik rejimin de, varlı~ına yönelecek tehlikeler karşısın
da kendini koruma hakkına sahip oldu~. bunun adeta bir meşru sa
vunma oluşturdu~ kabul edilmektedir. Bu nedenle maddede geçen pro
pagandanın bu çerçeve içinde de~erlendirilmesi gerekır."ıss 

Bütün gelişmiş batı demokrasilerinde, suçu öven, şiddeti teşvik eden 
ya da mazur gösteren, şiddete başvurmakla tehdit eden, ülke bütünlü~ü 
ve kamu düzenini tehlikeye atanıss düşünce açıklamaları, çeşitli kısıtla
malara tabidir. Örne~. 1971-1994 yılları arasında Kuzey İrlanda'da te
rör olayları ile ba~antılı olarak radyo ve televizyona ceza tehdidi altında 
yayın yas~ konulmuştur. Aynı yasak, 1988-1994 yılları arasında bütün 
ingiltere'de uygulanmıştır. Hükümetin, terörizmi destekleyenlerin, özel
likle bir terör olayının hemen arkasından radyo ve televizyona çıkmaları
nın, teröristlerin durumunu kuwetlendirdi~. davalarının arkasına des
tek topladıgı ve toplumda korku yarattıgı gibi gerekçelerle haklı göster
ıneye çalıştı~ı bu yasak, a~ır bir şekilde eleştirilmiştir .ıs7 

1991 tarihli Yayın Kanununa göre, İçişleri Bakanlı~ı Sekreteri, ingiliz 
yayın kuruluşları BBC ve IBA'ya yazılı Şekilde başvurarak, IRA'nın siya
si kanadını temsil eden Sinn Fein ve di~er bazı örgüt temsilcileriyle yapı
lan ve yasa dışı örgütleri destekler nitelikteki jfadelere yer verilen söyle-

( 185} TMK 8. maddenın değişiklik gerekçesi. 

( 186} Bütün Avrupa devletlertnde. aşırı sağ nasyonal sosyalist grupların ırk ayırımcılığı propagandaları 

yapmaları yasaktır. Bu bağlamda AiH Komisyonuna yapılan başvurulan, Komisyon. 1 7. maddenın sözleş· 
mede öngörülen hakların kötüye kuUanılmasını yasakladığına lşar~tle. reddetmektedtr. Clements. L.J. Eu· 

ropean Human Rtghts, Taking a Case under the Conventton, London 1994, S./79 vd. 

· ( 187} Örneğin BBC Başkan Yardımcısı şunları söylemiştir: 

"İngiliZ yayın gazetecUiğl terörtzmln en son kurbanı olmuştur. Kuz~y irtanda'da .terörtimtn üzertrUi.en tki 

dönem geçttkten sonra. hükümet teröre karşı btr çare olup olmadığı belli olmayan. ancak demokratik btr 

toplumun en önemli unsurlarına lifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı} zarar vereceği aşikar olan bir 
önlem almıştır." Zelllck. Graham J. Sptes, subverstves, terrortsts and the British Government, Free Speech 

and National Securtty Ed. by Shimon Shetreet, London 1991. S.97. 

77 



şi ve; propagandaların yayınlarının durdurulmasını talep edebilir. İçişleri 
Bakanı Douglas Hurd'e göre. "bu uygulama haberlerin yayınını yasakla
yan bir sansür ·degil. terörist ve destekleyicilerinin kamu oyu önünde 
propaganda yapmalarını engelleyen bir önlemdir .ı88 

İngiliz mevzuatı ayrıca, yazılı ve görsel medya mensuplarını. halktan 
terör olayiarına ilişkin olarak topladıkları bilgileri. güvenlik güçlerine 
iletmekle de yükümlü tutmuştur. Bu baglarnda Kanal4 Televizyonu. ya
yınladıgı bir programdaki haber kaynagını açıklamaktan kaçındıgı için 
75.000- İngiliz Lirası para cezasına çarptınlmıştır.ı89 

İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna. 
bu tür uygulamalarin AİHS'ne aykırı oldugu iddiasıyla bazı başvurular 
yapılmıştır. ifade özgürlügü ve hangi hallerde kısıtlanabilecegi, Sözleş
menin 1 O. maddesinde düzenlenmiştir: 

" Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürri
yetini ve resmi makarnların müdahalesi ve memleket sınırları mev
zuubahis olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbestisi
ni ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon 
işletmelerini ve müsaade rejimine tabi kılmalarına mani degildir. Kul
lanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hurriyetler, demok
ratik bir toplulukta. zaruri tedbirler mahiyetinde olarak. milli gü
venligtn. toprak bütünlügünün veya amme emniyetinin, nizarnı mu
hafazanın. suçun önlenmesinirı'. sa~~ veya ah!akın. başkalarının 
şöhret veya haklarının korunması: gizli haberlerin ifşasına mani 
olunması veya adalet kuvvetinin üstünlügünün ve tarafsızlıgının sag
lanması için ancak kanunla, muayyen merasime, şartlara. tahdUlere 
ve müeyyidelere tabi tutulabilir." 

Komisyon ve Mahkeme. her olayda bu hükmü yorumlayarak, ifade ve 
basın özgürlügü anianında gayet zengın bir içtihat hukuku oluşturmuştur. 

Komisyon bu çerçevede İrlanda'dan Purcell'in başvurusunu esasa 
girmeden reddetmiştir. Komisyon kararını, ifade özgürlügüyle devlet ve 
toplumun korunması ihtiyacının dengelenmesi üzerine kurmuştur. Ko
misyona g?re, yayın yasagına ilişkin bu uygulama ifade özgürlügüne bir 
müdahele olmakla beraber, kanunun öngördügü ( preseribed by law). de
mokratik bir toplumun gerektirdigt (necessary in a democratic society) ve 
sosyal bir ihtiyacın zorunlu kıldıgı (a pressing social .need) devletin tak
dir yetkisinin sınırları içinde kısıtlı bir uygulamadır. Komisyon ayrıca, 

( 188) Twomey, Patrlck. M., Denytng Terorrtsts the Oxygen of Publlctty, W.G. Hart Legal Workshop 1994. 

Institute of Advanced Legal Studies, 5.9. 

(189) Ibtd, 5.18. 
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görsel medyanın kamu oyu üzerindeki dogrudan etkisine ve düzeltme 
imkanlarının yazılı basma oranla daha sınırlı oldugtına işaretle. canlı ya
yınlarda teröristlere kodlu mesajlar verilebilecegt tehlikesine de dikkat 
çekmiştir. ı go 

Şikayetçiye, kımligi yüzünden televizyonda fikirlerini ifade fır~atı ve
rilmemiştir. Dolayısıyla, Kpmisyonu bu kararı almaya sevkeden ileri sü
rülen düşüncelerin muhtevası degil, salt konuşmacının kimligtdir.ı9ı 

Komisyon bu çerçevede, İngiltere'den 7 kişinin şikayetini 15apsayan 
Brind'in başvurusunu da incelemiştir. Şikayetçilerden altısı, haberler, 
güncel olaylar ve tarihi programlar hazırlayan televizyon yayıncıları. di
geri ise Kuzey İrlanda'daki olaylara konulan yayın yasagt dolayısıyla h.a
ber alma özgürlügünün kısıtlandıgından yakınan sade bir İngiliz vatan
daşıdır. J{omisyon, 12 Mayıs ı994 te başvuruyu aynı gerekçelerle reddet
miştir.I92 

Diger bir olayda, IRA'nın siyasi kanadını temsil eden Sinn Fein Baş
kanı G. Adams, Avam karnarasında milletvekilleri ve basın mensuplarıy
la görüşme yapmaya davet edilmiştir. Ancak, İngiliz Hükümeti TMK çer
çevesinde kendisinin İngiltere'ye girişini yasakladıgt için, Londra'ya gele
memiştir. Adı geçenin şikayetleri AİH Komisyonu tarafından reddedilmiş
tir.l93 

Komisyon ve Mahkeme, ı O. madde baglamında, diger devletlerden ve 
bu arada Türkiye'den yapılan başvuruları da inceleme fırsatı bulmuştur. 

Hollanda'yla ilgili Glimmerveen ve Hagenbeek'in başvurusunda, Ko
misyon, aşırı sag görüşlü birer politikacı olan şikayetçilerin, beyaz ırka 
mensup olmayan bütün yabancıların Hollanda'dan sınırdışı edilmelerini 
ihtiva eden bildiriler dagttarak ırk ayırımcılıgı propagandası yapmaları
nın yasaklanmasının, sözleşmenin ı O. maddesine aykırı olmadıgını be
lirterek ba~vuruyu reddetmiştir. K~misyona göre, sözleşmenin ı 7. mad
desi kimseye, Sözleşmede öngörülen hakların tahribine yönelik bir faali
yette bulunma hakkı vermez. ı 7. maddenin amacı, Sözleşmede belirtilen 
ilkeleri totaliter grupların kendi çıkarları için istismar etmelerini önle
mektir. Şikayetçilerin ı 7. madde anlamında ırk ayırımcılıgını teşvik eden 
ve Sözleşmeye aykırı olan tutum ve davranışlarının ıo. madde çerçeve
sinde himaye görmesi düşünülemez.I94 

(190) lbld. S.21. 

( 191) Lester, A. and Schlffrln. N. Freedam of Expresston u nder the European Conventton on Human Rlghts. 

INTERIGHTS 1996, S.25. 

(192) Twomey. Patrlck. M .• a.g.e. S.21 vd. 

(193) (Başvuru no: 28979!95, 30343!96), E. Commlsslon HR Information Note No./39, 68 (97). 4.2.97, S.3 . 

(194) Lester, A. and Schlffrln. N .. a.g.e., S.22. 
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Komisyon ve Mahkeme Almanya ile ilgili Kosiek davasında da bu gö
rüş ve degerlendirmesini teyit etmiştir. Fizik öğretmeni olan şikayetçi. 
aşırı sag kanat Alman Demokratik Partisi üyesi olarak 4 yıl eyalet parla
mentosunda milletvekilligl yapmış ve Federal Parlamento üyeligi için de 
adaylıgını koymuştur. Adı geçen, yayınladıgı 2 kitapla siyasi düşüncele
rini açıklamıştır. Kendisinin parlamento üyeligi, 8 yıl sorıra düşünce ve 
eylemlerJ.ı:ıin anayasaya sadakatini şüpheye düşürdügü gerekçesiyle so
na erdirilmiştir. Adı geçenin şikayeti, aynı gerekçelerle Komisyon ve 
Mahkemece geri çevrilmiştir.I95 

Bu konuda Alman Anayasası çok dikkat çekici bir hüküm ihtiva et
mektedir. Anayasanın 18. maddesinde. aralarında ifade özgürlügünün 
de bulundugu bazı temel hak ve özgürlüklerin başka maksatlarla kötü
ye _kullanılması halinde, bunların Anayasa Mahkemesi kararıyla kaybet
tirilebilecegi öngörülmüştür. Alman Anayasa Mahkemesine göre, digerle
ri meyanında, başkalarının hayat ve kişiliklerini serbestçe geliştirme 
hakkına tecavüz, ifade özgürlügü, qasın özgürlügü, toplantı ve gösteri 
hakkının kaybettirilmesi için yeterli bir r~:edendir _196 · 

Türkiye'den Mehdi Zana'nın başvurusu da Komisyonca reddedilmiş
tir. Adı geçen, bir gazetede PKK lehine yazı yazdıgt için TMK'nun 8. mad
desi uyarınca yargılanmış ve cezaya çarptırılmıştır. Komisyon, kabul edi
lebilirlik kararı verdigl başvuruyu sonradan reddetmiştir _197 

Buna karşılık, Komisyon ve Mahkeme, Jersild ve Castells davaların
da farklı sonuca varmıştır. 

Mahkeme, Jersilt olayında,198 Danimarka hükümetinin Sözleşmeyi 
ihlal ettıglni tesbit etmiştir. Olayda, bir teleViZyon programcısı olan şika
yetçi, 3 gençle Danimarka'daki göçmen ve etnik gruplar hakkında bir gö
~rüşme yapmıştır. Gençler bu arada ırkçı ve marjinal açıklamalarda bu-
lunmuşlardır. Programın televızyonda yayınlanması üzerine, yayına ka
tılanlar yargılanarak para cezasına mahkum edilmişlerdir. Olayı incele
yen Mahkemeye göre,199 şikayetçi kendi düşüncelerini açıklamamış, te
leViZyon muhabiri olarak başkalarının düşüncelerinin yayılmasına aracı
lık yapmıştır. Görev ve sorumluluk açısından, gör~el-işitsel (audio-visu
al) medyanın yazılı medyaya oranla Çok daha güçlü bir etkiye sahip ol
dugunda kuşku yoktur. Somut olayda Danimarka mahkemesi, programı 
kendisi hazırladıgt için şikayetçinin, yeşil ceketlllerin ırkçı beyarılarda 

( 195} 1bld. 5.35 Dtpnotu 40. 

( 196} Hasselberger, D., Das Orundgesetz. 5 Aujl. Neuwled 1988, S.154. 

(197} Zana v. Turkey (Başvuru No.18594/91} E. Commlsslon HR. Information Note No. JJ5. 15.11.1993. 

469 (93}. S.2. 

( 198} E. Court HR Press R. (Strasbourg 18 Aprll - 2 M ay 1994}. S.26 vd. · 

( 199} Judgment of Jerslld v. Denmark. 23.9.1994, E. Court HR Press R. (7-23 September 1994}. S.53 vd. 
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bulunacagını önceden bildigtni, ayrıca programın seYri sırasında sorular
la bu tür uygularnaları teşvik ettigtni ve kendi katkısı olmaksızın bu tür 
aşırı görüşlerin geniş bir izleyici kitlesine ulaşarnayacagını vurgulamıştır. 

Mahkemeye göre, prograrn tümüyle ele alındıgında, bunun ırkçı gö
rüş ve düşünceleri yayma amacıyla yapılmadıgı bütün açıklıgıyla anlaşıl-. 
maktadır. Röportaja dayalı haber, yönlendirilsin, yönlendirilmesin, bası
nın bekçi köpegt (public watchdog) görevini geregt gibi ya'pabilmesi için 
en önemli araçtır. Bir gazetecinin başkalarıyla yaptıgı söyleşide, onların 
fikirlerini yaymasından dolayı cezalandırılması, kamu oyunun ilgisini çe-

' ken konuların tartışılması önünde ciddi bir engel oluşturacagından, çok 
önemli ve geçerli nedenler olmadıkça bu yola başVıırulmarnalıdır. 

Mahkeme, bu gerekçelerle Sözleşmenin ihlal edildigini tespit etmiştir. 

Mahkeme son olarak Castells olayında,2oo basın özgürlügünü yeni
den degerlendirmiştir. 

Bir İspanyol senatörü olan ştkayetçt, Bask bölgesindeki faili meçhul 
cinayetler le ilgili bir makale yazarak bir dergt__de yayınlamıştır. Makalede, 
işlenen cinayetlerle bunları işleyen faşist örgütlerin bir listesi yapılmış ve 
bütün bu cezasız kalan suçların arkasında, başta hükümet ve onu oluş
turan idare olmak üzere bütün devlet teşkilatının bulundugu iddia edil
miştir. Bunun üzerine ştkayetçtntn dokunulmazlıgı kaldırılarak; "hükü
metin manevi şahsiyetine hakaretten·· yargılanmış ve ı yıl ı gün hapis 
cezasına mahkum edilmiŞtir. 

Mahkemeye göre, ifade özgürlügü herkes açısından önem taşımakla 
beraber. halkın seçilmiş temsilcilert bakımından bilhassa önemlidir. Seç
menini temsil eden temsilci, onların dikkatlerini olaylara çekerek çıkar
larını savunur. Mahkeme, olayın parlamentodaki bir muhalif üyenin ifa
de özgürlügüne müdahale teşkil ettigtne tşaretle, konunun ayrıntılı bir 
şekilde ele alınması gerektigini belirtmiş ve aşagıdakt gözlemlerde bulun
muştur. 

"Somut olayda ·şıkayetçt fikirlerint senato kürsüsünden degil, ki bu
nu hiç bir müeyytdeye ugrarna korkusu olmaksızın rahatça yapabiltrdt, 
kendi seçtigt dergide açıklamıştır. Ancak bu yöntemt seçmiş olması, ken
disinin hükü~eti eleştiri hakkını kaybetttgt şeklinde anlaşılınamalıdır. 

Hukukun üstünlügünün hakim oldugu bir devlette, basının çok 
önemli bir yere s::ihip oldugu hiç bir şekilde unutulmamalıdır. Her ne ka
dar basının, karışıklıkların önlenmesi ve başkalarının şeref ve haystyet
lertnin korunması gibi bazı sınırları varsa da,__ ana görevi, siyasi sorunlar 
ve kamu oyunu ilgilendiren diger konularda haber ve. fikirleri yaymaktır . . 

(200) E. Court HR Case ojCastells o. Spatn {2/ 1991 !254!325). Strasbourg 23 Aprll 1992. 
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Basın özgürlügü topluma, siyasi liderlerinin düşünce ve tutumlarını 
keşfetme imkanını sagtayan en önemli araçlardan birisidir. Basın özellik
le politikacılara kamu oyunu ilgilendiren konularda yorum yaparak bun
ları yansıtma fırsatı verir. Basın böylece herkesin serbest tartışmaya ka
tılmasını sagtar ki, bu demokratik toplum ilkesinin çekirdegidir. 

Kuşkusuz, siyasi tartışma özgürlügü mutlak bir nitelikte degildir. Bir 
akit devlet bu özgürlügü ceza tehdidi altında bazı kısıtlamalara tabi tu
tabilir. Ancak, akit devletlerce alınacak bu örılemlerin 10 uncu maddede 
öngörülen ifade özgürlügüyle bagdaşıp bagdaşmadıgtnı belirleme yetkisi 
de Mahkemeye aıttır. 

Hükümet hakkındaki eleştirinin caiz olan sınırları, özel kişilere, hat
ta bir politikacıya yapılan eleştiriye orarıla daha geniştir. Bir demokratik 
sistemde hükümetin eylem, işlem veya hataları, sadece yasama ve yargı 
organlarının degil, basın ve kamu oyunun da ayrıntılı incelemesine tabi
dir. Ayrıca hükümet, medyadaki haksız saldırı ve eleştirileri başka yol
larla önlemek varken, işgal ettigl hakim pozisyon dolayısıyla ceza davası 
açarak örılemeyi tercih etmiştir. Kamu güverıliglnin garantörü olarak yet
kili devlet makamlan, hakaret, kast veya kötü niyetle yapılan yayınları 
önlemeye yönelik olmak üzere, ceza niteligtnde olanlar da dahil gereken 
önlemleri almak yetkisine sahiptir. Ancak bunda hiç blr şekilde aşırıya 
kaçılmamalıdır." 

Mahkeme bu gerekçelerle İspanya'nın 1 O uncu maddeyi ihlal ettiglni 
tespit etmiştir. 

Yasa dışı PKK örgütü eylemlerini, bir takım kişi ve kuruluşların açık 
ve gizli destegtnden kuvvet alarak sürdürebilmektedir. Kendilerine gaze
teci süsü veren bazı militanlar ve ülkedeki özgürlük ortamından yararla
narak siyasi parti kimligtyle ortaya çıkan bazı bölücüler, yogun bir pro- . 
paganda ve tezvirat kampanyasıyla Türk ve batı kamu oyunu, PKK nın 
mücadelesinin haldılıgt konusunda inandırmaya ve destek sagtamaya 
çalışmaktadır. Bunlardan, açıkça PKK nın siyasi kanadı gibi faaliyet gös
teren bazı siyasi partiler Anayasa Mahkemesince kapatılmışsa da,2oı ay
nı kişiler yasalardaki boşluklardan da yararlanarak daha başka isimler 
altında yeni siyasi partiler kurmuşlar ve zararlı faaliyetlerini fütürsuzca 
sürdürebilmişlerdir.202 Bunların kendilerine Kürt halkının temsilcileri 
süsü vererek kamu oyunu yanıltınaları mümkün degildir. Zira, son ge-

(201) Bunlardan. Türkiye Birleşik Komunist Partisi ve Sosyalist Partinin kapatılmalan AİH Komisyonunca 

Sözleşmenin 11 . maddesine aykın bulunmuştur. Davalar halen Mahkemenın gündemlndedlr. E. Commls· 

slon HR. InformatiOn Note No.137, 12.1 1.96, 627 (96), S.6, InformatiOn Note No. l39. 4 .2 .97. 68 (97) S.6 . 

(202) Anayasanın siyasi partllerin yasaklanmasına lllşkin 68. maddesi Alman Anayasasının 21 . mad· 

desinden alınmıştır. Almanya'da. yasaklanan bir siyasi parti mensuplarının başka ISimler altında dahi 

olsa aynı partinin devamı niteliğinde yeni siyasi parti kurmalan yasaktır. 
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nel seçimlerin açıkça ortaya koydugu gibi, s~duyulu bölge halkı gerçek 
temsilcilerini diger siyasi partilerin şemsiyesi altında TBMM'ne sokmuş
tur. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesinin içtihadına göre, 
demokratik bir toplum, çogulculuk ve hoşgörü temellerine dayanır. Bu 
temelde, siyasi eleştiri, tartışma ve muhalefet özgürlügünün, güvence al
tına alınmış olması gerekir. Siyasi eleştiri, tartışma ve muhalefet özgür
tügünün alanı ise, basın ve örgütlenme ile eylemli muhalefet özgürlükle
rini de içine alır. Ancak, devlet yapısı, milli güvenlik, ülke bütünlügü, ka
mu düzeni açısından sürekli ve ciddi tehlike yaratan tehdit, teşvik ve 
tahrik türünden açıklama ve propagandalar bu alanın dışındadır. Bu tür 
düşünceler, ifade ediliş biçimi itibarıyla kişileri, devletin varlıgını, ülke 
bütünlügünü, kamu güvenligi ve düzenini tahribe yönelik eylemiere teş
vik edici nitelik taşıyorsa, bu takdirde o düşüncenin açıklanış biçimi yö
nünden suç oluşturac~ı kabul edilmektedir. 

Anayasanın konuya ilişkin 26'ncı maddesi, normatıf açıdan Sözleş
menin lO'uncu maddesiyle eşdeger niteliktedir. Konuyu düzenleyen di
ger normlar ise başta TCK olmak üzere, TMK ve Basın Kanununda yer 
almıştır. Ancak, şikayetler genelde, TMK'nun, devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlügüne karşı yazılı ve sözlü propaganda yapılmasını 
yasaklayan 8 inci maddesi üzerinde yogunlaşmaktadır. Söz konusu hük
mün bu şikayetler açısından yeniden degerlendirileceginde kuşku yok
tur. Ancak hemen belirtilmelidir ki, ifade özgürlügünün ülke bütünlügü 
açısından sınırlandırılması imkanı, bizzat Sözleşmenin 1 O uncu madde
sinde de öngörülmüştür. 

ifade özgürlügünün ceza tehdidi altında sınırlandırılmasında, yasal 
düzenlemelerdeki aşırılık ve eksiklikler bir tarafa, bütün sorun kanımız
ca uygulamadan kaynaklanmaktadır. Bunda, ifade özgürlügünü kısıtla
yan devlet makamları kadar bu özgürlükten yararlanan bireylerin de bü
yük kusuru vardır. Sözleşmenin 10 (2) maddesinin giriş cümlesinde, ifa
de özgürlügünün kullanılmasının görev ve sorumluluklar yükledigi açık
lıkla belirtilmiştir. Örnegin bir gazeteci, basın ahlak kur~larına u yınalı 
ve haber vermeden önce o haberin kayn~ı ve gerçeklik derecesini araş
tırarak kamu oyunda karışıklık yaratacak gerçek dışı haber vermekten 
kaçınmalıdır. 

Türkiye'de ifade özgürlügünün kısıtlanmasının diger bir nedeni, ka
mu makamları ve politikacıların eleştirilere karşı hoşgörüsüz tutum ve 
davranışlarıdır. Özellikle iktidarda bulunan politikacılar, basın ve yayın
ları titizlikle izleyerek eleştirilere karşı ceza davası açmak ta dahil, her 
türlü önleme başvurmaktadırlar. Durum Avrupa Birligi ülkelerinde de 
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farklı olmamalı ki, Avrupa Parlamentosu bu konuda politikacılara hoş
görü ve anlayış telkin ederek kamu makamlarına, muhaliflerinin hücum 
ve eleştirilerine karşı dava açmadan önce cevap hakkını kullanmalarını 
tavsiye etiniştir. 2o3 

Ceza davası açılması halinde, ceza hakimlerine çok önemli görevler 
düşmektedir. Yapılan bir yayında kamu güvenligi ve düzenini ve ülke bü
tünlügünü tehdit eden ve suçu ve suçlulugu övücü, suça azmettirici, te
rör ve şiddeti teşvik edici unsurların bulunup bulunmadıgının belirlen
mesi çok güç bir görevdir. Uygulamada konu bilirkişilere havale edilmek
te, onlar da kendi dünya görüşleri ve siyasi an.layış ve egilimlerine göre 
hazırladıkları raporlarda suç unsuru bulunup bulunmadıgını mahkeme
ye bildirmektedir. 

Demokratik bir toplumda, basın ve yayın yoluyla açıga vurulan dü
şüncelerin kamu düzeni ve güvenligtni, ülke bütünlügünü tehdit edici 
nitelikte bir suç oluşturup oluşturmadıgını en iyi bilmesi gereken kişi, 
hiç kuşkusuz bagtmsız ve tarafsız nitelikleriyle hakimin bizzat kendisi
dir. Bu nedenle bu gibi olaylarda bütün sorumluluk bilirkişilerin subjek
tif göri.işlerine terkedilmemeli, ancak zorunlu durunllarda bu yola baş
vurulmalıdır. 

Yargıtay, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı dolayısıyla açılan taz
minat davalarında, AİH Komisyonu ve Mahkemesi kararlarına eşdegerde 
mükemmel bir içtihat geliştirmiş ve uygulamada yeknesaklık saglamış
tır. Aynı içtihadın ceza hukuku alanında da geliştirilmemiş olması, yo
gun şikayet ve eleştirilere neden olan büyük bir eksikliktir. 

Bu alanda ceza mahkemeleri de hukuk mahkemelerinin, anlayışlı, 
hoşgörülü ve çagdaş yaklaşımını benimsedikleri takdirde, yakınmaların 
büyük ölçüde azalacagmda kuşku yoktur. Her halde bu sorunun çözü
mü yasa koyucuda degil, malıkernelerin takdirindedir. 

Esasen bu konu yogun olarak AİH Komisyonunun gündemindedir. 
Özellikle ırk ayırımcılıgı ve bölücülük propagandası yaptıkl~ı gerekçe
siyle TMK'nun 8 ve TCK'nun 312. maddesi uyarınca yargılananların bir 

· çogu Komisyona ştkayette bı.ılunmuşlardır. Komisyon şikayetlerin çogu 
hakkında kabul edilebilirlik kararı vererek inceleme başlatmıştır.204 Do
layısıyla,söz konusu hükümlerde veya uygulamada degişiklikler yapıl
ması düşünüldügü takdirde, bunun, Komisyon ve Mahkemenin şikayet-

, ' 

(203} European Partlament, Resolution on Freedam of Expresslon. Freedam of the Press and Freedam of In

formation, OJ No: c 284, 2.11.1992, S.44. 
(204} Bkz. Dl!1erterı meyanında. Avşar (25657!94}. Başkaya (23536/94}, Erdo!1du (25067!94}. Gerger 

(24919!94}, K~ataş (23168/94}, Olcçuo!1lu (24246/94-24408/94}, Sürek (26682 1 95} Human Rlghts Infor

mation Bulletln (July-February 1997}. 
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leri değerlendirmesinden sonra yapılmasının amaca daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

C.TERÖRSUÇLARUONKOVUŞTURVL~IVE 

TERÖRİSTLERİN YARGlLANMASI 
Türk hukukunda suçların kovuşturulma ve suçluların yargılanması, 

temel kanun olan CMUK'nda belirtilen yöntemlerle yapılmaktadır. TMK 
kapsamına giren suçlarda ise bunlara ilave olarak, bu kanun hükümle
ri de uygulanacaktır. 

TMK, "terör suçları" ve "terör amacı ile iş~enen suçlar" arasında bir 
ayırım yapara,k, "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi gereğince TCK'nun 
ilgili maddelerine atıf yapmakla yetinmiştir. Dolayısıyla, kanunda belirli 
terör suçları ihdas edilmemiş. sadece, TCK'nunda zaten mevcut olan 
suçların terör yaratmak amacıyla işlenmesi, terör suçu sayılmıştır. 

Bütün batı demokrasilerinde olduğu gibi, toplum açısından yarattığı 
· tehlikenin boyutlarına uygun olarak, Türk hukukunda da, terör suçları 

ile adi suçlar arasında bunların kavuşturulması ve suçluların yargılan
ması açısından bazı farklılıklar vardır. 

1. Gözaltı Süresi 

AİHS'nin 5 (3) maddesi, bir suç işlediği şüphesiyle yakalanan kimse
nin derhal hakim önüne çıkarılmasını emretmekte; polisteki gözaltı sü
resini kısıtlamaktadır. 

Türk hukukunda poliste gözaltında bulundurma süresi, CMUK'nun 
128. maddesinde belirlenmiştir. Söz konusu hüküm, Türkiye'nin Avrupa 
İnsan I-lakları Komisyonu ve Mahkemesinin yetkisini kabul etmesinden 
sonra, Sözleşmeyle uyum sağlamak amacıyla yeniden düzerılenmiştir. 
C MUK'nda değişiklik yapan 18.11.1992 tarih ve 3842 Sayılı Kanurıla, bi
reysel veya çok sanıklı suçlarda, suç delillerinin toplanmasındaki güç
lükler gözönüne alınarak, somut olayın özelliğine göre, 24 saat veya aza
mi 4 veya 8 günlük süreler öngörülmüştür. 

Yapılan yeni düzenleme, insan hakları alanında bir iyileştirme sayı
larak iç ve diş çevrelerde olumlu karşılanmışsa da, bu sürelerin Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmaması, 
yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Gerçekten de, söz konusu süreler, bu 
malıkernelerin görev alanına giren toplu suçlarda 15 güne kadar uzatıl
mıştır. Ayrıca OHAL bölgesinde, iki misli, yani 30 güne kadar uzatılaf?i
lecektir. 

Komisyon ve Mahkemenin kökleşmiş içtihadına göre, yakalanan kişi
nin 4 günden fazla gözaitında tutulması, Sözleşmeye aykırıdır.zos Şika-

(205} Bkz. yuk. Brogan-İnglltere davası. S.60 vd. 
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yetlerin yogunlaşması ve bu konuda Komisyona yapılan başvuruların 
artması üzerine, 6.3.1997 tarih ve 4229 Sayılı Kanunla,206 gözaltı süre
leri yeniden düzenlenmiş ve bu kez Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gö
rev alanına giren suçlar da uygulama kapsamına alınmıştır. Yeni düzen
lemeye göre, DGM'nin görev alanına giren suçlarda, yakalanan kişi 48 
saat içinde hakim önüne çıkarılacaktır. 3 veye- daha fazla kişinin iştira
kiyle işlenen toplu suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük ve benze
ri nedenlerle, C. Savcısı bu sürenin 4 güne kadar uzatılınasını yazılı ola-

. rak emredebilir. Soruşturma bu sürede de sonuçlandırılamıyorsa, C. 
Savcısının talebi ve hakim kararı ile gözaltı süresi 7 güne kadar uzatıla
bilir. 

Söz konusu süreler, batı demokrasilerinde öngörülen sürelerle eşde
gerde ve Sözleşme standartlarına uygundur. Ancak ne sonuç vereceginı 
uygulama ve zaıiıan gösterecektir. 

2. Avukat Yardımmdan Yararlanma 

Terörtstlerin yargılanması baglamında diger bir yakınma konusu, tu
tuklu sanıkların avukatlarıyla görüşmelerinin engellenerek, savunm~ 
haklarının ihlal edildigt iddiasıdır. 

Gerçekten de, CMUK'nun 135 maddesine göre. a?i suçlarda gözaltı
na alınma tarihinden başlayarak, .. müdafi tayin hakkı ile müdafi tayin 
edebilecek durumda degilse baro tarafından müdafi tayinint talep etme, 
soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla/ vekaletname aranmaksızın ifade 
ve sorguda müdafi bulundurabilme" hakkı tanındıgı halde, terör suçu 
sanıklarının bu haktan yoksun bırakılmaları, yogun eleŞtiri konusu ol
muştur. Ayrıca, sanıgın avukatları ve yakınları ile görüştürülmelertnin 
engellenmesi, gözaltınd~ bulundukları sürede kendilerine işkence yapıl-
dıgı iddialarının yaygınlaşmasına da neden olmuştur. · 

Söz konusu Kanunla yapılan yeni düzenlernede bu sakıncalar gıderi
lerek DGM'nin görev alanına giren davalarda da sanıkların gözaltı~da 
bulundukl~rı süre içinde avukatlarıyla görüşmelerine imkan saglanmış
tır. Buna göre, DGM' nin görev alanına giren suçlarda da sanık, hakim 
tarafından gözaltı süresinin uzatılınasına karar verildıgı andan itibaren 
avukatıyla görüşebilir. 

3. Terör Suçu Sanıklarının Yargılanması 

Bütün gelişmiş batı demokrasilerinde terör suçu sanıklarının yargı
lanması görevi, bu konuda özel olarak yetkili kılınan mahkemelere veril
miştir. Ayrıca bu mahkemelerde özel yargılama yöntemleri uygulanmak-

(206) R.G. 12.3 .1997 · 22931 . 
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tadır. Örneğin, İngiltere ve Fransa'da ceza yargısı jüri sistemiyle yapıldı
gı halde, teröristlerin yargılanmasında jüri yönteminden vazgeçilmiş ve 
bu görev tek hakimli veya toplu mahkemelere tevdi edilmiştir. 207 

Türkiye'de ise, TMK'nun 9. maddesine göre, "bu kanunun kapsamı
na giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güverılik Mahkemelerinde bakılır 
ve bu suçlan işleyerıler ile burıların suçlarına iştirak ederıler hakkında 
bu kanun ve 2845 Sayılı Devlet Güverılik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Türk yargı sistemine, terör ol~ylan baş
lamadan önce, 1971 de yapılan Anayasa degtşiklikleriyle girmiştir. Bu 
mahkemeler, Fransız Devlet Güverılik Mahkemeleri model alınarak ku
rulmuştur. Fransa'da aynı isim altında (Tribunal de la Securite de L'Etat) 
görev yapan bu mahkemeler, 1982 yılında kaldırılmış ve bu görev Paris'te 
kurulan özel bir mahkemeye verilmiştir. 

Anayasa ve öze(kanununa göre kurulmu~ olan söz konusu mahke
me, Sözleşmenin 6 (1) maddesi arılamında, "kanurıla kurulmuş, tarafsız 
ve pagtmsız bir mahkeme" ·sayılabilirse de, halen müstakil Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görev yaptıgı tek demokratik ülke olarak agır eleşti
rilere ugrayan, uygulamada da başarılı olamamış ve kendisinden bekle-

. neni verememiş olan bu malıkernelerin bir Anayasa d~gtşikligt ile ilk fır
satta kaldırılarak bu görevin Almanya'da oldugu gibi. her bölgede bir 
Agır Ceza Mahkemesine devredilmesi ve istendigt takdirde dava açma ve 
izleme yetkisinin Cumhuriyet Başsavcılıgtna verilmesi, bu eleştirilere son 
verecegt gibi, bu sayede C. Savcılarının bütün ülkede yetkili kılınma
sı.yetki uyuşmazlıklarını ortadan kaldıracak, delillerin toplanmasını ko
laylaştıracak ve davaların süratle sonuçlandırılmasını saglayacaktır. 

Esasen, Komisyona. bu malıkernelerin Sözleşmenin 6. maddesi anla
mında tarafsız ve bagtmsız olmadıgt, tabii hakim ilkesine aykırı olduğ;u 
iddiasıyla bir çok başvuru yapıldığ;ı için söz konusu malıkernelerin Söz
leşmeye eygun olup olmadıgtnın tesbiti, Komisyon ve Mahkemenin gün
deminde olan bir konudur.208 

m. OHAL REJİMİNİN DENETİMİ 

Anayasanın 2. maddesine göre, T.C. "demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir." Bir hukuk devletinin en önemli niteliğ;i, kamu kurum
larının yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmış olmasıdır. 

Siyasi iktidar ve idarenin, kanunlar çerçevesinde de olsa, sahip ol-

(207) Bkz. yuk .• ·s.56 vd, S.63 .. 

(208) Bkz. Başvuru No. 19601 /92. Cengiz Cıraklar v. Turkey. E. Commtsslon HR. ·Information Note No./23. 

16.2.95. 88 (95). 5.1 O. Ay nca Komisyon. Incal • Tii.rklye davasına Ulşkln olarak düzenlediği 25 Şubat 1997 

tarihli çok yeni bir raporunda. DGJI.:f'lerln. Sözleşmenin 6 (1} maddesi anlamında tarafsız ve bağımsız bir 

mahkeme sayı/amayacağını belirtmiştir. Rapor Mahkemeye havale edilmiştir. E. Court HR. Press Relases 

(7 Aprll • 2 May 1997). 5.21 vd. 
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dukları yetkilerini kötüye kullarımalarını engellemek için bazı önlemler 
alınması zorunludur. Modern demokrasilerde devlet gücünü sınırlama
nın teknik ve yöntemleri bulunmuştur. Bütün iktidar gücünün tek elde . 
toplarımasını engellemek üzere öngörülen kuvvetler ayırımı ilkesi, devlet 
gücünü kullarıanların, bunu milletten aldıkları yetkiye istinaden ve ka
nuruara uygun olarak kullarımaları ve karıunların kendilerinin bazı sı
nırlamalara tabi olması ve temel hak ve özgürlükleri gözönünde bulun
durması gibi yöntemler bunlardan bazılarıdır.209 

Demokratik bir hukuk devletinde, devlet gücünün hukuki sınırları 
temel hak ve özgürlüklerle çiZilmiştir. Bir milletin hayatını tehdit eden 
fevkalade hallerde ve kriZ dönemlerinde ol~arıüstü önlemlere ihtiyaç 
duyulabilir. OHAL rejimi, bu tür kriZ dönemlerinde toplum güvenligi ve 
kamu düzeninin saglarıarak duruma hakim olmak için öngörülen yasal 
bir rejimdir. Genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet 
olaylarının yayılmasını önlemek amacıyla bazı güneydogu iliertnde iları 
edilen OHAL rejimi, Anayasarım öngördügti btr yöntemdir. Anayasarım 
121. maddesine dayanılarak, bölgede, 10.7.1987 tarih ve 285 Sayılı KHK 
ile, bir bölge valiligt Uıdas edilmiş ve bölgenin yönetimi, 25.10.1983 tarih 
ve 2935 Sayılı OHAL Karıunu, 430 sayılı KHK, CMUK ve diger karıunla
rın valilere tanıdıgı yetkiler çerÇevesinde Bölge Valisinin sorumluluguna 
verilmiştir. 

OHAL bölgesinde, söz konusu KHK uyarınca bazı önlemler alınmak
ta ve bunlara dayanılarak uygulamalar yapılmaktadır. İdarenin bütün 
tasarruflarının denetime tabi olması, hukuk devletinin bir geregı oldu
gundarı, bir sivil yönetim şekli oları OHAL yönetimi de, kuşkusuz dene
time tabidir. 

Kamu hukukı:tnda ilke olarak 3 tür denetim söz konusudur. İdarenin 
kendi hiyerarşisi içinde denetimi, siyasi denetim ve yargı denetimi. Mo
dern demokrasilerde bu yöntemlere, çok etkin bir denetim şekli oları, ka
mu oyu denetimi de eklenmiştir. Gerçekten de, medyanın da katkısıyla 
kamu oyu, idareyi etkileyerek yönlendtrmede giderek ö~emli roller oyna
maktadır. 

A. İDARİ DENETİM 

İdari makamların uymak zorunda oldukları hukuk normları, idare
nin görevini geregı gibi yapmasını saglamaya elverişli olmalı ve bireyin 
menfaatlerini de gözetmelidir. Bu baglamda, yönetimin görevint yerine 
getirme endtşestyle, bireyin meşru hakları arasında duyarlı bir denge ku
rulması zorunludur. Söz konusu dengenin .mevcut olup olmadıgı, arıcak 

(209} Duverger, M .. Council of Europe. CoUoquy on the Concept of Democracy, Strasbourg, 23-25 March 

1983, S.3. 
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denetim sonucu anlaşılabiltr.ııo 

İdarenin kendi hiyerarşisttçinde denetimi etkin bir yöntem de~dir. 
Faziletli ve' yasalara saygılı bir yönetim, hukuka aykırı bir tasarrufta bu
lundugu takdirde, kendtliginden veya ilgilinin ttirazı üzerine, bu tasarru
funu gözden geçirerek geri almak veya hukuka uygun hale getirmek du
rumundadır. Ne var ki, demokrasi kültürü yeterince gelişmemiş toplum
larda, bu yöntemle olumlu sonuçlan almak her zaman mümkün degil
dir. 

Askeri birliklerin de kullanılmasına ragmen. bir siVil yönetimin ha
kim oldugu OHAL bölgesinde, hiyerarşik silsile içinde valiler Bölge Vali
ligtne, Bölge Valisi de İçişleri Bakanlıgına baglı ve ona karşı sorumludur. 
Sonuçta. da bu sorumluluk Bakanlar Kuruluna yansımaktadır. Bu bag
lamda. örnegtn. bölgede güvenlik güçlerinin bir eylem veya işleminden 
zarar gören bir vatandaşın. o tasarrufu yapan idari makamdan başlaya
rak, İl Valisi, Bölge Valisi ve İçişleri Bakanına şikayet hakkı vardır. Bu 
makamlardan birisi, yaptıgı inceleme sonucu, yakınma konusu tasarru
fu geri aldıgı veya ıstege uygun olarak düzeltttgt takdirde herhangibir so
run yoktur. 

Ancak, gerçekçi olmak gerekirse, ülkemizde bu yöntemle herhangibir 
sonuç almak son derece güç, hatta neredeyse imkansız gtbtdir. OHAL 
bölgesi bir tarafa, diger bölgelerde dahi, idarenin kolayca düzeltebilecegi 
basit bir işlemi yapmaması yüzünden vatandaşları yargı yoluna başvur
maya sevkettigi ve bu yüzden malıkernelerin aşırı yük altına sokuldugu, 

1 günlük yaşantıdan bilinen bir gerçektir. Bütün yurtta durum böyle iken, 
OHAL bölgesindeki kamu görevlilerının kendilerine tanınan çok genış 
yetkilerin sınırları içinde kaldıkları. bu yetkilerini tam bir taiafsızlıkla, 
amacına uygun. yerinde ve zainanında kullandıkları. iddia edilemez. Böl
ge halkından gelen yogun şikayetler de bunu dogrulamaktadır. Dolayı
sıyla, Türkiye'nin içinde bulundugu bugünkü şartlarda, idari denetim 
yönteminin kendisinden beklenilen yararı sagtaması mümkün de~dir. 

B. SİYASİ DENETİM 

Temsili bir demokraside en yetkili kurum, halkın temsilcilerinden 
oluşan, ülkenin bütün sorunlarının görüşülerek çözüm yollarının aran
dıgı yasama organıdır. Bu gerekçeyle, OHAL ilanı gibi önemli bır konu
nun onaylanarak yürürlüge konulması yetkisi. Anayasanın 121. madde
si uyarınca, yasama organına verilmiştir. Durum böyle olmakla beraber. 
OHAL rejiminin anayasal bir yönetım şekli oldugu ve yasama organının 
denetımı altında uygulandıgı yeterınce tanıtılamadıgı için, özellikle dış 

(210} Chartıer, P •• lbld. S.7. 
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çevrelerde. bölgenın askeri işgal altında tutularak keyfi bir yönetime sah
ne oldugıt izl.enimi uyandırılmaktadır. 

TBMM uygulamada. Anayasanın söz konusu hükmü geregince 4 ay
da bir konuyu görüşerek karara baglamaktadır. Ne var ki, uygulamada 
bu işlem rutin bir prosedüre dönüşmüştür. TBMM, OHAL rejiminin sü
resini uzatmak, yönetim şartlarında degişiklikler yapmak, OHAL bölgesi
ni yeniden belirleyerek bazı ilieri yönetim içine almak veya çıkarmak gi
bi, çok önemli yetkilerle donaWmıştır. Ancak uygulamada. bu konular 4 
aylık periyodik aralıklarla gelişigüzel görüşülmekte ve bir sonraki döne-
me kadar bir tarafa bırakılarak unutulmaktadır. , 

Oysa, bu konuda TBMM'ne çok önemli görevler dÜşmektedir. Meclis, 
bölgedeki uygulam.aları sürekli ularak izlemeli ve ortaya çıkan aksaklık
ları belirleyerek, bunları düzeltmek için süratle gereken önlemleri alma
lıdır. Gerçi, münferit bazı' milletvekilleri veya Meclis İnsan Hakları K~
misyonu üyeleri, zaman zaman bölgeyi ziyaretle şikayetleri yerinde ince
lemektedir. Ancak, bu tür inisiyatifler yete.rsiz kaldıgından beklenen so-
nuçlar alınam~aktadır. · 

Bölgedeki uygulamalar. İçişleri Bakanı ve Hükümetin s9rumlulugıtn
dadır. TBMM. sözlü_ soru. yazılı soru, meclis araştırması, genel görüşme 
gibi denetim mekanizmalarını işleterek, bölgedeki gelişmelen yakından 
izlemelidir. Bu baglarnda bir denetim yöntemi olarak, TBMM'nin, arala
rında kendi üyelerinin de bulundugıt sürekli bir İzleme Komisyonu oluş
turarak, bu Komisyonun verecegt raporlara göre gereken önlemleri alma
sı ve uygulamayı yönlendirmesi de düşünülebilir. 

C. YARGI DENETİMİ 

Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi. tarafsız ve bagımsız 
bir yargı erl~inin varlıgı ve idarenin bütün tasarruflarının bu organca de
netime tabi tutulmasıdır. Bu düşünceyle ve hukuk devletinin de blr ge
regt olarak, Anayasanın 125. maddesinde idarenin bütün eylem ve işlem
lerinin yargı denetimine tabi oldugu öngörülmüştür. Ancak, OHAL böl
·gesindeki şartlar. bu ilkenin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını engelle
miştir. 430 Sayılı KHK'nin 8. maddesine göre, söz konusu KHK ile tanı
nan yetkilerin uygulanması çerçevesinde alınan önlemler ve yapılan iş
lemler dolayısıyla. yetkililer aleyhine ceza ve hukuk davaları açılamaz. 
Bununla beraber, bu halde dahi. idare hukukunun en temel ilkesine uy
gun olarak, kişilerin sebepsiz yere ugradıkları zararlardan dolayı devlet
ten tazminat talep etme hakları saklı tutulmuştur. 

OHAL bölgesinde terörle mücadele yapan kamu görevlilerinin teşviki 
amacıyla getirilen diger bir hüküm. OHAL Bölge Valiligi kurulmasına iliş
kin 285 Sayılı KHK'nin 4 (1) maddesinde yer almaktadır. Buna göre. 
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"OHAL Bölge Valisinin emrinde bulunan _güvenlik kuvvetlerı hakkında 
bu görevlerinden ötürü Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna göre 
Işlem yapılır." 

Hayatlarını tehlikeye atarak, canla başla terörle mücadele eden gü
venlik gücü mensuplarını koruyucu nitelikteki bu hükümler uygulama
da bir çok şikayete neden olmuştur. AİH Komisyonu ve Mahkemesine 
kadar da ulaşan bu şikayetlerde bölge hakkı, genellikle~ teröristlere kar
şı yapılan operasyonlar sırasında evlerinin güvenlik güçlerince yakıldıgı 
aşırı ve keyfi kuvvet kullanılarak yakınlarının yaralandıgı veya öldürül
dügü, hayvanlarının telef ed.ildigt, gereksiz yere gözaltına alınıp Işkence 
veya ~ötü muameleye tabi tutuldukları gibiiddialarda bulunmaktadır. 

Bu gibi şikayetler milli mahkemeler yanında AİHS'nin denet~ organ
ları olan Komisyon ve Mahkemece de incelenmektedir. 

1. Milli Mahkemeler 

OHAL bölgesinde teröristlerin başlıca hedefleri, adliye, okul, hastaha-
. ne, güvenlik güçlerı merkezlerı ve kamu Işletmelerı gibi, bölgede devleti 

temsil eden kurum ve kuruluşlardır. Agır saldırılar yüzünden yönetım 
aksamakta: ve h~metler bölge halkına geregı gibi ulaştırılamamaktadır. 
Bu saldırılardan yargı da payını almış ve adalet mekanizmasının işleme
sı güçleşmıştır. 

Terör suçları re'sen (ex officio) takibi gereken, karmaşık, soruşturma
sı güç ve agır suçlardır. Olaylara tanık olan görgü tanıklarının öldürül
mekten korktukları için tanıklık yapmaktan çekinmelert. can güvenlikle
rı saglanamadıgı için hakim ve savcıların olay yerinde delil toplama, in
celeme ve keşif yapma imkanlarının sınırlı olması, teröristlerın çogu kez 
hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolmaları dolayısıyla delil temınındekı 
zorluklar, bu suçların kovuşturulmasını son dereçe güçleştirmlştir. 

OHAL Bölgesinde terör suçlarının kavuşturulması DGM'nce yapıl
maktadır. Ancak, bölgedeki DGM sayısı sınırlı oldugundan, terör olayla
rı dahil her türlü olayın soruşturması, genelde yerel C. Savcılıkları ara
cılıgıyla yürütülmektedir. Olaya el koyan C. Savcılıgı, suçun terör suçu 

· nıteııgınde oldugunu belirledıgı takdirde, görevsizlik kararı vererek dos
yayı yetkili DGM ne havale etmektedir. Bütün bu işlemler bürokratik en
geller yüzünden zaman almakta ve soruşturmaların ve dolayısıyla dava
ların uzamasma neden olmaktadır. 

Uygulamada, olaya el koyan yerel C. Savcısının, suç izleri kaybolma
dan gerekli keşif, ınceleme, tanık dinleme gibi işlemleri derhal yaparak, 
dosyayı eksiksiz bir şekilde DGM'ne göndermesi gerekir. Bu işlemler ola
yın hemen ertesinde yapılmadıgı takdirde, bütün izler ve deliller kaybol
makta, tanıklar ço~ ket bölgeyi terkettigi için, sonradan kendilerini bu-
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l;arak davayı sonuçlandırmak mümkün olarnamaktadır. 

OHAL bölgesindeki yargılamada karşılaşılan diger bir güçlük, güven
lik kuvvetleri mensupianna karşı açılan davalarda ortaya çıkmaktadır. 
Burılann, görevlerinitfa sırasında işledikleri bir suçtan dolayı yargılan
maları, 285 Sayılı KHK'nin 4 (1) maddesi geregtnce, Memurun Muhake
matı Kanunundaki usule göre yapılmaktadır. Ne var ki, bu tür suçların 
soruşturmasının nasıl yapılacagt konusunda yerleşmiş bir uygulama ve 
görüş birligt s~anamamıştır. Öyle ki, güverılik güçleri mensuplarının 
sanık oldukları benzer soruşturmalarda, aynı C. Savcılıgının olayın biri
sinde takipsizlik kararı verdigt, bir digerinde iddianame hazırlayarak da
va açtıgı ve bazen de söz konusu KHK uyannca görevsizlik kararı vere
rek dosyayı idari makamlara gönderdigt hiç de ender rastlanan bir du
rum degtldir. Bu tür farklı uygulamalar, sonuçta soruşturmaların gecik
mesine ve magdurlann yakınmalarına neden olmaktadır. 

Oysa, OHAL bölgesinde vatandaşların güverılik gücü mensupları 
hakkında vali veya kaymakama verdikleri şikayet dilekçelerinin alınma
sı veya bizzat kendilerine başvurulması halinde, C. Savcıları ilgili görev
li hakkında derhal soruşturmayı başlatmak ve sonuçta, suçun söz konu
su kanun kapsamına gtrdigtnin arılaşılması halinde de, toplanan deliller
le birlikte dosyayı yetkiliidari makama göndermek zorundadır. 

Her halde, Komisyon ve Mahkemeye kadar da intikal eden bir çok şi
kayetlere konu olan, Memurun Muhakematı Hakkında Kanun ve söz ko
nusu KHKlertn buna ilişkin hükümlerinin, içerik, kapsam ve uygulama 
yöntemi açısından yeni bir degerlendirmeye tabi tutularak gereken dü
zerılemelerin yapılmasında büyük yarar vardır. 

2. AİH Komisyonu ve Mahkemesinin Denetimi 

Türkiye OHAL bölgesindeki uygulamaları b~amında AİHS'nin dene
tim orgarıları olan Komisyon ve Mahkeme nezdinde adeta bir şikayet 
bom bardımanına ugramıştır. Öyle ki, nitelik ve nicelik bakımından bu şi
kayetleri, olayların çok daha önce başlamasına ragiDen, İngiltere'nin Ku
zey İrl,anda'daki uygulamaları dolayısıyla maruz kaldıgı şikayetlerle kı
yaslamak dahi mümkün degildir. 

Bunun başlıca nedeni, ingiltere'de örgütlenmiş bir kuruluşun, Türki
ye'dekiişbirlikçilerle birlikte, başvuruları körükleyerek yörılendirmesidir . 

"Kürdistan İnsan Hakları Projesi" (Kurdistan Human Righs Project) isim
li bu örgüt, kendisini kamu oyuna şöyle tanıtmaktadır:2ıı 

"Kürdistan İnsan Hakları Projesı. bagtmsız, siyasi amaç gütme-

(211} KHRP CAS ES declared admlsstble by the European Commlsslon of Human Rlghts. London Vol u me 1 • . 

AprU 1995. ' 
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yen, İngiltere'de kurulmuş bir kuruluştur. Amacı, ırk , dil, dirı, cinsi
yet siyasi düşünce ve inanç ayırımı yapmadan Kürdistan'da yaşayan 
bütüiı kişilerirı ınsan haklarını korumaktır. Destekleyicileri arasında 
Kürt'ler kadar Kürt olmayanlar da mevcuttur. Projenın hedefleri ka
mu oyunu, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki Kürt'lerin durumu hak
kında bilgilendirmek, bu ülkelerde yaşayan Kürt'lerin insan hakla
rının ihlalirıe son vermek ve her yerde Kürt halkının ınsan hakları
nın korunmasını teşvik etmektedir. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de 
yaşayan Kürt halkının hakları, bu ülkelerirı her birirıde ihlal edilmek
tedir. Kürt'ler yargısız infaza ugt"atılmakta, askeri openisyonlar sıra
sında acımasızca ölürülmektedir. Kürt'ler dürüst yargılama, düşün
celerini ifade etme, kendi dillerilli kullanma ve dirı ve kültürlerilli uy
gulama haklarından da yoksundur. P.roje, kuruldugıt 1992 Aralık 
ayından beri Türkiye'den 250 kişiye AİH Komisyonuna başvuru ko
nusunda yardımcı olmuştur. Bireysel başvuruların Komisyona inti
kalirıde Türkiye İnsan Hakları Dernegtnden yardım alınmıştır. Baş
vurular, yargısız irıfaz, keyfi öldürme, köylerin tahrip ve boşaltılınası. 
işkence, ırza geçme, kaybolma ve avukat ve milletvekillerirıirı kovuş
turmaya maruz kalmalan gibi konulan kapsamaktadır. AİH Komisyo-

. nu şimdiye kadar yapılan 50 başvurudan 29'unu kabul etniiştir.212 

Başvuruların hazırlanmasına şikayetçilerden, avukatlardan ve 
İnsan Hakları Dernegı ve Barolardan alınan belge ve ifadeler tercü
me edilerek, başlanmaktadır. Bu bilgilerin toplanması güç bir konu
dur. Yardımda bulunan bir çok avukat ve insan hakları savunucusu 
bu yüzden tutuklanmış, işkenceye ugt"amış ve tehdit edilmiştir. Ke
za şikayetçilerden bazıları da salt Komisyona başvurdukları içirı teh
dit edilmiş işkenceye ugramışlardır. Gereken bilgiler toplanır toplan
maz bunlar ayrıntılı bir şekilde tahlil edilerek, uzman avukatlar tara
fından bir ön başvuru dilekçesi hazırlanmakta tüm belgeler tamam
landıktan sonra da kesin şekline sokularak Komtsyona intikal ettiril
mektedir. Komisyon ekseriya taraflardan ilave bilgi ve belge istemek
tedir. Kürdistan İnsan Hakları Projesi bu süreçte de, Komisyonun is
tedigt ek bilgileri derlemekte, ineelemder yaparak hukuki delilleri gün
cel bir şekilde muhafaza ederek davayı dikkatle izlemektecJ.J{."'213 

1 

(212} Geçen sürepe başvuru sayısı da artmış ve laıbul edilen başvuru sayısı 50'yl geçmiştir. 

(213} Şlkayete maruz kalan Türlc Hükümetinin Ise aynı tlttzllğl gösterernediği uygulamada ortaya çıkmıştır. Örneğin. Nebahat 

Aklroç'un 18 Kasım 1993 tıu1h ve 22947/93 sayıb başvurusu Türlc Hükümetine tebUğ edilerek şlkayete karşı gözlemlerini bil

dtrmesi tıılep edilmiştir. Hükümet tıınınan sürede ve daha sorun verilen ek sürede ttlıuıtıınnı blldlremedlğl Için. Komisyon. 

Hülçiimetln sonıudan yaptığı ' Iç hukuk yollannın tülretllmedlğl' tttriııını naıaıu almayaıuk. bu gerekçeyle başvuruyu kabul 

etmiştir. /bld, S.8; Aynı durum Mansur- Türkiye davasında da yaşanmıştır. Türlc Hükümeti AİH Mahlremeslnde, ştkııyetçlnln 

Iç hukuk yollannı bltlrmedlğlltlmzında bulunmuştur. Ne var ki, Mahlreme, bunun bir Ilk ltiıuı türü olarak KDmtsyona yapıl

ması gerektiğini. Türlc Hükümetının daha önce KDmlsyon nezdinde yapmadığı bir ltlruıın Mahlremere gözönüne abnamaya

cağını (estopel kurub} belirterek, ltlruıı geri çevlrmlştlr. Bkz. E. Court of HR Press Releases (5 May · 8 June 1995}. S.5/ vd.· 
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Türkiye, AİH Komisyqnunun yargı yetkisini 22 Ocak 1987 tarih ve . 
87111439 sayılı,214 Mahkemenin yetkisini ise 25 Eylül 1989 tarih ve 
18/14563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabu1 etmiştir.215 Komisyo
na Türkiye'den başvurular- 1988 yılında başlamış ve zamanla bu yönte-

. min kamu oyunda daha iyi tanınmasıyla giderek artmıştır. Komisyona 
şimdiye kadar 533 başvuru yapılmıştır. Sözleşmeye taraf olan di~er dev
letlerle karşılaştırıldı~da bu sayı düşük olmakla beraber, konuları iti
barıyla çok ~ iddia ve itharnları içermektedir. 

Türkiye'den yapılan başvurulardan bir kısmı, AİH Mahkemesince de 
incelenmiştir. Mahkeme şimdiye kadar Türkiye hakkında 7 karar ver
miştir.216 Mahkeme, Akdıvar ve Aksoy davalarırıda, terörle mücadele ba
kımından çok önemli sonuçlar do~ran ve büyük yankılar uyandıran 2 
karar almıştır. 

Uzman ve bu alanda çok deneyimli ulusl~arası .bir mahkemenin, 
Türkiye'nin terörle mücadelesine bakış açısını yansıtan söz konusu ka
rarların ayrıntılı bir şekilde incelenmesinde büyük yarar vardır. 

a. Akdıvar davası217 

Şikayetçiler, Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kelekçi köyü halkındandır. Ke
lekçi köyü ve çevre bölgeler uzun süre PKK eylemlerine sahne olmuştur. 
PKK 18 Temmuz 1992'de Kelek~i ve komşu Bo~azköy'e saldırıda bulun
muştur. Bu saldırıda Kelekçi Köyünden 3 kişi öldürülmüş, 3'ü de yara
Iarımıştır. 1 Kasım 1992'de Bogazköy'e ·yapıları diger bir saldırıda ise, 
,Jandarma karakolu tahrip edilerek bir Jandarma öldürülmüş 8'i de ya
ralanmıştır. Bu olaylar üzerine takviye alan güvenlik güçleri, bölgede sı
kı bir terörist arama faaliyeti başlatmışlardır. 

Şikayetçiler, Jandarmarım 10 Kasım 1992'de Kelekçi köyüne saldıra
rak, aralarında kendilerininkinin de bulundu~ 9 evi yaktıklarını ve bü
tün köyü boşalttıklarını iddia etmişlerdir. 

Türk hükümeti bu iddiaları, evleri PKK'nın yaktı~ı ileri sürerek ka
tegortk bir şekilde reddetmiştir. Güvenlik güçleri söz konusu evleri sade
ce zarar vermeden aramıştır. Hükümetin savunmasına göre, 10 Kasım 
1992'den sorira tek bir asker köye girmemiştir. 

6 Nisan 1993'te Kelekçi köyü ateşe verilmiş ve köy neredeyse tama
men tahrip edilmiştir. Ne var ki, bu tahribin hükümet askerleri mi, yok
sa PKK tarafından mı yapıldı~ı tartışmalıdir. 

(214) RG 21 Nisan 1987 · 19438. 

(215) RG 27 Eylül1989 ."20295. 

(216) Mitap-Müftüoğlu (2). Kutlu-8argın (2), (Yargılamanın uzun sürmesi). 8adl Mansur, Zeki Aksoy (Işken

ce oe kötü muamele), Akdıvar (köy yakma) 
(217) E. Court of HR. Case of Akdivarand others v. Turkey (99!1995!605/693)Judgment, Strasbourg 16 

September 1996. Karar, Mahkemenin kullandığı dile sadık kalınarak özet çeviri hallnde verilmiştir. 
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AİH Komisyonu, aralarında şikayetçilerinkilerin de bulundugu 9 
evin, ı Kasıın ı992'de Bogazköy Jandarma Karakoluna yapılan saldırı
dan hemen sonra tamamen yakıldıgı veya ciddi hasara ugratıldıgını tes
pit etmiştir. Ancak olayın kesinlikle hangt tarihte cereyan ettigt belirlene
medigtnden, şikayetçilerin iddia ettigi şekilde ıo Kasım ı992'de vuku
buldugunu kabul etmiştir. 

Komisyonun bulgularına göre, Türk makamları ne olay tarihinde ne 
de daha sonra hiç bir ciddi soruşturma yapmamıştır. Görünüşe göre, 29 
Kasım ı993'te Jandarma tarafından Kelekçi Köyündeki olaylar.hakkın
da bir rapor tutulmuştur. Ancak, ne bu rapor ne de daha sonra Diyar
bakır Devlet Güvenlik Mahkemesine sunulan di~er kaza raporları üzeri
ne, anılan savcilıkça hiç bir soruşturma başlatılınamıştır. 

Komisyon böylece, evleri yakılan köylülerin zararlarının nasıl karşıla
nacagı konusunda hiç bir makamın kendilerine tavsiyede bulunup yol 
göstermedlgi kanısına varmıştır. Gerçekten de, köylülerin kaymakama 
dilekçe vermelerine, bir çok kez resmi makamlara şikayette bulunmala
nna ragmen. hiç bir makam ciddi bir adım atmamış. şikayetçilere yetki
li makamın kim oldugunu göst~rmemiştir. 

Komisyonun tespitlerine göre, ayrıca Türk makamları şikayetçileri, 
. ı 

Avrupa Insan Hakları Komisyonuna neden baş vurdu!darı konusunda 
sorguya çekmiştir. Bu konuda Komisyona delil olarak bir video filmi su
nulmuştur. 

Türk makamları olay hakkındaki soruşturmayı, ancak Avrupa İnsan 
Hakları Ko~isyonuna başvurudan ve bunun hükümete tebli~inden son

. ra. ı 994 yılinın Aralık ayında başlatmıştır. 

Komisyon delil durumuna göre, yogun terörist olaylara sahne olan 
bölgedeki 9 evin güvenlik güçleri tarafından yakıldıgı sonucuna varmış
tır . Bununla beraber, köyün zorla güvenlik güçleri tarafından tahliye et
tirildigi konusunda delil bulunamam-ıştır. 

Sonuç olarak Komisyon, Sözleşmenin 3, 5(1), 6(1), 8 ve ı3. maddele
riyle, ı Sayılı Ek Protokolun 1. maddesinin Türk hükümetince ihlal edil
d~gin~ tespit etmiş ve rapor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine sunul
muştur. 

aa. İddia ve savunma 

-iddia 
Şikayetçiler evlerinin tahribinin, hükümetin bölgede uyguladıgı poli

tikanın bir parçası oldugunu, bundan 2 milyon insan ve 3 bin yerleşim 
yerinin etkilendigfni iddia etmişlerdir. ifadelerine göre köyler PKK'ya sı
gınma yeri oldugu gerekçesiyle yakılıp boşaltılmaktadır. Bu politika dev-
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letin en yüksek organları tarafından da hoşgörü ile karşılanmakta ve uy
gulanması emredilmektedir. Devletin amacı masif göçler le Güneydogtı 
Türkiye'yi boşaltmaktır. Böyle bir uygulama, her türlü şikayet! yararsız 
ve etkisiz kılmaktadır. Hükümetin bu politikayı sona erdirecegıne dair 
hiç bir işaret olmadıgt için. mağdurların zararını gıderecek hiç bir yol bu
lunmamaktadır. 

Şikayetçiler ayrıca, idare mahkemelerine başvurunun etkin bir yol ol
madıgını öne sürmüşler ve hükümetin, köyleri yakılanlara tazminat 
ödendigıne dair tek bir· mahkeme kararı ibraz edemedigtniiddia etmişler
dir. iddialarına göre, aslında idare mahkemelerinin bu konuda yetkileri 
de bulunmamaktadır. Bu tür olaylarda sorumluluk ve tazminatı belirle
mek adli yargının hukuk ve ceza mahkemelerine aittir. 

Şikayetçiler adli yargıya baş vurmaları halinde de sonuç alamayacak
larını bildirmişlerdir. Çünkü 430 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 8. maddesine göre, köylerin boşalWmasını emreden Olağanüstü Hal · 
Valisinin karaitarına karşı yargı yolu kapalıdır~ Kaldı ki. bu tür olayfar
da hukuk davası açılsa bile. tazminat almak mümkün degildir. Tazminat 
ancak eylemin suç oldugunun bir ceza mahkemesince tesbit edilmesi ha
linde söz konusu olabilir. Ceza mahkemesinden karar alabilmek ıçın ise. 
savcıiıkça bir soruşturmarıın başlatılması zorunludur. Ne var ki, şikayet
çilerin iddialarına . göre, kendilerinin şikayetleri konusunda hiç bii suç 
kovuşturmasına başlanmamıştır. 

- Hükümetin savunması 

Hükümet ilk olarak, iç hukuk yolları tüketilmedtgiıçın. Sözleşmeni~ 
26. maddesine göre. şikayetin reddedilmesinitalep etmiştir. Savunmaya 
göre; şikayetçiler tazminat alabilmek için hiç bir girişimde bulunmamış
lar, ,herhangtbir mahkemeye başvtırmamışlardır. Böylece, adli makamlar 
tazminat konusunda Türk hukukunda mevcut bulunan usul ve esasa 
ilişkin hükümleri uygulama imkanı bulamamışlardır. 

Hükümete göre, Türk Anayasasının 125. maddesiidarenin bütün ey
lem ve işlemlerini yargı denetımine tabi tutmuştur. SÖz konusu hüküm 
sadece normal zamanlarda degil, olağanüstü hallerde ve hatta savaş du
rumunda da uygulama alanı bulur. Bu baglam da, idare mahkemelerinin 
ölüm veya maddi zararla sonuçlanan bir çok davada. idarenin kusurunu 
aramadan, sosyal risk kavramından hareketle. bir çok tazminat kararı 
verdigt bildirilmiştir. Savunmaya göre. terörizmle mücadelede önemli de
neyim kazanan Türk mahkemeleri, yalnız idarenin eylem veya işlemleri 
sonucu oluşan zararları degil, PKK'nın eylemlerinderi kaynaklanan za
rarları da tazmin etmeye hazırdır. 
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Hükümet, bir çok önemli uluslararası mahkeme kararlarına atıf ya
parak, iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiglni, şikayetçilerin, bu yo
la başvursalar bile herhangibir sonuç alınamayacagtnı kanıtlayamadık
larını savunmuştur. Sunulan emsal kararları her ne kadar başvurucula-

ı 

rm şikayet konusunu kapsamasa da, hükümet, Türk yargısının etkinli-
gini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Bu tür karar
ların yoklugtı, idarenin Sosyal Dayanışma Fonundan, terörist eylemler 
yüzünden yer ve yurtlanndan edilen kişilere, önemli miktarda para ve 
malzeme yardımı yapmasıyla, açıklanabilir. 

Hükümet son olarak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvur
duklarından dolayı şikayetçilere herhangibir baskı yapılmadı~ı. kendi
lerinin ve Komisyon gündeminde bulunan çok sayıda şikayetin bunun 
açık bir delili oldugunu bildirmiştir. 

bb. Gerekçe 

- Genel Ukeler 

Sözleşmenin 26. maddesine göre, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
na başvurmadan önce iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Sözleşme
nin öngördügü koruma mekanizması, insan haklarını koruyan milli sis
temlere karşıikincil (subsidiary) plandadır. Ancak, bu kural mutlak de

'gildir. İç hukuk yollarının yeterince güvenilir olması. teorik degil. pratik-
te sonuç alınmasını saglayabilmesi gerekir. Devletler hukukunun genel
likle kabul gören bir ilkesiİle göre, iç hukuk yollannın yetersiz ve etkisiz 
olması, şikayetçiyi - iç hukuk yollarını tüketme yükümlülügünden kurta
rır. Bu kural somut olayda oldugu gibi, resmi makamların hoşgörüsüy- · · 
le, Sözleşmeye aykırı uygulamaların sürdürüldügü durumlarda da geçer
lidir. Böyle durumlarda dava etkisiz kalır ve bir yarar saglamaz (İrlan
da'mn ingiltere'yi şikayet ettigl olayla ilgili 18 Ocak 1978 tarihli karar). 

Türkiye'nin Güneydogtı bölgesinde PKK teröristleri şiddet uygula
makta, hükümet de buna karşı mücadele etmektedir. Böyle durumlarda 
yargının amacına uygun bir şekilde işlemesinin engellendiglnin kabulü 
gerekir. Özellikle soruşturma ve delil toplanmasının güçlügü, yargıya 
başvurudan beklenen yararı ortadan kaldırır. 

- İdari yargı yolu 

Mahkemeye ibraz edilen çok sayıdaki emsal kararlardan, idare mah
kemelerinin kusursuz sorumluluk ilkesine dayanarak kararlar verdigl 
anlaşılmaktadır: Bunlardan, teror eylemleri dolayısıyla maliarına zarar 
verilenlerin, bu mahkemeler önünde tazminat kararları alabilecekleri an
laşılmaktadır. 

Mahkemeye göre, yargıya başvuru halinde başarısız kalınacagtna iliş
kin bir şüphe, milli yargı yolunun tüketilmemesi için başlı başına bir ma-
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zeret teşkil etmez. Ne var ki, hükümet de Mahkemeye. köylerin güvenlik 
güçlerince maksatlı olarak tahrip edilmesi dolayısıyla tazminat ödendigl
ne ilişkin emsal kararlar ibraz edememiştir. Bu baglam da, Komisyon 
temsilcisinin beyanı da mahkemenin dikkatini çekmiştir. Buna göre, ida
ri makamlar bu tür kanunsuz eylemlerin güvenlik güçleri mensupların
ca işlendigini kabul etmekte genel bir çekingenlik içindedir. Ayrrca, hiç 
bir tarafsız soruşturma yapılmaıp.ış olması ve idari makamların şikayet
çilerle işbirligi yaparak delilleri toplamamış ve kendilerine tazminat öne-

. risinde bulunmamış olması da dikkatı çekmektedir. 

Bu durumda Mahkeme, idari yargı yoluna başvurunun uygu~ ve et
kin bir kanun yolu olmadıgt kanısına varmıştır. Çünkü böyle bir davada, 
şikayetçilertn mallarının Jandarmalar tarafından tahrip edildigintn ka
bul edilecegt · kanısında degildir. 

- Adli yargı yolu 

Hükümetin, şikayetçilertn adli yargıya da başvurmadıklarına ilişkin 
savunmasına gelince: bu baglamda. idari makamların şikayetçilerin baş
vurusu üzerine hiç bir anlamlı soruşturma yapmadıkları, kendilerinin 
çeşitli kamu görevlilerine başvurmalarına ragmen, onların olayla hiç ilgi
lenmedikleri ve kendilerine yardımcı olmadıkları dikkatı çekmiştir. GörÜ
nüşe göre, olaylara ilişkin tahkikat, ancak şikayetçilerin ifadelerinin 
alınmasından 2 yıl sonra başlatılmıştır. Bu da muhtemelen, Komisyo
nun, şikayet! hükümete teblig etmesinden sonra yapılmıştır. 

Mahkeme, Türkiye'de şikayet edilen olayların vukubuldugtı bölgede 
agır toplumsal olaylar dolayısıyla Olaganüstü Hal ilan edildiglni hesaba 
katmalıdır. Keza, evleri tahrip edildikten sonra şikayetçilerin, içinde bu
lundukları güvensizlik ve çaresizlikle. temel ihtiyaçlarının karşılanması 
açısından idari makamlara bagtınlı oldukları da kabul edilmelidir. Bu 
şartlar _altında, kendilerine avukat da tutulsa, haklarında hiÇ bir soruş
turma açılmayan güvenlik güçleri mensuplarının eylemlerinden dolayı 
açılacak hukuk davasının başarıya ulaşmasını kabul etmek muhaldir. 
Bu baglarnda Komisyonun bir gözleml Mahkemenin özellikle dikkatini 
çekmiştir. Komisyon, 6 Nisan 1993'te vukubulan olaylar dolayısıyla köy
lülerin alınan ifadelerinin Jandarma tarafından hazırlandıgı izlenimini 
edinmiştir. 

Mahkeme ayrıca, evlerinin yakılmasından, devletçe planlanmış bir 
köy boşaltma politikasının bir parçası olarak, güvenlik güçlerinin sorum
lu oldugu iddiasıyla dava açtıkları takdirde, köylüler veya avukatlarına 
yaptırım uygulanabilecegi rizkinide gözden uzak tutmamıştır. 

Sonuç olarak, şikayetçilerin, özel durumların kendilerini yargı yolu
na başvurmaktan alıkoydugunu açıklıkla ortaya koymalarına ragmen. 
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hükümetin bu konuda inandırıcı beyanlarda bulunamamış olması kar
şısında, Mahkeme, şikayetin iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması do
layısıyla reddedilemeyecegt kanısına varmıştır. 

Ancak Mahkeme, bu kararın sadece somut olayın özel durumlarına 
münhasır olarak verildiglni özellikle vurgulamaktadır. Bu karar, Türki
ye'nin o bölgesinde kanun yollarının etkisiz oldugu veya şikayetçilerin 
26. madde çerçevesindeki emirlerine arnade ve işleyen iç hukuk yolları
nı tüketme yükümlülügünden muaf tutulduklarına ilişkin genel bir yo
rum şeklinde nitelendirilemez. Şikayetçilerin yerel mahkemelerde çare 
arama girişiminde bulunmadan, Strasbourg'taki organiara başvurmala
rı, ancak somut olayda oldu~u gibi varlı~ı ispat edilen özel durumlarda 
kabul edilebilir. 

Mahkemeye göre, Sözleşme çerçevesinde bulguların tespit ve dogru
lanması öncelikle Komisyonun görevidir. Mahkeme ancak istisnai olarak 
bu alandaki yetkisini kullanır. Bununla beraber, Mahkeme Komisyonun 
bulgularıyla baglı de~dir. Olayları, önündeki malzerneye göre kendisi 
de~erlendirir ve takdir eder. Bununla beraber Mahkeme. somut olayda 
Komisyonun tespıtlerini kabul etmek durumundadır. Komisyonun bul
guları, Komisyondan bir heyetin Türkiye'yiiki kez ziyareti sonunda alı
nan lfadelere dayanmaktadır. Bu ifadeler, her iki tarafın da hazır bulun
masıyla, çapraz sorgulama sonunda alınmış ve Strasbourg'ta Komisyon 

· önündeki duruşmada da. teyit edilmiştir. 

Mahkeme sonuç olarak, şikayetçilerin evlerinin ı o Kasım ı992'de ya
kılmasından güvenlik güçlerinin sorumlu oldu~u kanısına varmıştır. Bu
nunla beraber, köylülerin, Kelekçi Köyünü terke zorlandıkları konusun
da delil bulunamamıştır. 

cc. Hüküm 

Yukarıdaki gerekçelerle Mahkeme : 

- 20'ye karşı ı oyla, şikayet hakkının kötüye kullanıldıgına ilişkin ilk 
/ 

itirazın reddine, 

- ı9'a karşı 2 oyla, iç hukuk yollarının tüketilmedıgı ilk itirazının red
dine, 

- 20'ye karşı ı oyla. 3. maddenin ihlali iddiasının incelenmesine ge
rek olmadı~ına. 

- Oybirli~iyle, 5. maddenin ihlali iddiasırun incelenmesine gerek ol
madıgına, 

- Oybirligtyle, 6(1) ve ı3. maddelerin ihlaliiddialarının incelenmesine · 
gerek olmadıgına. 

- Oybirligiyle, ı4 ve ıs. maddelerin ihlal edilmedigıne, 
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- ı Tye karşı 4 oyla, Türkiye'nin Sözleşmenin 25. maddesinde öngö
rülen bireysel başvuru hakkının engellenmemesi yükünilülügünü ihlal 
ettigtne, 

- ı9 'a karşı 2 oyla Türkiye'nin şikayetçilere 20.810 İngiliz lirası öde
mesine ve .bu meblagdan ı4.095- Fransız Frangının düşülmesine, 

- 20'ye karşı ı oyla, 50. madde uyarınca maddi ve manevi tazminat 
belirlenmesinin ertelenmesine ve tarafları 3 ay içinde bu konudaki gö
rüşlerini bildirmeye ve anlaşmışlarsa ayrıntılarını bildirmeye davete. 

Karar vermiştir. 

dd. Sonuç ve deierlendirme 
Sözleşmenin 26. maddesine göre, AİH Komisyonuna ancak, iç hu-· 

kuktaki başvuru yollarının tüketilmesinden .sonra verilecek kesin karar 
üzerine 6 aylık süre içinde başvurulabilir. 

Dolayısıyla hakkının ihlal edildiginiiddia eden kişi, önce milli mah
keme ve makamlara başvurmak, haksızlık bu yolla gtderilemediği takdir
de de Komisyona başvurmak yetkisine sahiptir. Kararda da belirtildiği gi
bi, Sözleşmenin denetim organları olan, AİH Komisyonu ve Mahkemesi, 
milli mahkemeler üzerinde temyiz mercii değil, milli mahkemelere göre 
tali, ikincil nitelikteki organlardır. 

İç hukuktaki başvuru yollarının tüketilmiş olmasının gerekçesi, bire
ye yapılan haksızlı~ın devletin iç hukuk düzeni çerçevesinde düzeltilebil
mesiiçin sorumlu devlete bir fırsat verilmesi düşüncesidir.2ı~ 

Komisyona yapılan başvuruların büyük bir ço~nluğu, iç hukuktaki 
başvuru yollarının kullanılmamış olmasından dolayı reddedilmektedir. 

Şikayetçi. Komisyona başvurmadan önce iç hukuktakibütün başvu
ru yollarını denemek zorundadır. Başvuru yollarına, kanun yolu olarak 
mahkemeye başvuru olduğu kadar, idari makamlara şikayet yöntemi de 
dahildir.219 Ancak, iç hukuktaki bu yolların, yapılan haksızlığı telafi et
meye elverişli olması ve olumlu sonuç vermesi gerekir. 

Bu nedenle, iç hukuktaki başvuru yolunun yapılan ihlali telafi etmek 
açısından yetersiz olduğunun anlaşılması halinde, Komisyon, bu şartın 
yerine getirilmiş olmasını. aramamaktadır. 22o Nitekim, somut olayda, Ko- . 
misyon ve onun raporu üzerine Mahkeme, iç hukuk yolları tüketilmedi
ği halde şikayet! kabul ederek incelemeye almışlardır. 

Gerekçeden, Mahkemenin bu kararı almakta oldukça zorlandığı an
laşılmaktadır. Mahkeme, Türkiye'nin Güneydoğusundaki terör olayları 

(218} Van Dyk. P .• van HoojGJH. Theory and Practtce oj the European Conventton on Human Rlghts. 2. 

Ed., Kluver 1990, S.Bl. 

(219} Ibtd. S.21 vd. 
(220} Ibtd, S.400 vd. 
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dolayısıyla yargı ve idarenın etkinli~ kaybetmesının anlayışla karşılan
ması gerekti~ kabul etmekle beraber. şikayetçilerın ugradığı haksızlık
ların gıderilmesi içın hiç bir girişimde bulunulmamış olması karşısında 
bu kararı almıştır. 

Böylece, aslında ik1ncil, tali nitelikte bir yetkiye sahip olan Mahkeme
nın. ilk derece mahkemesi gibi Türk Mahkemelerının yerıne geçtigt ifade 
edilebilir. Bunun nedenleri kararın gerekçesınde açıklanmakta ve Türk 
Mahkeme ve idari makamlarının olay karşısında hareketsiz kalmış olma
sıyla izah edilmektedir. 

Gerçekten de, Türk Makamları olaydan. ancak 2 yıl sonra bir soruş
turma başlataQilmiştir. Mahkemenın ifadesıne göre, Türk Makamları 
olaydan ancak, m~durların AİH Komisyonuna başvurmalarından ve bu
nun Türk Hükümetıne intikal ettirilmesınden sonra zorunlu olarak ha
rekete geçebilmiştir. Gerek Komisyon, gerek~e Mahkeme. Türk iç huku
kundaki mevcut usul ve maddi hukuk kurallarının teorik olarak mag
durların zararını karşılamak açısından yeterli oldugunu, ancak şikayet
çilerın ısrarlı başvurularına ragmen bu kuralların yaşan).a geçirilemedi
gıni önemle vurgulamışlardır. 

Strasbourg'ta dahi duyulan köy yakma ve boşaltına gibi bir olaydan 
bölgede görevli güvenlik güçleri ve adli makamların haberdar olmaması 
düşünülemez. Dolayısıyla. zabıta ve adli makamların olaydan hemen 
sonra, evler güvenlik güçleri veya PKK tarafından 'yakılsın, derhal bir so
ruşturma başlatması, olaya ciddi bir şekilde el koydugunu ortaya koy
ması gerekirdi. Somut olayda bu tutum sergilenmiş olsaydı, Komisyon ve 
Mahkeme olaya el koymayacak ve Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüke
tilmesini bekleyecekti. 

Somut olayda Türk Hükümetiısrarla ilk itiraz olarak, iç hukuk yol
larının tüketilmedigtni savunmuştur. Ne var ki, teoride var olan bu yol
lar işletilememiş, m~durların zararı telafi edilememiştir. Bunun üzerine 
AİH Mahkemesi, istemeye !stemeye, kendisini mazur gösterecek gerekçe
leri de sıralayarak söz konusu kararı vermiştir. 

Mahkeme, bu baglamda, söz konusu kararın somut olaya münhasır 
olup emsal teşkil etınedigtni özellikle vurgulamak ihtiyacını duymuş ve 
bu kararın, şikayetçilerin 26. madde çerçevesindeki iç hukuk yollarını 
tüketme yükümlülügünü hiç bir şekilde ortadan kaldırmadıgını ve Tür
kiye'nın Güneydogu bölgesinde bu yolların etkisiz oldugu şeklinde anla
şılınaması gerektigtni açıklıkla belirtmiştir. 

Söz konusu karar bir ikaz ni~eligtndedir. Güneydogu Anadoludan Ko
misyona bu şekilde bir çok başvuru yapıldığı bilinmektedir. Terör olayla
rı bitene kadar bundan böyle de bu tür şikayetlerin arkasının kesilmeye-
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cegı muhakkaktır. Adli ve idari makamlara düşen görev, olayları ciddi şe-
kilde soruşturmak ve gereken önlemleri almaktır. · 

İdari makamlara başvuru da iç hukuk yollarından sayıldıgi cihetle, 
terörle mücadelenin zorunlu kıldıgi köy boşaltma hallertnde, yerlerılıden 
yurtlarından edilen vatandaşların tskan ve taşesi için idarenin planlar 
geliştirmesi ve bunları uygulamaya koyarak magdurtyetlertni gtdermesi, 
kuşkusuz Komisyona başvuruları önemli ölçüde azaltacak di~er bir ön
lemdir. 

Milli veya uluslararası, her mahkemenın ilk ve en önemli görevi, önü
ne getirilen olayda yetkili olup olmadıgi konusunda karar vermektir. Ta
rafsız bir org~ olan Mahkemenin bu baglamda, çok dikkatli davranma
sı (self restraint), tnanılırlıgi ve kararlarının taraflarca tartışmasız bir şe
kilde kabulü açısından zorunludur. Somut olayda tse AİH Mahkemesi 
son derece aktif bir tutum sergileyerek davaya el koymuştur. Tali olarak 
(subsidiary) yetkili bir organ olan mahkemenın somut davaya bakmak 
yerl?e, gerek usul ve gerekse maddi hukuk açısından yeterli buldu~ 
Türk ıç hukuk yollarının tüketilmesinin ne sonuç verece~i beklernesi 
ve haksızlıgin buna ra~en gtderilmemesi halinde olaya müdahele etme
sı gerekirdi. Mahkeme, somut kararıyla yetkisini aşmış, tarafsızlık, güve
nilirlik ve saygınlıginı tartışılır hale getirmiştir. 

b. Aksoy davası22ı 

Zeki Aksoy, 24 Kasım 1992'de Mardin'in Kızıltepe İlçesinde polis ta
rafından gözaltına alınmıştır. Kendisi, Kızıltepe Emniyet Müdürlü~nde 
4 gün süreyle işkenceye uwadıginı iddia etmiştir. Bu arada doktora gıt
rnek istemişse de, bu ıstegı reddedilmiştir. 

Zeki Aksoy, 8 Aralık ~992'de Adli Tıpta doktor tarafından muayene 
edilmiş ve hakkında darp ve cebir izine rastlanmadı~ına dair .tek cümle
lik bir rapor hazırlanmıştır. 

1 

10 Aralık 1992'de serbest bırakılan Aksoy, Dicle Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastahanesine kabul edilmiştir. Kendisini muayene eden dokto
ra, gözaltında iken Filistin Askısına ahndı~ını söylemiştir. Şikayetine çift 
taraflı kol felci teşhisi konmuştur. 

Zeki Aksoy'la birlikte gözaltına alınan di~er ı ı kişi hakkında dava 
açılmasına, ragmen, 2ı Aralık 1992'de kendisi hakkında takipsizlik ka
rarı verilerek serbest bırakılmıştır. 

Zeki Aksoy'un kötü muamele gördü~ü iddiası hakkında, Türk mah
kemelerinde hukuki veya cezai hiç bir soruşturma açılmamıştır. 

(221) Case of Aksoy v. Turkey (100/1995/6061694), Judgment, Strasbourg, 18 December 1996. 
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Zeki Aksoy, ı6 Nisan ı994 tarıhinde vurularaköldürülmüştür. Tem
silcilerinin iddialarına göre, Zeki Aksoy, AİH Komisyonuna yaptıgı başvu
rusunu gert çekmesitçın ölümle tehdit edtlmtştir. Son tehdit ı4 Nisan 
ı994'te telefonla yapılmıştır. Kendisının ölümü, başvurusu konusunda
ki ısrarının dojlfudan bir sonucudur. 

Türk Hükümeti tse, Zeki Aksoy'un öldürülmesinin, PKK grupları ara
sındaki bir iç hesaplaşma sonucu oldugunu belirtmiştir. 

aa. İddia ve savunma222 

Aksoy, AİH Komisyonuna yaptıgı 20 Mayıs ı993 tarihli başvurusun
da (2ı987/93), Kasım/Aralık ı992'de poltste gözaltında bulundugu sü
rece, Sözleşmenın 3. maddesine aykırı olarak işkence gördüğ'ü; tutuklu
lugu süresince adli bir m.erct önüne çıkarılmadıgt nedentyle 5(3). madde
stnin ihlal edildi~. kendisine işkence yapmaktan sorumlu olanlar hak
kında hiç bir işlem yapılmadıgt gerekçesiyle 6(1) ve ı3. maddelerin ihlal 
edildi~ şikayetinde bulunmuştur. 

Aksoy'un ölümünden sonra ştkayett temsilcilert tarafından takip edil
miştir. 

Hükümet, Sözleşmenin 26. maddesine aykırı olarak, ştkayetçintn iç 
hukuk yollarını tüketmedt~ gerekçesiyle, Sözleşmenın 3. maddesine da
yanan ştkayettntn reddedtlmestnt ıstemtştir. . 

Komisyon'un da kabtil çtttgı gtbt, ştkayetçttç hukuk yollarını tüket
me konusunda kendisinden beklenen herşeyi yaptıgı ttırazında bulun
muştur. 

Hükümet, iç hukuk yollarının tükettimestyle tlgtlt kuralın uluslarara
sı hukuk ve Sözleşme organlarının içtihatları tarafından açıkça tespıt 
edilmiş oldugunu ve ştkayetçtnın, ancak hiçbir sonuç vadetmeyecekse 
bu yollara başvuramayabtlecegtni ileri sürmüştür. Esas olarak, Aksoy'un 
başvurabtlecegi üç tür tç hukuk yolu vardı: ceza davası, hukuk davası 
ve/veya idari dava yolu. 

Bu olasılıklardan birıncisiyle tlgtli olarak, Aksoy, iddia etttgi kötü mu
ameleyle tlgtli olarak, ı O Kasım ı 992'de gördügü Cumhuriyet Savcısına 
şikayette buhinabtlirdi. Ancak Hükümete göre, Aksoy, bu olayda ve bun
dan sonraki sürede polis tarafından gözaltında tutuldugu süre boyunca 
kötü muameleye maruz kaldıgı hakkında hiçbir ipucu vermemiştir. 

TCK'nun 243 ve 245. maddeleri, ifade almak için işkence ve kötü mu
amele uygulanmasını cezalandırır. OHAL Bölgesi hakkındaki 285 Sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname devlet memurları tarafından işlenen ce-

(222) Daha Iyi değerlendirileb/Imesini sağlamak amacıyla kararın önemli bölümleri aynen çeviri şekilnde 
ııerllrntştlr. 
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za gerektiren eylemleri araştırma yetkisini savcılardan idari kurullara 
vermiştir. Ancak, idari kurullar tarafından verilen cezat takthat kararla
rı Yüksek İdare Mahkemesi tarafından tekrar incelenir. Bu · b~amda, 
Hükümet, OHAL bölgesinde gözaltına alınan veya tutuklananlara kötü 

. muamelede bulundukları iddiası var olan polis ve jandarma görevlileri 
için men-i muhakeme kararı veren idari kurulların, bu kararlarını kaldı
ran ve söz konusu görevliler hakkında cezat takthat başlatılınasını sag
layan çeşttlttdart yargı kararlarını, AİH Mahkemesine sunmuştur. 

Hükümet, Mahkemenin dikkatini, TC Anayasasının ,125. maddesine 
çekmiştir. Bu hükme göre tazminat alabilmek tçtn, bireyin sadece idare
nin işlemiile uğ;ranılan zarar arasındaki baglantıyı göstermesi yeterlidir; 
hükümet görevltstnin ciddiihmalint kanıtlaması şart degildir. Bu bag
lamda, Hükümet, polis gözettminde tkeiı, işkence sonucu ölümle ilgili 
olarak verilen tazminatlara tltşktn bazı idari yargı karar örnekleri sun
muştur. 

Ştkayetçt. Hükümet tarafından belirtilen imkanların Türk hukuk sıs
teminin bir parçası oldu~nu kabul etmekle birlikte, bu yolların OHAL 
Bölgesinde hayal oldu~nu, mümkün olmadıgtnı ve etktsizlt~ntilert sür
mektedir; çünkü işkence ve etkili yaptırımların bulunmamasıidari uygu
lamanın bir parçasıdır. 

Ştkayetçt özellikle, gözaltındakilere uygulanan işkencenin Türkiye'de 
sistemattk ve yaygın oldugu yolundaki bazı uluslararası raporların, dev
let tarafından bu uygulamanın sona erdirilmesiyle ilgili tartışmaları hız
landırdıgtnı iddia etmektedir. Bu anlamda ştkayetçi, işkencenin Önlen
mesi Avrupa Komitesi Raporu (15 Aralık 1992); işkenceye Karşı Birleş
miş Milletler Komitesi, Türkiye'deki Uygulamalar Hakkında Araştırma 
Sonuçlarının Özet Raporu (9 Kasım 1993); ve Birleşmiş Milletler 1995 iş
kence Özel Raporuna (E/CN.4/ 1995/34) dayanmaktadır. 

Ştkayetçt. Devlet yetkililerinin ışkenceyi reddetme konusunda bir po
litika güttüklerini ve bunun magdurların tazmtnat almasını ve sorumlu
ların yargı önüne getirilmesini zorlaştırdıgını açıklamaktadır. Örne~n. 
işkence iddiasında bulunan bireylerin, yaralarının gerçek niteli~ni gös
teren adli tıp raporu almalarının imkansız oldugunu; çünkü adlt tıp ku
rumunun tekrar organize edildt~nt ve söz konusu kurum doktorlarının 
tehdit edildtgınt veya başka bir bölgeye sürüldügünü iddia etmektedir. 
Şikayetçtye göre OHAL Bölgesindeki Savcılar sürekli olarak insan hakla
rıyla ilgili ihlal iddiaları. hakkında soruşturma açmaktan kaçınmakta ve 
çogu kez şikayetleri kabul etmemektedirler. Bu konuyla ilgili soruştur
malar tse önyargılı ve etkisiz olarak yürütülmektedir. Daha da ötesi, in
san hakları ihlallertyle uğ;raşan hukukçular ve digerlert. tehditlere maruz 
kalmakta, kendilerine gözdagı verilmektedir ve bireyler iç hukuk yolları-
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na başvurmaktan korkmaktadır, çünkü· şikayetç1lere karşı mistlleme 
yaygındır. 

Bu şartlar altında, şikayetçi Strasbourg'a başvuruda bulunmadan 
önce iç hukuk yollarını tüketmek zorunda olmadıgını ileri sürmüştür. 

Şikayetçi. ne olursa olsun, 10 Kasım 1992'de Cumhuriyet Savcısına 
başvurarak işkence gördüğünü söyledigfni ve bildirmemiş olsaydı dahi, 
Savcının şikayetçinin ellerini dogru düzgün kullanamadıgını rahatlıkla 
görebilecegini ileri sürmektedir. 

Savcının cezai soruşturma açınada gösterdigi ihmal, şikayetçinin 

herhangi bir iç hukuk yolunu kullanmasını oldukça güçleştirmiştir. Şi
kayetçiiçin, örnegin kovuşturmaya mahal olma~gı yolunda idare mah
kemesinden alınacak bir kararla, bir ceza yargılaması başlatılınasını sag
lamak mümkün degildir; çünkü hiçbir soruşturmanın yapılmamış olma
sı, ceza davası açmayamahal olmadıgt anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak, söz konusu bu ihmal, hukuki veya idari takibatta sonuç alma 
şansını oldukça azaltmaktadır; çünkü herhangi bir talepte başarıya ula
şabilmek için kişinin işkenceye maruz kaldıgtnı ispat etmesi gereklidir ve 
uygulamada cezai yargıda bir hakim kararına ihtiyaç vardır. 

Komisyon, şikayetçinin paliste gözaltında bulundugu süre boyunca 
kötü muameleye maruz kaldıgt görüşündedir. Ayrıca, 1 O Kasım 1992 ta
rihinde Cumhuriyet Savcısıyla olan görüşmesinde, Savcının soruşturma 
açmasını saglayacak unsurların mutlaka bulundugunu veya en azından. 
şikayetçinin saglık durumu ve gördüğü muamele hakkında bilgi topla
maya çalışması gerektigt görüşündedir, özellikle gözaltı ve kötü muame
le sonucundaki durumu ve salıverilmesinden sonraki saglık problemleri 
gözönüne alındıgında, şikayetçinin kendisinden beklenen herşeyi yaptıgı 
söylenebilir. Komisyona yaptıgt başvurudan sonra aldıgt iddia edilen teh
ditler ve tam olarak açıklıga kavuşturulamayan koşullardaki ölümü. bir 
yaptırım yoluna gidilmesinin risklerle dolu oldugu görüşünü destekle
mektedir. 

bb. Gerekçe 

26. maddeye göre, şikayetçi tarafından. iddia edilen ihlallerin tazmi
nine imkan veren etkin ve yeterli iç başvuru yollarının tüketilmesi gere
kir. Söz konusu yolların varlıgt. yeterli geçerlilige ve etkililige sahip ola
rak, sadece teoride degil, uygulamada da kesin olmalıdır. 

Ancak, yetersiz veya etkisiz olan kanun yollarına başvuru zorunlulu
gu bulunmamaktadır. Ayrıca, 26. madde anlamında "Uluslararası huku
kun genellikle kabul edilen ilkelerine" göre, şikayetçinin iç hukuk yolla
rını tüketme yükümlülügünden muaf tutulmasına neden olan özel ko
şullar bulunabilir. Bu kural, ayrıca Sözleşmeye aykırı olan bir idari uy-
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gulamanın süreklilik kazanmış olması ve devlet makamlarının buna gös
terdigt tolerans karşı~ında uygulanamaz; ve yürütülen usulün gereksiz 
veya etkisiz hale gelmesine neden olur (bkz. Akdivar kararı). 

Mahkemeye göre, 26. madde aşırı şekilcilige kaçmadan, belirli bir es
neklikte uygulanmalıdır. Ayrıca iç hukuk yollarını tüketme kuralı, oto
matik olarak uygulanacak kadar kesin ve uygun degildir; bu konuda her 
davanın özelliklerinin incelenmesi gerekir. Diger unsurların dışında bu
nun anlamı, akit devletin hukuk sistemindeki kanun yollarının yanı sı
ra, bunların uygulandıgı genel hukuksal ve politik yapı ile şikayetçinin 
kişisel durumu da gerçekçi bir incelemeye tabi tutulmalıdır (bkz. Akdi
var kararı). 

Mahkeme, devlet görevlilerinin tutukluya uyguladıkları kötü muame
leye karşı uygulanabilecek yaptırımlar konusunda Türk Ceza, Hukuk ve 
İdari yargısına ilişkin hükümleri saptamış ve benzeri konular hakkında 
verilen karar özetlerini ilgiyle incelemiştir. 

Mahkemeye göre, şikayetçinin, gözaltında kötü muameleyle ilgili ola~ 
rak Cumhuriyet Savcısına şikayette bulunmamış oldugu kabul edilse 
dahi, sakatlıgt bu görüşme sırasında gözle görülebilecek kadar belirgin
di. Ne var ki, Savcı Türk hukukuna göre soruşturma yapma görevine sa
hip olmasına ragmen, bu sakatlıgırt nedenleri ve boyutları hakk~da hiç
bir araştırma yapmamayı tercih etmiştir. 

Savcının bu ihmalinin, Aksoy'un en az ondört gün boyunca hiçbir 
tıbbi veya hukuki yardım ya da destek sağlanmaksızın polis gözetıminde 
kalması olayından sonrasıİla rastladıgt unutulmamalıdır. Bu süre bo
yunca Şikayetçi, hastahane tedavisi gerektiren ciddi yaralanmalara ma
ruz kalmıştır. Bu şartlar tek başına, şikayetçiyi devlet görevlilerine karşı 
güçsüz, savunma5ız ve endişeli hale getirmiştir. Cumhuriyet Savcısının 
şikayetçinin sakatlıgını gördügü halde hiçbir işlem yapmaması karşısın
da, şikayetçinin, ulusal hukuk yolları vasıtasıyla bir sonuca ulaşamaya
cagı kanaatine varması kolayca anlaşılabilir. 

Böylece Mahkeme, Şikayetçinin iç hukuk yollarının tüketilmesi konu
sundaki yükümlülügünün, özel koşullar nedeniyle aranamayacagı sonu
cuna varmıştır. Bu sonuca ulaşmakla, şikayetçinin Sözleşmenin ihlali 
yönünde idari uygulamalar old4gu yolundaki iddiasını incelemeye gerek , 
görmemiştir. 

Sözleşmenin 3. maddesinin ihlali iddiası 

Şikayetçi Sözleşmenin 3. maddesine aykırı bir muameleye maruz kal
dıgı iddiasındadır. Bu maddeye göre : 

'"Hiç kimse işkenceye. insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve işlemle
re tabi tutulamaz." 
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Hükümet kötü mu~ele iddialannın asılsız oldugunu ileri sürmekte
dir. Ancak Komisyon, şikayetçinin işkence gördügünü tespit etmiştir. · 

Ş~ayetçi, kendisine çeşitli şekillerde kötü muamelede bulunuldugu
nu iddia etmiştir. Sorgulama boyunca gözlerinin baglandıgını ve bu du
rumun yönünü kaybetmesi sonucunu dogurdugunu; kollarının arkadan 
baglanarak asıldıgını ("Filistin askısı"); elektrik şoku verildigtni ve bu du
rumun, üzerine su atılarak şiddetlendirildigtni; tokat, dayak ve sözle ta
cize maruz kaldıgını iddia etmiştir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
aldığı rapörda iki taraflı kol felci (bilateral plewus iryüry) teşhisi koyul
dugunu belirtmiştir. Bu tür bir sakatlık Filistin askısıyla özdeşleşebilir. 

Mahkeme, Komisyon'un olay hakkındaki tespitlerini ' kabul etmeye 
karar vererek, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı zaman sağ;
lıklı. fakat salıverildiglnde yaralı oldugunun tespiti durumunda, devletin 
bu sakatlıgın nedeni konusunda makul bir açıklama yapma ve Sözleş
menin 3. maddesi anlamında bir açıklık getirme görevinin bulundugu 
inancındadır (bkz. Tomasi-Fransa kararı, 27 Agustos 1992 ile Ribitah
Avusturya kararı, 4 Aralık 1995). 

3. madde, Mahkemenin birçok fırsatta gözlemledigl gibi, demokratik 
toplumun temel de~erlerindendir. Sözleşme, organize terör ve suç gibi. 
savaşılması son derece zor olan durumlarda bile, ışkenceyi, insanlık dı
şı veya aşağılayıcı muamele veya cezayı kesin bir dille yasaklamıştır. Söz
leşmede ve 1 ve 4 nolu protokollerde, 3. maddeye de istisna getirilebile
ceglne ve 15. maddeye göre ulusun yaşamını tehlikeye atan olağ;anüstü 
hal durumlarında, derogasyon konulabileceglne dair hüküm yoktur (bkz. 
İrlanda-İngiltere kararı, 18 Ocak 1978; Saering-İngiltere kararı, 7 Tem
muz 1989; ve Chohal-İngiltere kararı, 15 Kasım 1996). 

Sonuç olarak, Sözleşmenin 3. maddesinin ihlali söz konusudur. 

-Sözleşmenin 5(3) maddesinin ihlali iddiası 

- Şikayetçi Sözleşmenin 5(3) maddesinin de ihlal edildi~iniiddia et-
miş ve Komisyon da bu görüşe katılmıştır. 

Mahkeme, Brogan ve di~erleri- İngiltere davasının kararında (29 Ka
sım 1988), hukuki kontrol olmadan dört gün altı saat gözaltı süresinin 
5(3) madde tarafından makul görülen tahdidin dışına çıktı~ına karar ver
miştir. Bay Aksoy'un 14 gün veya daha uzun süren, yargıç veya benze~ 
adli görevli önüne çıkarılmadan gözaltında tutulmasınının bu yükümlü
lü~e aykırı oldu~u açıktır. 

Hükümet, tüm bu düşüncelere rağınen, Türkiye'nin Sözleşme'nin 15. 
maddesine getirdi~! derogasyona göre, Sözleşmenin 5(3) maodesinde ih
lal olmadıgını ifadeyle, Türkiye'nin 5 Mayıs 1992 tarihinde Sözleşme'nin 
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5. maddesınden do~an yükümlülüklerini askıya aldı~ Mahkemeye ha
tırlatmıştır . 

. Mahkeme, kamu yaşamını tehdit eden toplumsal bir ol~anüstü du
rum oldugu ve bu durumu ortadan kaldırmak ıÇın ne kadar ileri gtdile-

. ce~ konularında karar vermenin, ulusun yaşamının devletin sorumlul,u
gu oldugu da düşünülürse, Sözleşme'nin tarafı olan ülkelere düştü~nü 
hatırlatır. O zamanki durumun dayattı~ ihtiyaçlarla do~udan ve de
vamlı ilişkide olduklarından dolayı; m1ll1 makamlar prenstpte, uluslara
rası yargıca göre ola~anüstü durumlarda ve bu durumu yenmek için -ge
rekli önlemlerin genişli~ ve do~ası konusunda karar vermek için daha iyi 
bir konumda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda, milli makamla
ra genış bir takdir yetkisi bırakılmalıdır. 

Fakat, taraf ülkeler sınırsız bir takdir yetkisine sahip de~erdir. Di
~er hususların yanında, devletlerin krizin gerektirdi~ sınırın ötesine ge
çip geçmedi~e Mahkeme karar verir. Böylece ıçerideki takdir yetkisinin 
sınırlarına. Avrupa gözetimi de eşlik etmiş olur. Bu gözetim yapılırken 
Mahkeme OHAL'in süresı, bu duruma yol açan sebepler ve sapma beya
nından-etkilenen hakların do~ası gibiilgili faktörlere gerekli ~lı~ ver
mek zorundadır (Bkz. Brannıgan and McBrtde - İngiltere kararı, 26 Ma
yıs 1993). 

Komisyonun da bu konuda hemfikir oldugu Hükümet. Türkiye'nin 
Güneydogusunda ulusun yaşamını (life of nation) tehdit eden bir ol~a
nüstü durumun oldugunu savunmaktadır. Başvuru sahibi, esasen bu
nun Sözleşme organlarının karar vermesi gereken bir konu oldugunu ile- · 

. rı sürse de, yukarıdaki durumun varlı~a itiraz etmemektedir. 

Mahkeme, önüne gelen veriler ışı~da, şüphesiz, PKK'nın terörist fa
aliyetlerinin · Türkiye'nin Güneydogusunda, ulusun hayatını tehdit eden 
bir ol~anüstü durum yarattı~ını düşünmektedir (Bkz. Lawless- İrlanda 
kararı, ı Temmuz 1961; İrlanda-İngiltere kararı ve Brannıgan-McBride 
kararı). 

Hükümet, başvuranın 26 Kasım 1992 günü 13 kişiyle birlikte, PKK'lı 
teröristlere yardım ve yataklık etmek, PKK'nın Kızıltepe biriminin üyesi 
olmak ve PKK bildirilerı da~tmak şüphesiyle gözaltına alındı~ını iddia et
miştir. Söz konusu kişi, Ol~anüstü Hal Bölgesinde toplu suçlarda 30 
güne kadar gözaltında tutma izni veren Türk Yasaları gere~ce 14 gün 
gözaltında tutulmuştur. 

Mahkeme. 5. maddenın Sözleşme sistemindeki önemını vurgular: Bu 
madde temel bir insan hakkını, yani bireylerin özgürlük hakkına devle
tin keyfi müdahelelerine karşı bireyin korunmasını, kutsal bir hak ola
rak güvence altına almaktadır. Kişisel özgürlük hakkına yapılan idari 
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müdahelelerin yargısal kontrolü, hukukun üstünlügünü saıtamak ve 
keyfilik riskini enaza indirmek niyetiyle 5. maddenin 3. fıkrasında somut~ 
laştırılan garantinin teinel bir özelligıdır (Bkz. Brogan-İngıltere Kararı). 

Brannigan ve McBrtde davasında Mahkeme, İngıltz Hükümetinin, 
Sözleşmenın 5. maddesindeki terörıst saldırılardan dolayı şüpheli olan 
kişilerin yargısal denetim olmadan 7 güne kadar tutulabilecegtiıden de-
roge ederek, takdir yetkisi sınırını aşıİıadıjtını kabul etmiştir. · 

Bu davada tse, başvuran, yargıç ya da diger ~ir yetkilinin önüne ge
tirilmeden en azından 14 gün gözaltında tutulmuştur. Hükümet. bu ön
lemi dışarıdan destek alan terör örgütüyle karşı karşıya olan cografi ola
rak büyük bir alanda, polis araştırmalarının özel gereklerine gönderme 
yaparak haklı gösterıneyi arzulamış bulunmaktadır. 

Mahkeme, geçmişte birçok davada ifade ettigt gıbı (mesela Brogan ve 
dıgerlert davası), terörist saldırıların soruşturulmasının milli makamlara 
kuşkusuz özel sorunlar çıkardıltı görüşünde olmasına ragmen, bir şüp
helinın yargısal müdahale olmadan 14 gün tutulmasını kabul edemez. 
Bu period tstısnat uzunluktadır ve başvuranı sadece onun özgürlük hak
kına keyfi müdaheleye degil işkenceye karşı da savunmasız bırakmakta-

•dır. Dahası, Hükümet, Türkiye'nin Güneydogusundakt teröre karşı mü
cadelenin, hukuki soruşturmayı nasıl uygulanamaz hale getirdiğtyle ilgi
li ayrıntılı nedenlerı, Mahkeme önünde ortaya koymamıştır. 

Komisyon, Türk hukuk sisteminin, gözaltındakilere yeterli bir güven
ce s~amadıjtını, örnegin mah~emeye getirtme emriiçin (habeas corpus) 
hızlı çalışan bir merctin buhınmadıguıı; arkad~. akraba. awkat. dok
torla görüşme için zorunlu yasal hakların olmadıımı tespit etmiştir. Bu 
koşullarda, Güneydogu Türkiye'deki ciddi terörist tehdide ragıtıen, baş
vuranın yargıç veya yargısal görevler üstlenmiş diger bir yetkilinin önü
ne çıkarılmadan 14 gün gözaltında tutulmasına iZin veren önlem, Hükü
metin takdir yetkisini aşmıştır ve kesinlikle durumun geregı .oldugu söy
lenemez. 

Yukarıda sözü edilen Brannigan ve McBride davasında .Mahkeme, 
hiçkimse ile görüştürülmeden gözaltında tutulma (incommunicado) ve 
keyfi davr~ışlara karşı önemli korunma önlemleri sagiayan K';Izey İrlan
da'daki operasyonlarda etkili güvenceler olduguna kanaat getirmiştir. 
Örnegtn, tutuklamadan 48 saat sonra bir avukB.ta d;:mışrna için mutlak 
ve hukuki olarak zorunlu bir hak vardır, tutuklular tutukluluk halleri 
konusunda bir akraba veya arkadaşını btlgtlendirme ve doktor . görme 
hakkına sahiptirler. · 

Bununla birlikte Mahkeme, bu davada uzun zaman gözaltında tutu
lan başvuru sahibi için aynı güveneelerin bulunmaQ.ıjtını düşü.nmekte-
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dir. Özel olarak, avukat, doktor, akraba, arkadaş görme izni verilmeme
sı ve gözaltının yasallıgını denetlernek ıçın bir hakimin önüne getlrilme 
konusunda gerçekçi bir imkan olmaması, baş\ruranın tam olarak onu tu
tanların tnsafına terkedilmesi anlamına gelmektedir. 

Mahkeme, Türkiye'nin Güneydogtısundakt sorgulaiıamaz ciddilikteki 
terörizm problemını ve devletin buna karşı etkili önlemler almakta karşı
laştıgı güçlükleri dikkate almıştır~ Bununla birlikte, bir yargısal güçle do
natılmış yetkili veya yargıcın önüne çıkarılmadan, kimseyle görüştürül
meden terörist saldırılara katılma şüphesiyle, başvuranın, ı4 gün veya 
daha fazla tutulmasının durumun geregi oldugu konusunda Mahkeme 
ikna olmamıştır. 

Sonuç olarak Mahkeme, Sözleşmenin 5(3) maddesının ihlal edildıgı-
ne hükmetmtştlr. 

cc. Hüküm 

Yukarıda,ki nedenlerle Mahkeme : 

ı. İç huk~k yollarının tükeillmestyle ilgiliilk ttırazı 8'e karşı ı oyla 
reddeder; 

2. Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlal edildigini 8'e karşı ı oyla kabul 
eder; 

3. Sözleşme'nin 5(3) maddesının ihlal edildtgtnı 8'e karşı ı oyla kabul 
eder; 

4. Sözleşme'nin 6(1) maddesiyle ilgili olarak başvuranın yaptıgt şika
yetitncelemeye gerek olmadıgtnı 8'e karşı ı oyla kabul eder; 

5. Sözleşme'nin ı3. maddesinin ihlal edildıgını 8'e karşı ı oyla kabul 
eder; 

6. Sözleşme'nin 25(ı) maddesının ihlal edilmedigini oybtrligtyle kabul 
eder; 

7. 8'e karşı ı oyla; 

a) Sorumlu Devletin, şikayetçtye 3 ay içinde maddi ve manevi zararı

na karşılık olarak, .4.283.450.000 Türk Lirası ödemesine; 

b) Sorumlu Devletin ştkayetçiye 3 ay içinde mahkeme masrafları ola
rak 20.7ıO Sterltnden, 12.5ı5 Fransız Frangının, söz konusu kararın ve
rildıgı tarihte geçerli olan kur üzerinden Sterline çevrildikten sonra çı
kartılarak ödenmesine; 

Karar vermiştır o 

dd. Sonuç ve deierlendirme 
Mclhkeme, Akdıvar davasında oldugu gıbı, Türkiye'deki iç hukuk yol

ları tüketilm eden, başvuruyu kabul etmiş ve kararını vermiştır o Mahke-
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me, OHAL bölgesindekttşk_ence ve kötü muamelede, yargısız infaz, köy 
yakma ve boşa}.tına gtbt eylemlerin, idarenin bilgıst altında ve onun teş
viktyle yapılan rutın bir uygulama oldugu düşüncesinden hareketle bu 
sonuca varmıştır ki, bu, can ve mal güvenligint s~amakla görevli dev
letin, bölgede bu fonksiyonunu yttirdigt anlamına gelen, çok tehlikeli ve 
alarm verıcı bir gelişmedir. 

Mahkeme, Akdıvar davasında, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı
nın aranmamasJ:llı. salt o dava ile sınırlı tutmuş ve bunun başka dava
lara teşmtl edtlemeyecegtnt açıklıkla belirtmek ihtiyacını duymuştur. Dt
ger bir ifadeyle, şikayet konusu olaya ilişkin olarak Türkiye'deki kanun 
yollan tşlettldtgt takdirde, mahkeme her davada bu şartın yerine getirtl
miş olmasını arayacaktır. 

Aksoy davasında ise. bu şart somut davayla sınırlandırılmamış. aksi
ne, diger davalarda da emsal teşkil edecek şekilde genelleştirtlerek genış
letilmiştir. Aksoy davasında ştkayetçt, "Sözleşmeye aykırı olan idari bir 
uygulamarım sürekltl1k kazanmış olması ve devlet makamlarının buna 
gösterdi~ tolerans" dolayısıyla ortaya çıkan ·"özel durum" nedeniyle, ıç 
hukuk yollarını tüketmiş olma şartından muaf tutulmuştur.' 

Mahkemenin bu yaklaşımı· çok tehlikeli gelişmelere yol açacak nite
liktedir. Çünkü halen, bölgedeki bu tür iddialara ilişkin olarak Komtsyo
na intikal ettirtlmiş 125 başvuru bulunmaktadır. Bunlardan 50 den faz
lası hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmiş, 6'sı da Mahkeme önün
de bulunmaktadır. Söz konusu başvurular, bölgede terör ve şiddetin do
ruk noktasına ulaştıgt 90'lı yılların başlarındaki olaylara ilişkin olarak, 
Diyarbakır İnsan Hakları Dernegt ve Kürdistan İnsan Hakları Projesinin 
tşbirliglyle, özenle seçilmiştir. 

Komisyon ve Mahkemenın bu yaklaşımını sürdürmesi halinde, bu 
davaların tümünün, Türkiye'deki iç hukuk yoll~ı tüketilmeden görüşü
lüp karara b~anabtlecegt ihtimali hiç bir zaman gözardı edilmemelidir. 

Komisyon ve Mahkeme, somut davada, Türk hukuk sistemindeki hu
kuki, idari ve cezat kanun yollarını inceleyerek degerlendirmtş ve bunla
rın yeterli yaptırımları öngördügünü ve ştkayetçtnin zararını karşılayıcı 
nitelikte oldugunu kabul etmiştir. Ancak, yetkili makamlar ve özellikle C. 
Savcısının hareketsiz kalarak bu yolları tşletmedtklert, kaldı ki, şikayet
çının ugradıgı haksız muamele idarenin bilgısı ve onayı altında yapıldıgı 
için, tşlettlse bile herhangibir olumlu sc;muç alınamayacagı kanısındadır. 

Komisyon ve Mahkeme, somut olayda, ölçülü ve ihtiyatlı (self restra
int) bir tutum yerine, peşin ve ön yargılı bir yaklaşımla. hareketsiz kaldı
gtnı iddia ettikleri Türk mtllt makamlarının yerine geçmişler ve son dere
ce ~tif bir tutum Uudicial acttvism) sergileyerek, tali (substdiary) yetki-
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· lerfe donatılmış olduklarını unutınuşlardır. Kuşkusuz bu, hukuki ol
maktan ziyade siyasi bir yaklaşımdır kt, tarafsızlık, saygınlık ve tnandı
rıcılıgını korumak ısteyen uluslararası yargı organlarının bu tür tutum 
ve davranışlardan kaçınmaları gerekır. 

Bır şikayet, tç hukuktakt başvuru yollarının tüketilmemiş olması ne
deniyle reddedtltrse, şikayetçt daha sonra bu şartı yerıne getirmek kay
dıyla Komtsyona yeniden başvurabilir. Dolayısıyla, somut olayda, Komis
yonun şikayett bu sebeple geri çevirmesi ve varlıgtnı kabul etttgı Türk iç 
hukukundaki kanun yollannın ne sonuç verdtglni gördükten sonra ince
lemeye alarak tştn esasına girmesi gerekirdi. 

Mahkeme, somut davada, Türkiye'nin 15. madde çerçevesinde yaptı
W. sapma (derogatton) beyanını da d.egerlendtrmişttr. Türk Hükümeti, söz 
konusu beyanıyla, Sözleşmenin 5. maddesi çerçevesinde, OHAL bölge
stnde yaptıgt uygulamaları saklı tutmuştur. 

Mahkeme, OHAL bölgesinde, Sözleşmenin 15. maddesi anlamında bir 
milletin hayatını tehdit eden bir tehlikenin mevcut ~ldugunu tereddüt
süz kabul etmıştır. Ancak, Brannigan ve McBrtde davasında223 ingilte
re'nin yaptıgt, terör suçu işledikleri şüphestyle yakalanan kişilerin yargı 
denetımı olmadan 7 güne kadar gözaltında tutulabilecegtne ilişkin, sap
ma beyanını kabul ettıgı halde, ı;omut olayda şikayetçtnin yeterli güven
celer olmadan 14 gün gözaltında tutulmasının sözleşmeye aykırı oldugu
na tşaretle, Türkiye'nin beyarıını reddetıntşttr. 

Kanımızca bu b tr çifte standart degildir. Çünkü Mahkeme, İngilte
re'de terör suçlarıyla baglantılı olarak gözaltına alınan kişilerin yeterli . 
güveneelere sahip oldugunu, Türkiye'de ise bu tür güveneelerin bulun
madıgını tespit etmiştır. Gerçekten de İngiltere'de gözaltına alınan ş üp. 
heliler, yakalamanın yasallıgının tesbiti. (habeas corpus) amacıyla 7 gün 
içinde hakim ·önüne çıkarılma, yakalamadan 48 saat sonra avukatıyla 
görüşme, itharn edilen suç hakkında bilgilendtrilme, yakınlarına haber 
verme ve doktor .muayenesi gıbı haklara sahiptir. 

DGM'lerinin görev alanına gtren suçlar açısından bu eksiklikler, 6 
Mart 1997 tarih ve 4229 Sayılı Kanunla gtderilmiş ve gözaltındaki kişile
re söz konusu haklar saglanmıştıt.224 

(223) Bkz. Yuk; 5.61 vcf.. 
(224) Blcz. Yuk. 5.86. 
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BEŞİNCi BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERiLER 

I. SONUÇ 

Ülkemizin Güneydogu Anadolu bölgesinde yogun olarak Kürt köken
li vatandaşlarımiZ yaşamaktadır. Ancak sürekli göçlerle bu yogunluk gi
derek azalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan ve özellikle 
SO'li yıllardan sonra, ülkedeki özgürlük ortamından yararlanan bu va
tandaşlarımızın çogunlugu, kendiistekleriyle ve hiç bir engelle karşılaş
maksızın, ülkenin daha verimli batı bölgelerine göçerek, oradaki vatan
daşlarımızla bütünleşip kaynaşmışlar ve hiç bir ayırımcılıga ugramadan, 
ülkenin ekononiık, sosyal, kültürel ve siyasi hayatına katılarak önemli 
roller oynamışlardır. Dolayısıyla, bölgede terör ve şiddet estiren belirli_sa
yıdaki PKK militanının ülkedeki bütün Kürt halkı adın~ bagınısızlık sa
vaşı sürdürdügü iddiası, gerçek veriler karşısında, her türlü dayanaktan 
yoksun bir propagandadır. Kaldı ki, bölgedeki Kürt kökenli vatandaşla
rımızın çogu PKK'nın baskı ve zulmü sonucu ülkenin güvenli bölgelerine 
göçe zorlanmıştır. Bunların başka yerlere degil de, kendiistekleriyle ül

. kenin batı bölgelerine sıgınmaları, terör örgütü ile özdeşleŞmek isteme-
diklerinin ve kimin yanında olduklarının açık bir kanıtıdır. 

Terör örgütü başlangıçta, ülkenin, kendilerinin saydıkları Güneydo
gu Anadolu bölgesini bölerek, kendi mukadderatlarını belirlemek ve böl
gede etnik milliyetçiligeve Marksist-Leninist dünya görüşüne dayalı ba
gımsız bir Kürt devleti kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ancak, bunun 
hiç bir zaman gerçekleştirilemeyecegt anlaşılınca, federasyon veya özerk
lik gibi taleplerle yetinilmiştir. Ne var ki, arka arkaya alınan agır darbe
ler sonucu, bu tür iddiaiı taleplerde de gerileme olmuş, bu kez de azın
lık hakları baglamında bir takım ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 
saglanması gibi taleplerle karşılaşılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt kökenli vatandaşlarıyla herhangibir 
sorunu olmadıgı gibi, terör örgütünün onlar adına bu tür taleplerde bu
lunmaya hiç bir hakkı yoktur. Bu nedenle, inceledigtmiz bütün uluslara
rası belgelerde de teyit edildigl gibi. egemen bir devletin ülke bütünlü~
nü kortıması en dogal gôrevi ve hakkı oldugu cihetle, buna kasdedenle-
re karşı mücadele devam edecektir. · 

Devlete karşı silaha sarılanlar ve devletle savaş halinde olduklarını 
ideİla edenlerin, güvenlik güçlerinin kararlı ve tavizsiz tutumları karşısırı
da şikayete hakları yoktur. Cinayet, bombalama, mayın döşeme, adam 
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kaçırma gibi yöntemlerle, başta yaşama hakkı olmak üzere, bütün temel 
hak ve özgürlüklerı inkar edenlerin; insan haklarına sıgıtıma hakları ola
maz.225 Nitekim, bu husus AİHS'nin 17. maddesinde de teyit edilmiştir. 

Teröristler, açık bir toplum olan demokrasinin sagladıgi imkanlardan 
da yararlanarak, taleplerini zorla kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. De
mokratik bir toplumda her türlü marjinal düşüneeye yer vardır ve bun
lar terör ve şiddete dönüşmedlgi sürece bir dereceye kadar anlayışla kar
şılanmalıdır. Ancak, yüzyılımızın büyük düşünürü Karl Popper'in söyle
digt gibi, "demokrasi, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün hakim oldugıt bir 
rejimdir. Ne var ki. "hoşgörü" çelişkili bir kavramdır. Sınırsız hoşgörü (to
lerance), hoşgörüyü ortadan kaldırır. Hoşgörü sahibi olmayanlara hoşgö
rü gösterilmesi, hoşgörülü bir toplumun dayatmacılara karşı savunma
sız bırakılması, hoşgörüsüyle birlikte, hoşgörülü kişinin kendisini de yok 
eder."226 

n. ÖNERİLER 
A. TERÖRLE MÜCADELE AÇlSINDAN 

incelemede, terörle mücadelenin uluslararası ilke ve standartları de
~erlendirilmtş ve Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştır1;1mıştır. Bu b~
lamda, İngiltere'nin terörle mücadelesine geniş yer verilmiştiİ. Her iki ül
kedeki terörün şiddet ve boyutları arasında çok büyük farklar olmakla 
beraber227, İngiltere'nin uyguladıgi yönt~mler ve deneyimlerinden. aynı 
hataların tekrarlanmaması açısından büyük yararlar vardır. 

Terörle mücadelenin, şimdiye kadar oldugıt gıbı. tavizsiz olarak ve 
büyük bir kararlılıkla bundan böyle de sürdürülecegtnde kuşku yoktur. 
Bu l;>aglamda, polis ve jandarma gibi normal güvenlik güçlerı yanında, 
dikkatle ve denetim altında olmak şartıyla Özel Tim ve Geçıcı Köy Koru
cuları gibi özel birliklerin kullanılmasında da eleştirilecek bir yön bulun
mamak gerekir. Nıtekiİn, İngiltere'de de aynı amaçla Özel Hava Koman
dolarından (SAS-Special Air Service) yararlanılmaktadır. Keza di~er ülke
lerde de geleneksel olarak bu tür özel birlikler kullanılmaktadır. 22s 

AİHS'nin denetım mekanizmalarının yetkilerı kabul edilerek uygula
malar uluslararası denetime açıldıgi cihetle, terörle mücadelenin yasal 
çerçevede ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak 
yürütülmesi zorunludur. 

Uluslararası sözleşmeler ve mevzuatını ınceledi~imiz devletlerle kar
şılaştırıldıginda, terörle mücadeleye ilişkin Türk mevzuatının genel çızgı-

(225} Human Rtghts and ResponstbUtttes tn Brttatn ani11reland, Ed. Sydney D. Bailey S. l65 vd. 
(226} Popper, K.R., The Open Soctety and lls Enemles, V.1. London 1965, S.265, Dtpnotu 4. 
(:i27} Kuzey İrlanda'daki 15.000 lcm2 alanda 1,5 milyon ınsan yaşamaldadır. Bunların yarım milyonu 
Katalik ayrılıkçı, I milyonu tse, İngiltere yanlısı Protestanlardır. 
(228} Hollanda : Deniz Birliği (BBEl: ABD : Delta Force. 1spanya : Özel Operasyon Gurubu IG!!=Ol ve Al

manya : GSG 9. 
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leriyle uluslararası ilke ve standartlarla uyum içinde oldugu açıklıkla an
laşılmaktadır. Arada çelişki veya uyumsuzluk oldugu takdirde de, son 
CMUK degişikliginde oldugu gibi, gereken düzenlemeler yapılmaktadır. 

Esasen bütün sorun yasaların yoklugundan, düzeyinden veya yasal 
boşluklardan degil, uygulamacıların tutum ve davranışlarından kaynak
lanmaktadır. AİH Mahkemesinin inceledigtmiz iki kararında da açıkça ve 
önemle vurgulandıgt gibi, bu alandaki Türk mevzuatı yeterli olmakla be
raber, uygulamaya sokularak yaşama geçirilememiştir. Bu nedenle, böl
gede görevlendirilecek bütün kamu görevlilerinin temiz sicilli, ehliyetli ve 
deneyimli kişiler arasından seçilmesi büyük önem arzetmektedir. 

Bu konuda alınacak önlemleri, mevcut uyuşmazlıkların tasfiyesi, de
netim önlemleri ve yasal düzenleineler olmak üzere üç başlık altında top
lamak mümkündür. 

1. Mevcut Uyuşmazlıldann Tasfiyesi 

Halen Komisyon gündeminde inceleme aşamasında bulunan 300'ü 
aşkın başvuru bulunmaktadır. Bunlardan yarısı istimlak bedellerinin 
eksik ödenmesinden kaynaklanan şikayetler oldugundan çözümü kolay
dır. Diger yarısının 125 adediise Kürdistan İnsan Hakları Projesiile Di
yarbakır İnsan Hakları Dernegtnirı işbirligiyle hazırladıgt, özenle seçilmiş 
ve çok agır itharnları içeren başvurulardır229. Bunlardan 50'si hakkında 
kabul edilebilirlik kararı verilerek esastan incelemeye alınması endişe ve
rici bir gelişmedir. Komisyon, inceleme konusu kararlardaki egilımiiıi 
sürdürdügü takdirde, bunları iç hukuk yolları tü.ketilmeden degeriendir
mesi mümkündür. 

Komisyon, kabul edilebilirlik kararı verdigt başvurularda, konuyu ta
raflardan saglayacagı ilave bilgi ve belgelerle esastan incelemeye almak
tadır. Komisyon bu süreçte tarafları uzlaştırmak amacıyla onlara yar
dımcı olmak durumundadır. Tarafların bu şekilde dostça çözüm (friendly 
settlement) yoluyla anlaşmaları halinde, Komisyon, varılan sonucu açık
layan kısa bir rapor hazırlayarak, bunu ilgili devletlere, Bakanlar Komi
tesine ve yayınlanmak üzere A.K...Genel Sekreterine gönderir. 

Dostça çözüm yönteminde kaZanan veya kaybeden bir taraf yoktur. 
Konuya ilişkin anlaşmada, şikayet edilen devletin Sözleşmeyi ihlal edip 
etmedigt konusunda herhangibir bilgiye yer verilmemekte, genelde şika
yet konusuna ilişkin olarak bireysel ve salt o Şikayet! ortadan kaldırmak 

(229) insan haklan Ihlal edUdınııddlası Ue şUcayette bulunaniann IstediJeleri avukatlan seçmelerı. savun
ma haleleının blr parçası olduğu ıçın bunda kınanacak bir yön yoktur. Ancak. İngıltere'defaaliyet göste
ren blr demeğın Türkiye'deki olaylara böylesine müdahele etmesi ve İngiLIZ hükümetının de buna müsa
maha göstermesi. Ittifak Utşkllerlyle bağdaşmayan ve diplomatik demarşiarta protesto edilmesi gereken 
blr tutumdur. Aynca. Türkiye'de ınsan halelannın savunulmasının bu şeklide İngiLIZ avukatlarına terke
dilmesi de, Türk avukatlan bakımından herhalde övünülecek blr durum değildir. 
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amacıyla b tr takım önlemler alınmaktadır. Bunların başında da so rum
lu hükümetin ştkayetçtye beltrlt bir miktarda tazmtnat ödemesi gelmek
tedir. Mümkün oldulu takdirde eski hale getirme de söz konusu olabt
ltr.230 

Ayrıca Akit devletlerin de genelde, uyuşmazlı~ sürdürerek Komisyo

nun, Sözleşmenın thlal edtldtgtne ilişkin bır kararına muhatap olmak ye
rine, dostça çözümü tercih etmeleri, Komisyonun görevını kolaylaştır

maktadır. Aynı şektlde, ştkayetçtlerin de bir an önce haklarını almak ve 

tazmtnata kavuşmak ıçın dostça çözüme yatkın olmaları, bu yöntemt ca
ztp hale gettrmektedtr.23ı 

Türkiye'nin de bu tınkandan yararlanarak geçmiş olaylarla hesaplaş

ması, kamu yararı ve ülkede hukuk barışının (Rechtsfrteden. peace thro

ugh just1ce~2 sat1antnası açısından, bu uyuşmazlıkları ortadan kaldır

ması uygun olacaktır. 

Ancak, SözleşmenJn 28 (b) maddesinde. dostça çözümün, "insan 

haklarına saygı esasına dayalı" olması gerekti~ beltrt1ldiginden. Komis
yon bu kotıuda çok duyarlıdır. Bu nedenle, vanlan anlaşmanın ıçerıgıntn 

tarafiarla bırlıkte Koıntsyon tarafından da onaylarıması zorunludur. Ör
negtn, bazı olaylarda başvuru· sahibine tazmtnat ödendtgi halde. ştkaye
te sebep olan yasal düzenleme veya uygulama hc\la sürdürülebilmekte
dir. Bu gibi durumlarda 'Komisyon. ştkayetçıye tazminat ödenmesi ya

nında bu tür uygulamalara veya thlale ortam hazırlayan yasal düzenle
meye son vertlmes1n1 de şart koşabtlir. 233 

Bu nedenle. uyuşmazlıklar dostça çözümle sonuçlandınldıgı takdir

de. aynı konulardaki şikayetlerin tekrarlarımaması için gereken yasal 

düzenlemeler yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. 

Bu b~da..gelecektekt başvurulan önlemek açısından. terörle mü

cadele dolayısıyla zarara ugrayan masum vatandaşların zararlarının tela

fisilçin gereken idari önlemler alınmalı ve kendtlerint yargı yoluna başvur

maya zorlamadan tatmtn edecek yöntemler geltşt1rtlmeltdtr. Bu çerçevede, 

terörle mücadelenın zorunlu kıldıgı köy boşaltma hallerinde, yerlerinden 

yurtlanndan edtlen vatandaşların ıskan ve 1aşes11çin idarenin planlar ge-

(230} Vllllger, M., a.g.e., S.l21. 
(231} Vcın Dglc. P. ·Van Hooj. GSH, a.g.e .. S.l19. 
(232} lbld. S.l20. 
(233} lbld. S.l20. 
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liştirmesi ve magdurtyetlertni gtdermesi zorunlu bir devlet görevidir. 

Ayrıca, bölgede yapılan operasyonlar dolayısıyla zarar gören masum 
vatandaşlarımızın bu zararlarını tespit ve gıderrnek üzere, gerekli yetki
lerle donaWmış ombudsman veya benzeri bir uzlaşma komisyonu, uyuş
mazlıkların çözümüne çok yararlı katkılarda bulunabilir. Nitekim, İngil
tere, 1969'da, daha olayların başlangıcında, Kuzey İrlanda'daki uyuş
mazlıkların çözümü için özel bir Komiser (special commissioner) atamış
tır.234 

2. Denetim Önlemleri 

OHAL bölgesinde yürürlükte bulunan mevzuat güvenlik güçlerine 
çok büyük yetkiler tanımış ve kendilerini geniş takdir hakkıyla donat
mıştır. Bu nedenle, keytlligı önlemek için bölgedeki uygulamaların idari, 
siyasi ve yargısal açılardan sıkı bir denetime tabi tutulması zorunludur. 

a. İdari denetim 

OHAL bölgesi, 10.7.1987 Tarih ve 285 Sayılı KHK ile ihdas edilen böl
ge valisinin yönetimi altındadır. Bölgede terörle mücadele eden özel ve 
genel bütün kolluk kuvvetleri bölge valisinin emir ve kamutası altında
dır. Ayrıca, bölgede görey yapan Jandarma asayiş Komutanlıgt da bölge 
valisine karşı sorumludur. Bölgede askeri birliklerden de yararlanılmak
tadır. OHAL Kanununun 2l(c) maddesine göre, bu halde bütün güvenlik 
güçleri askeri birlik komutanının emir ve kamutası altına girmektedir. 

Güvenlik güçlerinin sahip oldukları yetkileri, yasal sınırları içinde, 
yerinde, zamanında, amacına uygun, tehlikeyle orantılı ve ölçülü bir şe
kilde kullanmaları zorunludur.235 

Aşırı kuvvet kullanmak olayları tırmandıracagt gıbı, başkalarının ha
yatını da tehlikeye sokabilir. Teröristlere karşı operasyonlar yapılırken, 
ıstenmedıgı halde, bundan masum ınsanlar da zarar görebilir. Bu gibi 
hatalar oldugu takdirde, ki kaçınılması mümkün degildir, bunları örte
rek gtzlemek yerine kabul ederek telatlye çalışmak en dogru yoldur .. Bu 
tür yaklaşımların uzun vadede halkın güvenlik güçlerine saygısını arttı
racaginda kuşku yoktur. 

OHAL bölgesinde halk, Kuzey İrlanda'da oldugu gibi, Katalikler- Pro
testanlar. ayrılıkçılar - birlikçiler şeklinde kesin çizgilerle birbirinden ay
rılmış degildir. Bölgede terör örgütüne yiyecek, barınak, bilgi ya da ele
man saglayan küçük bir kesim dışında, halkın çok büyük çogunlugunun 

(234) CounciL of Europe, Proceedtngs oj the Semtnar on Non-Judtclal Meansjor the Protectton and Promo
tton of Human Rlghts, Strasbourg 1983, S.17. 
(235) Bkz. Code oj Conductjor Law Enjorcement O.fflctals, The UN and Crlme Preventton. New York 1991. 
S .63. 
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devletin yanında oldugıt bilinmektedir. Ancak bunlar can ve mal korku
suyla olaylara seyirci kalmaktadır. Halkın bu kesimini kazanarak kendi
lerinin PKK'ya karşı aktif tavır takınmalarını s~lamak son derecede 
önemlidir. Bu bakımdan güvenlik güçlerinin halka karşı çok dikkatli ve_ 
saygılı bir tutum ve davranış içinde olmaları zorunludur. 236 Bunu denet
lemek üzere, bölgede uygun yerlerde açılacak bürolar aracılıgtyla halkın 
şikayetleri kabul edilerek incelemeye alınmalı ve geregt yapılmalıdır. 

OHAL bölge valisi İçişleri Bakanlıgtna ba~ıdır. Söz konusu KHK'nin 
5. maddesine göre, bölge valisi, bölgede görev yapan kolluk kuvvetlerinin 
amir ve komutanları hakkındaeksicil düzenlemeye yetkilidir. İçişleri Ba
kanlıgı müfettişleri veya bölge valisinin görevlendirecegt yetkililer tarafın
dan bölgede etkin bir denetim mekanizması kurularak keyfi ve yasalara 
aykırı davranışlarda bulunan güvenlik güçleri mensuplarına karşı gere
ken yaptırımlar uygulanmalıdır. Askeri birlikler hakkında ise, kendi hi
yerarşisi içinde benzer bir denetim sistemi işletilebilir. 

b. Siyasi denetim 

OHAL bölgesindeki uygulamalara ilişkin siyasi sorumluluk yürütme 
organına aittir. İçişleri Bakanı Bölge Valisi aracılıgtyla uygulamaları ya
kından izleyerek, gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bölgedeki po
litikaların yürütülmesinden birinci derecede İçişleri Bakanı sorumlu ol
makla beraber, Anayasanın 112. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 
da ortak sorumlulugu vardır. Bu nedenle, "Başbakanlık OHAL Koordi
nasyon Kurulu" oluşturulmuşsa da, kurul toplantıları yapılamadığından 
bundan beklenen yarar s~lanamamıştır. 

Parlamenter demokrasilerde hükümetler yasama organlarınca denet
lenir. Nitekim, Anayasanın 98. maddesinde, TBMM'nin "soru . Meclis 
araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla" 
hükümeti denetleme yetkisini kullanabileceği öngörülmüştür. 

TBMM'nin geçmişte, Güneydogu olayları ile ba~antılı olarak, bu yet-
. kisini etkin bir şekilde kullandıgını iddia etmek mümkün degildir. Gerçi . 

OHAL bölgesindeki sorunlar bireysel inisiyatıflerle zaman zaman Meclis 
gündemini ışgal etmişse de, bunların çözümü için ciddi önlemler alına
mamıştır. Esasen söz konusu mekanizmanın işletUmesine gerek de kal
mamıştır. Çünkü, OHAL rejimi uygulamasının uzatılınası konusu, 4 ay
lık periyodik aralıklarla sürekli olarak TBMM'nin önüne getirilmiştir. Ne 
var ki, rutin birer uzatma işlemi ile sonuçlanan toplantılarda, sorunlar 

(236) Aksi halde terör örgütünün koliarına Itilir. Bkz. Helstnkl Watch Report. Destroytng Ethntc ldenttty. 
The Kurds of Turkey, New York 1990. S. I. 
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ayrıntılı bir şekilde müzakere edilemediği için, TBMM bu fırsatları gereği 
gtbi değerleridirernemiştir . 

TBMM, OHAL bölgesindeki uygulamaları yakından izleyerek, öneri ve 
tavsiyeleriyle hükümeti yönlendirmek durumundadır. Bu amaçla, bölge
deki uygulamaları izleyerek TBMM'ne periyodik raporlar vermek üzere 
sürekli bir Komisyon oluşturulmalıdır. TBMM adına görev yapacak olan 
bu tür bir Komisyonda, milletvekilleri ya.I)ında uzmanlar da yer alabi
llı.237 

Öte yandan, ·istisnai bir rejim olan OHAL'in biteviye sürdürülmesi 
mümkün değildir. Bölgede tekrar normal yaşama dönüşün sağlanabil
mesttçtn, hükümet programlarında da öngörüldüğü gibi, huzur ve gü
venlik sağlandıkça. OHAL rejimi kademelı olarak kaldırılmalı ve tümüy
le sona erdirilmelidir. 

c. Yargı denetimi 

İnceleme konusu yapılan her tki kararda da açıkça belirtildiği gibi, 
OHAL bölgesinde yargının işlemesi terör yüzünden büyük ölçüde aksa
mıştır. Terörist de olsa, herkesin adil bir şekilde yargılanarak cezalandı
rılması, AİHS'nin güvence altına aldığı bir insan hakkıdır. 

Terör suçları, re'sen (ex officio) soruşturulması gereken ağır suçlar
dır. Bu suçlar bir çok sanık tarafından ve örgütlü olarak işlendiği için, 
son derece karmaşık olan soruşturmalar güçlükle yapılabilmektedir. Da
va açılması halinde ise, en önemli kanıt görgü tanıklarıdır . Ancak terör 
olaylarında görgü tanıklarının ölüm korkusuyla ifade vermekten çekin
meleri, davaların sonuçlandırılmasını engeliernektedir. 

Terör suçu sanıklarıyla ilk olarak temasa geçenler. zabıta (polis, jan
darma) amir ve memurlarıdır. CMUK'nun 154(2) maddesine göre bunlar, 
yakaladığı kişileri "derhal" C. Savcılığına bildirmekle yükümlüdür. Bu, 
yakalanan kişi bakımından bir güvence olduğu kadar, adli soruşturma
nın başlatılabilmesi için zorunlu bir önlemdir. Bunu sağlamak için zabı
tayla C. Savcılığı arasında etkin bir işbirliği ve iletişim kurulmalıdır. 

CMUK'nun 154. maddesinde zabıta amir ve memurlarının adli görevleri
nın tfasında C. Savcısının emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukla
rı öngörülmüşse de, aksi davranışın adli soruşturma açılması dışında et
kin bir yaptırımı yoktur. Bu nedenle, adli polis düşüncesi bir tarafa, Sav
cı-zabıta ilişkisinde, Savcıya güç kazandırmak üzere gereken düzenleme-

(237) Nitekim, Inceleme sırasında, sürekli olmasa da, böyle bir Komisyonun kurulduğu anlaşılmıştır. "Do
ğu ue Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedentyle göç eden yurttaşlarımızın sorunları
nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu 
kurulmasına Ilişkin" TBMM'nin 3.6.1997 tarih ue 500 sayılı Kararı R.G. 6 Haztran 1997 -230 ll. Komis
yon Başkan ue Başkanvekllltğtne de bölgeden Diyarbakır Milletvekilleri seçilmişlerdir. 
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ler yapılmalı, örne~n zabıta görevlileri hakkında disiplin cezası ve sicil 
notu verme gibi yetkilerle donatılmalıdır. 

Terör suçları, DGM'nin görev alanına gtren suçlardır . 2845 Sayılı 
DGM Kuruluş Kanununun 10. maddesinde, suçların soruşturulmasının 
bizzat DGM Savcılı~ca ve gerektiginde suç mahalli ile delillerin bulun
dugu yerlere gidilerek yapılması öngörülmüştür. Uygulamada tse bu so
ruşturmalar zabıtaya bırakıldı~dan, olaylar hakkında gerekli bilgi. ve 
belge toplanamamakta ve eksik ve yetersiz delillere dayanılarak açılan 
davalar reddedilmektedir. Dolayısıyla. DGM Savcılarının gereken titizlik 
ve sorumluluk bilinciyle inisiyatif almaları ve bu tür uygulamalara son 
vermeleri zorunlu görülmektedir. 

DGM'nin görev bölgesi dışındaki terör olaylarında. suçların soruştu
rulması. söz konusu kanunun 11. maddesi uyarınca, yerel C. Savcılıkla
rı vasıtasıyla yapılmaktadır. Kuşkusuz bu tür soruşturmalar da zabıta 
aracılıgıyla yürütülmektedir. Bu olaylarda, teröristlere karşı yapılan ope
rasyonlar sonuçlandı~da. zabıta, soruşturmanın öncelikle terör örgütü 
mensuplarına karşı yapıldıgı düşüncesiyle, sadece terörtstlerin bıraktıgı · 
ve onlar aleyhindeki delilleri toplamaktadır. Ancak, operasyonlar sırasın
da güvenlik güçlerinin, taksirle de olsa, işledi~ suçları da kapsayacak 
şekilde, çok yönlü bir soruşturma yapılması gerekmektedir. AİH Komis
yonuna yapılan başvuruların çok büyük bir çogunlugu. aşırı ve keyfi 
kuvvet kullanıldıgı iddiasıyla ugranılan zarariara ilişkin şikayetlerdir. 
Oysa, Akdıvar davasında da belirtildigt gibi, yerel C. Savcılıklarının gö
revsizlik kararıyla DGM Savcılıklarına gönderdikleri dosyalarda, bu tür 
iddialarla ilgili hiç bir bilgi ve belge bulumriadıgından, DGM Savcılİkları 
olayları faili meçhul olarak degerlendirmekte ve hiç bir işlem yapmadan 
soruşturmayı durdurmaktadır. Bu nedenle, operasyonlar sonucu yapı
lan soruşturmaların çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde yapılması ve terö
ristlerle ilgili olsun olmasın her türlü delilin toplanması büyük bir önem 
arzetmektedir. 

Adli soruşturmalarda bir aksaklıkta, kamu kurum ve kuruluşları 
arasındaki iletişim eksikligtnden kaynaklanmaktadır. İncelenen karar
larda da işaret edildigi gtbi, şikayetçiler başvurularını kaymakamlık, va
lilik ve Bölge Valiligine yaptıkları halde. bunlar. bu makamlar tarafından 
hiç bir işlem yapılmadan bekletilmekte ve C. Savcılıgına intikal ettirilme
mektedir. CMUK' nun 151. maddesine göre, suç ihbarı alan kamu görev
lileri bunu derhal C. Savcılıgına bildirmekle yükümlü oldukları cihetle, 
bu tür başvuruların derhal C. Savcılıklarına gönderilerek gerekli soruş
turmanın başlatılması, hukuk devletinin bir icabıdır. 

3. Yasal Düzenlemeler 

Yogun bir kampanyayla, batı kamu oyunda ve Türkiye'deki bazı çev-
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relerde, Türkıç hukuk düzeninin Avrupa hukuk düzeniyle çelişkili oldu
gu. temel hak ve özgürlüklere ilişkin nonnların batı standartlarının al
tında oldugu konusunda bir izienim uyandırılmış ve bunun sonucu ola
rak, bu çevrelerden, gereken yasal de~şikliklerin yapılması için yogun 
baskılar başlamıştır. 

Bilindi~ gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kanunları, 1920 ve 
30'lu yıllarda, büyük Atatürk'ün hukuk devrimi çerçevesinde, kıta Avru
pa'sı hukukundan, zamanın en yeni kanunları seçilerek iktihas (recepti
on) edilmiş ve geçen sürede de zamanın ihtiyaçlarına göre gereken de~
şiklikler yapılarak günün şartlarına uydurulmuştur. Örne~. konumuz
la ilgili olarak ağır eleştirilere ugı-ayan CMUK, en sonuncusu 6 Mart 
1997'de olmak üzere otuzun üzerinde de~şiklıge ugramıştır. ' 

Anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümleri ise .. başta 
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve AİHS olmak üzere bu alandaki 
sözleşmelerden, bazen aynı ifadelerle alınmıştır. Ayrıca, 23.7.1995 tart
hinde Anayasanın siyasi haklar açısından eleştirilen yönlerinde gereken 
düzeltmeler yapılarak, gerçek ve tüzel kişilerin siyasi hayata katılım ka
nalları açılmıştır. 

Türkiye, yürürlükteki iç hukuku ve taraf oldugu uluslararası sözleş
melerle batıyla bütünleşmiş ve batı ile arasında bir hukuk agı örülmüş
tür. Arada hukukun yerel özelliklerinden kaynaklanan bazı farklar var
sa da, çelişki olarak nitelendirilemeyecek bu türnüanslarda dogal kar-
şılanmalıdır. · 

Esasen, yapılan başvurular dolayısıyla Türk iç hukukunun bazı 
normları, demokratik ilkeler ve insan haklarına uygunluk açısından. AİH 
Komisyonu ve Mahkemesince incelemeye alınmıştır. Bu nedenle, gere
ken yasal düzenlernelerin gelişigüzel bazı tavsiye, telkin veya baskılar al
tında degil, bu gibi uzman organların bulgularına göre ve yapıcı eleştiri
lerinin ışıgı altında yapılması, aynı zamanda devletin ahdi yükümlülügü
nün de bir gere~dir. 

Nitekim, inceleme konusu 2 kararda bu dogı-uıtuda bazı tespitler ya
pılmıştır. Kararlarda, konuya ilişkin Türk iç hukukunun genel çizgileriy
le AİHS ile uyum içinde oldugu belirtilmekle beraber. OHAL bölgesinde
ki uygulamada güvenlik güçleri mensupları hakkında yapılan soruştur
maların yürütülmesinde aksaklıklar ve tıkanıklıklar olduguna dikkat çe
kilmiştir ki, buı'ıların tümü 1913 tarihli Memurun Muhakematı Hakkın
daki Kanundan kaynaklanmaktadır. 

Terörle mücadele eden zabıta amir ve mensuplarıyla diger kamu gö
revlilerinin, görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçları, söz konusu ka
nun hükümlerine tabi tutan. TMK'nun 15. maddesi, Anayasa Mahkeme-
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since iptal edilmiştir.238 Ne var ki, ıo.7.ı987 tarih ve 285 sayılı KHK'nin 
4 (i) maddesindeki, OHAL "Bölge Valisinin emrinde bulunan güvenlik 
kuvvetleri hakkında bu görevlerinden ötürü Memurun Muhakematı Hak
kında Kanuna göre işlem yapılır'' hükmü karşısında, bu iptalin hiç bir 
anlamı kalmamıştır. Hakkında iptal davası açılmadı~ için söz konusu 
hüküm OHAL bölgesinde hrua yürürlüktedir. 

Her iki kararda da belirtildigi gibi, bu hüküm güvenlik kuvvetleri 
mensuplarını aşırı bir şekilde korumakta. kendilerine adeta bir dokunul
mazlık statüsü kazandırarak haklarındaki soruşturmaların engellenip 
savsaklanmasına neden olmaktadır. 

AİH Komisyonuna yapılan başvurularda, bölgede zabıtanın kaba 
kuvvet kullandıgı, işkence ve küçük düşürücü muamele yaptıgı konu
sunda yogun iddialarda bulunulmuştur. Nitekim Komisyon ve Mahke
me, Aksoy davasında bunu dogrulamıştır.239 Ne kadar iyi egitilmiş olur
larsa olsurılar, en ileri demokrasilerde bile zabıtanın bu tür davranışlar
da bulundukları, gürılük olaylarda TV ekraniarına yansımaktadır. An
cak, özellikle Türk polisine karşı yapılan bu tür suçlamaların ardı arka
sı bir türİü kesilmemektedir. Burıların çogurılugunun her türlü dayanak
tan yoksun, kasten ve belirli amaçlarla yapıldı~ aşikar olmakla beraber, 
aralarında doktor raporuyla desteklenen olaylar hiç de küçümsenemeye
cek sayıdadır. Örnegin. AK İşkenceyi Önleme Sözleşmesi çerçevesinde 
kurulmuş olan İzleme Komitesi (CPT}, Türkiye hakkında açıkladıgı rapo
runda aşagıdaki bilgilere yer vermiştir :240 

"İşkenceyi Önleme Avrupa Komitesi, Türkiye hakkındaki ı5 Aralık 
ı992 tarihli raporunda, ı990 ve ı992 de yaptıgı ziyaretierindeki bulgu
larını açıklamış ve adi suçlular ve anti-terör mevzuatına göre gözaltına 
alınan kişilere karşı işkence ve diger~ muamelenin yaygın bir uygu
lama oldugu sonucuna varmıştır .. . 

Geçen sürede, bu konuda bazı gelişmeler saglanmıştır. Türk makam
ları çeşitli talimat ve genelgeler yayınlamış. insan hakları alanında egitim 
programları düzenlemiştir .. . Ne var ki, ı994 Ekim ayında yapılan ziyaret, 
bu ülkede işkencenin hclla, poliste gözaltının önemli bir unsuru oldugu
nu açıkça göstermiştir. Örnegtn, İstanbul Emniyet Müdürlügü B Blokun
da, işkencenin maddi deltilerini oluşturan elektrik şok aletleri ile kişileri 
kollarından asacak bir ekipman bulunmuştur. Komite ı 995 ve 96 yılla
nnda da bu konuda inandır ~cı bilgiler edinmiş ve heyet ı 996 ziyaretinde 

(238) Bkz. yuk. S.74. 
(239) Aynı şekilde. A.Gürdoğan ve diğerleri davasında, Komisyon köyde arama yapan güvenlik güçleri· 
nın köylülere Işkence ve fena muamele yaptıklannı tespıt etmiştir. Olay Türk Hükümetınin şikayetçtiere 
kişi başına 300 blner Fransız Frangı ödemesi üzerine dostça çözümle sonuçlandırılmıştır. E. Commlsslon 
HR Information Note No. ll6. 3.2.94. 46! 94, S.I4 . 
(240) E. Commlsslonfor the Preventlon ofTorture. Publlc Statement on Turkey. Adopted 6 December 1996. 
Information Bulletln No.39, July 96-February 97, S.89 vd. 
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Türk polisi tarafından işkence uygulandığına ilişkin açık deliller tespit 
etmiştir .. . 

Başbakanlık 13 Şubat 1995'te İçişleri Bakanına. poliste gözaltına alı
nanlara işkence yapılmaması için gereken önlemleri almak üzere talimat 
vermişse de, .. . Komitenin sonraki ziyaretlerinde edindiği bilgilerden ma
alesef bu talimatların hiç uygulanmadığı açıkça anlaşılmıştır ... 

Komite, Savcıların işkence veya fena muamele şikayetlerine karşı 
derhal reaksiyon göstermelerinin önemini bir kez daha vurgular. Ancak, 
geçen 7 yıldaki sayısız ziyaretlerde, Komite, kişilerin Savcılara işkence 
gördüklerine dair şikayette bulunmalarına rağmen, Savcıların harekete 
geçmediğine ilişkin bir çok iddialarla karşılaşmıştır . Komitenin kendisi 
de, temasa geçtiği Savcıların işkence olaylarını soruşturmak yerine poli
si himaye etme arayışı içinde olduklarını tespit etmiştir .. . 

Aynı şekilde, dava açıldığında, işkence kanıtlandığı takdirde, uygun 
cezaların verilmesi büyük bir önem taşımaktadır... Bu bağlamda Türk 
makamları, TCK'nun 243 ve 245. maddeleri çerçevesinde verilen cezala
rın olayın ciddiyet ve ağırlığıyla orantılı olup olmadığını da araştırmalı
dır ... 

Komitenin edindiği bilgiler. Türkiye'de polis kurumlarında işkence ve 
diğer fena muamelenin genel bir uygulama olduğunu açıklıkla göster
mektedir ... 

Türkiye'de işkence ve fena muamelenin varlığı sık sık ülkedeki terö
rist faaliyetlerle bağlantılı olarak, olayların boyutu ile açıklanmaya çalı
şılmaktadır. 

Bununla beraber Komite, terörizme cevabın asla, zabıtanın işkence 
ve fena muamelelerine cevaz verdiği şekilde dejenere edilmemesi gerekti
ğini vurgular. Bu tür fiiller, insan haklarının ağır bir ihlali ve suçla mü
cadelede delil toplamanın yasal olmayan yöntemleridir. Bu tür fiiliere 
başvurmaktan uzak durmak, demokratik bir devletin temel i lkelerinden 
birisidir. Kaldı ki, Komitenin ziyaretlerinde topladığı bilgiler. polisin gö
zaltındaki adi suçlutara da işkence ve fena muamele yaptığını açıklıkla 
ortaya koymaktadır . Bu nedenle, işkence ve fena muamele sorununu 
Türkiye'deki terörizmin talihsiz bir sonucu olarak kabul etmek yanlıştır. 
Sorun, terörizm yüzünden ağırtaşmış olabilir; fakat kökleri çok daha de
rine gitmektedir." 

Aynı bulgular TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporun
da da doğrulanmıştır :241 "işkencenin bir insanlık suçu olduğu. hangi ge-

(241) TBMM Başkanlığı, Ankara /992 • S. I 7 vd. 
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rekçeyle olursa olsun bır araç olarak görülemeyecegı ve makul karşıla
namayac~ açıktır. · Esasen ülkedeki tüm pozitif hukuk kuralları da ış
kenceyi yasaklamıştır. Ancak bazı kesimlerde Işkence, gizli veya açık ola
rak tasvtp görebilmektedtr. işkence Iddialarının büyük bır bölümü gözal
tı dönemtnde polisçe yapılan sorgulamalarla ilgilidir. Göz8ltı dönemtnde 
faili meçhul olayları aydınlatmak amacıyla sorgulama aşamasında bu 
yola başvuruldugtı hakkıiıda yogun yakınmalar bulunmaktadır . " 

iŞkence ve fena muameleleri sadece yapılacak bazı yasal düzerıleme
lerle önlemek mümkün degildir.' Bu olayların köklerine ancak, yasaları 
degil, anlayış, tutum ve davranışların degtştırilmesı ile ulaşılabiltr. Bu 
baglarnda bütün kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin -bir tşbtrli
gtyle, ciddiişkence iddiaları üzerıne kararlılıkla ve cesaretle gtdilmelidtr. 
Adalet Bakanlıgı bu konuda gereken duyarlılıkla, ınsan haklarına saygı 
gösterilmesi ve Işkencenın önlenmesı amacıyla her fırsatta yargı teşkila
tını uyarmaktadır.242 

Ne var ki, 285 Sayılı KHK'nin söz konusu hükmü karşısında bu ça
balar sonuç vermemektedir. C. Savcıları bütün yurtta2~3 ve özellikle de 
OHAL b~lgestnde bu tür iddiaları ciddi bir şekilde soruşturarak mahke
meye intikal etttremediklerlnden, öncelikli sorun olan yasaların etkin bır 
şekilde uygulanması engellenınektedir. 

oıgerlerl meyanında244 bu hüküm, her iki kararda da beltrtildıgı gıbı, 
etkin ve sonuç alınabilecek bir kanun yolunu tıkamakta ve milli mahke
melere başvurunun önünde aŞılamaz bir engel olarak görülmektedir. Bu 
nederıledtr ki, somut davalarda oldugu gıbı, Komtsyona yapılan başvuru
ların çogtı, bu hüküm yüzünden, herhangibir yarar sağlamayacagt gerek
çesiyle ıç hukuk yolları tüketilmesi şartı aranmadan kabul edilmiştir. 

Bu baglarnda zabıta amirlerı daha da güçlü bir dokunulmazlık zırhı
na büründürülmüştür. CMUK'nun 154/4. maddesine göre, "zabıta arntr
lerı adli görevlerinden ötürü, haktmlerin vazifelerinden dolayı tabi olduk
ları muhakeme usulüne tabidir." Dolayısıyla, kusur veya thmalle adli gö
revlerini savsaklayan zabıta amirleri hakkında soruşturma açılabilmesı. 
Adalet Bakanlıgırtın izin talebi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun onayı Ue gerçekleşttrilebUecekttr. Emtrlerindeki zabıta görevlUertnın 

(242} Bkz. İnsan hakianna saygı göstertimesine lltşktn. 7.5 .91 tarih ve CİGM-6-50 Sayılı ve işkence ve kö
tü muamele iddialarının titizlikle soruşturu/ması ve bunlarla liglll yapılan adli Işlemlerin blldtrllmesl hak
kındaki, 7.2.94 tarih ve UİG-3-3-2· 7.94 lle 26.8.94 tarth ve UİG 3-3·4 ! 89-1994 Sayılı genelge/er. 
(243} Bkz. Polis Vazife ve Selahtyet Kanunu Ek M.9 : 'Önleyıcı. caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk 
hizmetlerine dair görevlerin ifası sırasında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında. cezat sorum
luluğ un tespiti bakımından Memurtn Muhakematı Hakkında Kanuna göre Işlem yapılır. 
(244} Bkz. OHAL bölgesindeki uygulamalar dolayısıyla içıŞlerl Bakanı, Bölge Valisi ve valiler hakkında 
cezat, mali veya hukuki sorumluluk iddiasıyla dava açılamayacağına Ilişkin. 430 Sayılı KHK'nin 8 . mad
desı. 
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işkence veya fena muamele gibi kanuna aykırı eylemlerini önlemekle gö
revli ve birinci derecede sorumlu olan zabıta amirlerini, bu tür olaylarda 
ihmal ve kusurlarından dolayı sorumlu tutahilrnek ve kendilerini daha 
ciddi denetime sevkedebilmek için, anılan hükmün yeniden degerlendi
rilmesinde büyük yararlar vardır. 

Söz konusu degişiklikler yapılana kadar, C. Savcılıklarının, eylemleri 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamına giren kamu görevli
leri hakkındaki soruşturmaları kesintisiz olarak sürdürmesi, bütün bil
gi, belge ve delilleri toplayarak, dosyayı eksiksiz bir şekilde, belirli bir sü
rede "lüzumu muhakeme kararı" almak üzere, ilgili idari makamlara in
tikal ettirmesi uygun olacaktır. 

Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaları son .derece güçleştirerek 
engelledigt için halkın devlete · güven ve saygısını sarsan ve çagdaş de
mokrasilerde bir eşi ve benzeri bulunmayan bu kanunun tümüyle yürür
lükten · kaldırılmas_ı veya hiç degilse ülke şartlarına göre esaslı bir şekil
de gözden geçirilmesi zorunludur. 

Tespit edebildigirniz kadarıyla, az çok benzer bir uygulama, kısa bir 
süre öncesine kadar Fransa'da yapılmıştır. Bu ülkede, hakimler, savcı
lar, valiler, belediye başkanı ve yardımcılarıyla adli polis görevi yapan po
lis memurlarının yargılanmaları, kendilerini gelişigüzel yapılacak yerel 
kovuşturmalardan korumak amacıyla, sorgu hakiminin talebi üzerine 
Yargıtayın belirleyecegi başka bir mahkemede yapılmıştır. Yargı imtiyazı 
(privileges de juristiction) olarak nitelendirilen bu uygulamaya, 19 Aralık 
1992'de CMUK'ta yapılan bir reformla son verilmiştir. Anılan kamu gö
revlileri, bundan böyle herkes gibi, CMUK'nun genel hükümleri çerçeve
sinde yargılanacaklardır. 245 

Milletvekili dokunulmazligının konuşuldugu ve sınırlandırılmasının 
söz konusu oldugu günümüzde, her halde bu konuda da gereken düzen
lemeler yapılarak ülkede hukukun üstünlügü saglanmalıdır. Paris Şar
tında da belirtildigi gibi :246 

"Temsili ve çogulcu karakteriyle demokrasi, seçmene karşı so
rumlulugu, kamu görevli)erinin kanunlara uyma yükümlülüklerini 
ve tarafsız bir şekilde dagıtılan adaleti kapsar. Kimse kanunların üze
rinde olamaz." 

B. AZlNLIK HAKLARI AÇlSINDAN 

İnceleme konusu bütün uluslararası belgelerden, "azınlık" sorununu 
yeknesak bir çözüme kavuşturmanın imkansızlıgı açıklıkla ortaya çık-

(245) 1990'da bu tür 704 yargılama yapılmıştır. Le Monde, 22 Aralık 1992. 
(246) C harter oj PariS for a new Europe, PariS 1990, S.l3. 
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maktadır. Bu alandaki BM ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ile AGiT bel
geleri, azınlıkların hukuki statüsü ve sahip oldukları haklar bakımından 
bütün devletlerce kabul edilebilecek nitelikte çözüm önerileri ortaya ko
yamamıştır. Esasen, bu , mümkün de degildir. Azınlık gruplarının olu
şumu, özellikleri, nüfusu ve işgal ettigi alanlar birbirinden çok farklı ol
dugu için, tarihi süreçte uygulanan azınlık politikaları arasında farklılık
lar bulunması dogaı karşılanmalıdır. 

Öte yandan, söz konusu belgelerden, devletlerin ülke bütünlügünü 
korumak . ve ayrılıkçı akımları engellemek bakımından, ülkelerindeki 
azırılıkların varligını tanımakta isteksiz davrandıkları dikkati çekmekte
dir. Bu yüzden bütün devletlerce kabul edilebilecek bir "azınlık" tanımı 
üzerinde görüş birligi saglanamamıştır. Bu gerçegi, AGiT Azınlıklar Yük
sek Komiseri Max Van der Stoel dahi, "size kendi azınlık tanımımı vere
mem ama azırılıga mensup birisini görürsem tanıyabilirim"247 şeklindeki 
çarpıcı bir ifadeyle itiraf etmiştir. 

Türkiye, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antiaşmasından başlayarak, 
kararlı, tutarlı ve gerçekçi bir azırılık politikası izlemiştir. 

Modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran söz konusu antlaşma, "Azın
lıkların Korunması" başlıgı altındaki Il. Bölümünün 37-45 maddeleri 
arasında, ülkede yaşayan müslüman olmayan azınlıkların tabi olacagı 
hukuki rejimi düzerılemiştir. Bu hükümlerde, tarihi gelişmelere uygun 
olarak, sadece ülkede ıkarnet eden Rum, Musevi ve Ermeniler azınlık ola
rak nitelen~irilmiş ve hukuki statüleri güvence altına alınmıştır. 

Lozan Antlaşması, eşitlik ilkesinden hareketle, söz konusu azınlıkla
ra karşı her türlü ayırımcılıgı yasaklamıştır.248 Antlaşmanın 39. madde
sinde, azınlıkların, eşitlik ilkesi çerçevesinde Türk'lerin yararlandıgı bü
tün medeni ve siyasi haklardan yararlanacagı belirtilmiştir. 38. madde
de ise, azırılıkların kamu düzeni ve genel ~laka aykırı düşrtıemek şar
tıyla dini inanç ve mezheplerinin gereklerini yerine getirebilecekleri ve 
milli savunma amacıyla yapılan kısıtlamalar dışında ülkede seyahat ve 
ikamet özgürlügüne sahip oldukları öngörülmüştür. 

Lozan Barış Antlaşması, azırılıkların statüsünü belirlemede, müslü
man olmayan azınlıklara atıfta, etnik kökeni degil, dini inanışı esas al-

(247) OSCE, BULLETIN, Fall 1995, Warsaw Vol.3, No. 3, S.43. 
(248) Ne var ki, aynı antlaşmayla yükümlülük altına giren Yunanıstan. ülkesindeki Türk azınlığa karşı bi
linçli bir asimilasyon politıkası uygulamaktadır. 1985'ten beri Türk'lerin ev ve arazi alıp satmaları, Iş kur
matan, okullarını yenilemeleri yasaklanmış. din ve ifade özgürlükleri kısıtlanmıştır. Destroylng Ethnlc 
ldentlty, The Turks ofGreece, A Helslnkl Watch Report. New York 1990; Ayrıca, Yunanıstan Vatandaşlık 
Kanunu. etnik Yunan kökenlllerle diğer etnik kökenden olan Yunan vatandaşlan arasında ayırırncılık 
yapmaktadır. Nitekim. BM Irk Ayırımcılığı Komitesi, Sözleşmenin 2 ( 1) (c) maddesine dayanarak. Yuna
nlstan'ı yasanın değiştırilmesi ve uygulamanın da ayırımcılığı engelleyecek şeklide düzeltilmesi konusun
da uyarmıştır. Council of Europe. Information Sheet No.31 , Strasbourg 1994, S.89. 
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mıştır. Bu nedenle Kürt kökenli müslüman vatandaşlarımızın bu bag
lamda azınlık sayılarak, kendilerine, bazı çevrelerce tavsiye ve telkin edil
digi şekilde, azınlık hakları tanınması mümkün degildir. 

Türkiye, bU: antlaşmayla kabul ettigi, "statüleri uluslararası sözleş
melerle belirlenen grupları azınlık sayma" şeklindeki tezini, daha sonra 
uluslararası kuruluşlar çerçevesinde konuya ilişkin çalışmalarda da ıs
rarla savunmuş ve tutarlı bir tavır sergilemiştır.249 

Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Anayasanın 66. maddesine 
göre, "Türk devletine vatandaşlık bagı ile baglı olan herkes Türk'tür." 
Anayasalar modern devletlerin toplumsal sözleşmeleri niteligtyle, yöne
ten ve yönetilen herkesi birleştiren ve tarafların hak ve yükümlülükleri
ni belirleyen belgelerdir.250 Dolayısıyla, bireyle devlet arasındaki hukuki 
bagı kuran, anılan hüküm, vatandaşlıgı etnik degil, hukuki ve siyasi bir 
kavram olarak tanımlamıştır.2sı 

Kuşkusuz herkesin bir etnik kökeni vardır. Kimileri geçmişiyle , soyu 
sopu ile övünür, bazıları da çeşitli nedenlerle bunları gtzleme ihtiyacı du
yabilir. Bu, kişinin kendi iradesine kalmış bir şeydir. Ancak, dışa vurul
ması zorunlu olan tek bir kimlik vardır; o da bireyin vatandaşı oldugu 
devletin kimligtdir. Kişi özel hayatında, çevresiyle ilişkilerinde Laz, Çer
kes, Kürt vs. olarak tanınabilir. Ancak, resmi temaslarda hukuki işlem
lerle öne çıkan tek bir kiınliktir; o da vatandaşlıktır. Birlikte yaşama ar
zusu insanları bir potada eritmiş (melting pot) ve vatandaş kimligini be
lirlemiştir. 

Anayasanın 10. maddesinde, herkesin "dil, renk, cinsiyet, siyasi dü
şünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilrnek
sizin kanun önünde eşit" oldugu öngörülmüştür. Böylece, eşitlik ilkesi ve 
ayırırncılık yasagı en üst düzeyde, anayasal normlar olarak güvence altı
na alınmıştır. Ayrıca, Türk Anayasası, batı demokrasilerinin çoguiıdan 
daha ileri bir düzeyde, çok geniş bir temel hak ve özgürlükler katalogu 
ihtiva etmektedir. Surılardan yararlanmada, Kürt kökenli vatandaşları
miZ da eşit hak ve fırsatlara sahip oldugu için, ilave olarak diger bazı 
haklar daha tanımak, kendilerini diger vatandaşiara oranla imtiyazlı bir 
konuma kavuşturacagtndan bu tür taleplerin itirazlarla karşılanacagın
da kuşku yoktur. Ülkede herkes, yetenegine göre, egitimde, iş bulmada, 

· (249) Bkz. AİHS çerçevesinde Hlllgruber. C. - Jestaedt. M .• a .g.e. S. ı 7; AGiT çerçevesinde, yuk. S.28 .. Dlp
notu 74 ve BM çalışmalarında, yuk. S.25 ve son olarak BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye koyduğu 
çekince "TC, Sözleşmenin ·ı 7,29 ve 30. maddeleri hükümlerlnl, TC Anayasası ve 24 Temmuz ı 923 Tarih
U Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır. " RG 2 7 
Ocak ı995-22184. 

(250) Barker, E .• Social Contract. New York ı962. S. ı4 . 

(25ı) Bu nedenle. zaten anayasal bir tanım söz konusu olduğu Için. bir zamanlar ortaya atılan ve Içeriği
nin ne olduğu anlaşılamayan. "anayasa! vatandaşlık" gibi konularda tartışmaya girmenin hiç bir anlamı 
yoktur. 
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iş hayatında, seyahat ve ikamette eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Kim
seye etnik kökeni dolayısıyla günlük yaşamında güçlük çıkarılmamakta 

1 
ve ayırırncılık yapılmamaktadır. . 

Güneydogu Anadolu bölgesi, 1000 yıllık Türk tarihinde her zaman 
devlettrı ayrılmaz bir parçası olmuş ve orada yaşayan halk da, etnik kö
keni ne olursa olsun, tarihin hiç bir döneminde azınlık sayılmamıştır. Bir 
an içtn azınlık statüsünde oldukları kabul edilse dahi, ülkedeki Kürt kö
kenli nüfusun uluslararası sözleşmeler ve diger hukuki belgelere daya
narak, devlete karşı herhangibir talepte bulunmaları mümkün degildir. 

Herşeyden önce belirtilmelidir ki, tarihi, cografi, siyasi ve başka ne
denlerle, devletlerin farklı azınlık politikaları izlemeleri, bu alanda te
amüli devletler hukuku kurallarının oluşumunu ve .bunların uluslarara
sı sözleşmelerle korlifiye edilmesini engellemiştir. 

· Ayrıca, AK Sözleşmelerinde oldugu gibi. güçlükle ve uzun ve yogun 
çabalar sonucu hazırlanan sözleşmelerden bir kısmı, henüz yürürlüge 
dahi girmemiştir. Bu alandaki AGiT belgeleri ise, birer uluslararası söz- · 
leşme olmadıgtndan, imzalayan devletle~ açısından hukuken baglayıcı 
degildir. Bunlar, devletler hukukunun, teamüli kuralları korlifiye ettigi 
ölçüde, siyasi açıdan baglayıcı olsalar da, uluslararası sözleşmeler gibi 
baglayıcılıgt ve yaptırımı bulunmamaktadır. , 

Konuya ilişkin BM sözleşmeleri ise, "azınlık hakları" üzerine degil, 
ayırırncılık yasagı ve eşitlik ilkesi üzerıne kurulmuştur. BM Şartının 27. 
maddesi, dil, din, ırk ve başka nedenlerle her türlü ayırımcılıgt reddede
rek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduguna ilişkin temel ilke- . 
yi koymuştur. Konunun ayrıntıları ise, BM Her Türlü Irk Ayırımcılıgının 
Önlenmesi Sözleşmesi ( 1965) ile BM Medeni ve Siyasi Haklar252 ve Eko
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklarısa başlıklı 1966 tarihli 2 sözleşmeyle 
düzenlenmiştir. 

Bunlardan, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, AİHS'nin daha geniş 
kapsamlı bir benzeridir. Ancak, etkin bir denettm mekanizması kurula
madıgı için, onun kadar etkili degildir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi ise, program niteligtndeki bir takım temel hak ve öz
gürlükleri kapsamaktadır. Bunların yetine getirilmesinde akit devletler 
açısından mutlak bir yükümlülük öngörülmemiştir. Sözleşmenin önsö
zünde de belirtildigi gibi, akit devletler bunları programiarına alacak ve 
ekonomik ve maliimkanları elverdigi ölçüde peyderpey gerçekleştirecek-

(252) International Covenant on Civll and Polltical Rights (1966). 
(253) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1 1966). 
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lerdir. Zaten bütün devletlerin amacının halkının mutluluk ve refahını 
saglamak oldugu düşünülürse, hakları daha belirgin hale getirmek dı
şında, Sözleşme bir yenilik getirmemiştir. 

Anılan sözleşmelerden, Her Türlü Irk Ayırımcılıgıtıın Önlenmesi Söz
leşmesi 128,254 Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 94,255 ve Ekonomik. 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi de 110 devlet tarafından onaylan
mıştır.256 Aralarında Hutu'larla Tutsi'lerin birbirini bogazladı~ Rwanda 
gıbı devletler de bulunan, en fakirinden en varlıklısına kadar bütün dev
letlerin taraf oldu~ bu sözleşmelerin, Türkiye tarafından neden onay
lanmadıgıtıı izah etmek güçtür. Bu durum olumsuz bir hava yaratmak
ta ve Türkiye'de ayırırncılık yapıldı~ gıbı bir izienim uyandırmaktadır.257 

Bu nedenle, Türkiye'nin, anılan sözleşmeleri degerlendirerek katılma 
gırışimlerinde bulunmasında yarar oldugu düşünülmektedir. Neticede. 
diger devletler bu sözleşmeleri ne kadar uyguluyorsa, Türkiye de o kadar 
uygulayacaktır . . 

Anılan Sözleşmeler bütünüyle degerlendirildiginde, bunların azınlık 
hakları açısından pratik yararlar saglamaktan uzak oldugu açıklıkla or
taya çıkmaktadır. 

Önce, kimlerin azınlık sayılacagı devletlerin takdirine bırakılmıştır. 
Akit devletin herhangibir grubu azınlık olarak kabul etmesi halinde da
hi, sözleşmeler devlete hıtabettigt ve birey açısından dogrudan haklar do
gurmadı~ için, bireyin bunlara dayanarak devletten belirli haklar talep 
etmesi mümkün degildir. 

Ayrıca, sözleşmelerde öngörülen azınlık hakları, kollektif degil, gele
neksel bireysel insan haklarıdır. "Grup hakları" veya ''kollektif haklar'' 
kavramı, bireyin kimliginin birey üstü kollektif yapılar tarafından belir
lendigl varsayunına dayanmaktadır. Ancak, bu mutlaka, etnik bir gru
bun bir suje olarak kollektif haklara sahip oldugu anlamına gelmez. Bu 
nedenle, "kültürel kimlik" içerik olarak çok belirsiz bir kavram oldugun
dan, bazı haklar saglayarak bu tür bir kollektif kimligi güvence altına al
mak mümkün degildir. Bunun yerine, kişi özgürlügü, ifade özgürlügü, 
din ve vicdan özgürlügü, toplantı ve dernek kurma özgürlügü gibi birey-

(254) The Commlttee on the Elimination qf Raclal Dlscrlmlnatıon. l"act Sheet No. l2. Geneva 1991. S.28. (4 
Mart 1991 tarihi ltlbarıy/a). 
(255) Ctvll and Pollttcal Rtghts : The Human Rtghts Commtttee. l"act Sheet No. l5 Geneva 1991 . S.31. (31 
Mart 1991 tarihi ltlbarıyla). 
(256) The Commtttee on Economtc. Social and Cultural Rtghts. l"act Sheet No. 16. Geneva 1996. S.48. ( 12 · 
Nisan 1996 tarihi tttbarıyla). 

(257) ABD'ntn. zenctlertn hak tddta edeceklerı endtşestyle, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesını hdla 
onaylamadığı ifade edilmektedir. Culter, Lloyd. N .. a .g.e. S.586. 
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selinsan hakları tanınabilir. Bu hakların birlikte kullanılması, hiç bir şe
kilde bunların süjelerinin birey üstü kollektif bir yapı oldugu anlamına 
gelmemelidir. 258 

Bu baglarnda diger bir güçlük kollektif haklar savı kabul edildigl tak
dirde, azınlık grubunu kimlerin temsil edecegi konusunda ortaya çık
maktadır. Aslında, bu tür bir temsile ihtiyaç ta yoktur. Çünkü, incelenen 
belgelerin tümünde, kollektif kimlik degil. bireysel kimlik vurgulanmış
tır. Dolayısıyla, kendisini belirli bir azınlıga mensup sayıp saymamak bi
reysel bir tercihtir. Bu konuda karar vermek bireyin kendi hakkı oldu
gundan, başkalarının yasal temsilci gibi onun yerine geçerek, grupla bir
likte hareket etmeye zorlamaya haklan yoktur. Ülkedeki Kürt kÖkenli va
tandaşlarımızın yaptıgı gibi, bazıları genel nüfusla bütünleşip kaynaş
mayı tercih edebilirler. Bu onların eri dogal hakkıdır. Bu tür girişimlerin , 

azınlıgı temsil ettiglni iddia eden bazı örgütler veya çogunluk tarafından 
engellenmesi, insan haklarına aykırıdır.259 

Terörle mücadele sürerken, Güneydogu sorununun sadece kuvvete 
dayalı yöntemlerle degil. siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
alınacak bazı önlemlerle çözülmesi gerektigt ifade edilmekte ve bu konu
da içerigt tam olarak belli olmayan bazı öneriler yapılmaktadır. 

ı. Siyasi çözüm 

Bu tür taleplerin içerigi ustalıkla gizlenmekle beraber, bunların böl
gede ayrı bir devlet kurmaktan. federasyon veya bölgesel özerklige kadar 
uzanan çok geniş bir yelpazeyi kapsadıgı çeşitli zamanlarda telaffuz edil
miştir. 

Kürt kökenli vatandaşlarımızın çogunlugu bölgede degil, aynı kültü
rel degerieri paylaştıgı toplumun, tüm kesimleriyle kaynaşarak bütün
leşmiş olarak, ülkenin geri kalan bölgelerinde yaşadıgı için, bu tür etnik 
milliyetçi yaklaşımların gerçekçi olmadıgı, bizzat kendileri açısından son 
derece zararlı sonuçlar doguracagı ve pratikte de uygulanmasının müm
kün olmadıgt açıklıkla ortadadır. Zaten. sınırlı sayıdaki bölücüler dışın
da, makul düşünme yetenegtne sahip hiç kimse, bu tür iddialı ve gerçek . 
dışı taleplerde bulunmamaktadır. 

Yukarıda görüldügü gibi,260 devletler hukukunda, egemen bir devle
ti, azınlık statüsünde dahi s2yılsalar, ülkesindeki bazı gruplara toprak 
terkine zorlayan hiç bir kural mevcut degildir. Aksine, BM Şartından 
başlayarak inceledfgimiz bütün belgelerde, devletlerin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlügünün korunması ısrarla savunulmaktadır. 

(258) Hlllgruber. C. - Jestaedt. M .. a.g.e., 5.90. 
(259) Human Rlghts. Mlnorlty Rtghts. Fact Sheet No. 18, Geneva 1992, S. lO. 
(260) Bkz. yuk. 8.15 vd. 
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Aynı düşünceler, özerk yerel yönetimler açısından da geçerlidir. He
nüz yürürlüge girmemiş olan, AK Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesinin 15. 
maddesinde, milli azınlıklara mensup bireylerin, kendilerini ilgilendiren 
bölgesel kamu faaliyetlerine aktif olarak katılmaları öngörülmüş olmak
la beraber, bundan murat yerel özerklik degil, kişisel katılma hakkı

dır . 26ı Nitekim, bu baglamda, AGiT Kopenhag Bildirisinin 35/2. madde
sinde de, egemen devletler-in azınlık sorunlarının çözümünde, yerel 
özerklik hakkı tanımak gıbı bölgesel çözümlere zorlanamayacagı açıklık
la belirtilmiştir. 262 

Devlet, toplumun huzur ve güvenligini saglama şeklindeki geleneksel 
görevleri yanında, vatandaşlarına hizmet sunma ve onları çeşitli yollarla 
destekleme gtbi yeni görevler de üstlendigi için, modern devletlerin kamu 
yönetimi giderek genişlemektedir. Devletin sundugu hizmetlerden yarar
lanan kimse veya yönetimin kararlarmdan etkilenen kişi olarak, bu ta
sarrufların "kurbanı" olmaması için, bireyin etkin bir şekilde yönetime 
katılması zorunludur.263 

Türkiye'de koyu bir merkeziyetçi yönetimin hakim oldugu dogrudur. 
Bu nedenledir ki, bütün ülke çapındaki işlerin üstesinden gelerneyen hü
kümetler, demokratikleşme programları çerçevesinde, yerel yönetimlerı 
geliştirmek üzere yogun çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda gereken dü
zenlemeler yapıldıgı takdirde, yerel yönetimlerin yetkileri genişleyecek ve 
o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız kendilerini ilgilendiren konularda 
daha fazla hak ve sorumluluk üstlenecektir. 

Her alanda devletin en üst kademelerinde görev alarak, bütün Türki
ye'nin yönetiminde söz sahibi olan Kürt kökenli yurttaşlarımızın, siyasi 
çözüm adı altındaki bu tür gerçek dışı yaklaşırnlara itibar etmeyecekle
rinde kuşku yoktur. 

2. Ekonomik ve sosyal haklar 

Güneydogu sorunu, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan 
geri kalmışlıgından ve bu durumun bazı çevrelerce istismar edilmesin
den kaynaklanmıştır. Terör olayları yüzünden bölgedeki ekonomik ve 
sosyal yaşam neredeyse durdugundan, durum daha da kötüle§miştir . 

Güvenlik güçlerinin bölgede duruma hakim olması ve kamu düzeni 
ve güvenligının saglanması üzerine, bölgeye ekonomik ve sosyal yardım
ların başlatılması konusunda yogun talepler yapılmaktadır. Agır terör 

(261) Blndlng Report. 8 .31. 
(262) Bkz. yuk. 8 .27 vd. 
(263) Die Menschenrechte und die Europalsche Gemelnschafl mit Bllck auj 1992 und darüber hlnaus. von 
A. Cassese. A . Clapham. J . W eller, Europalsche Hochschullnstltut. Florenz 1992. 8.40 vd. 
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olayıarına sahne olmuş, yakılıp yıkılmış olan bölgeye yapılacak bu tür 
yardımlarta yaraların sarılarak barış ve huzurun saglanması, her şeyden 
önce bir insanlık görevidir. 

Bir devlet sınırları içirıdeki geri kalmış bölgelere ve azınlık gruplarına 
bu tür yardımlar yapılması düşüncesi, ilgtli bölge halkına karşı ayırımcı
lık yapıldıgt varsayımına dayanmakta ve bu tür desteklerle kendilerini 
nüfusun geri kalan kesimiyle fiilen eşit hale getirmeyi amaçlamaktadır. 
Ancak, belirli bir bölge halkının bu şekilde desteklenmesi, nüfusun ka
lan kısmına karşı ters ayırırncılık (posittve, reverse discriminatlon) olarak 
nitelendirilmektedir. Örn e~. 21 Kasım 1991 tarihli yeni Romanya Ana
yasası, milli azınlıklara ancak, Romanya'nın diger vatandaşlarına karşı 
ayırırncılık teşkil etmeyecek şekilde yardım yapılabilecegını öngörmekte
dir. Aynı konu AGiT Kopenhag toplantısında da vurguianmış ve bu tür 
bölgesel yardımların ancak eşitlik ve ayırırncılık yasagı ilkelerine uygun 
olarak ve dtger bölgelerde yaşayan vatandaşların haklarını da gözetecek 
şekilde yapılması kararlaştırılmıştır .264 

Güneydogu Anadolu bölgesı, bazı çevrelerin iddia ettıgı gıbı, bölge 
halkına karşı izlenen bilinçli bir ayırırncılık politikası yüzünden degil, 
bölgeniri çetin iklimi ve cografi şartları, halkın feodal yapısı, tarihi ve sos
yal nedenlerle, ülkenın diger bölgelerine oranla geri kalmıştır. Bunun 
içindir ki, bölge sürekli olarak batıya göç vermiştir. Ülkede kalkınmışlık · 
açısından o bölgeden daha geri kalmış yörelerirı bulunması, bu tür asıl
sız propagandaları yalanlamaktadır. Kaldı kı, batının en gelişmiş ülkele
rinde dahi, bu tür bölgesel farklılıklar mevcuttur. 

Anayasanın 10. maddesine göre, "herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzerı sebeplerle ayırım gözet
meksizirı kanu,n önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye. zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önün
de eŞitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." · 

Kürt kökenli vatandaşlarımız Anayasada öngörülen bütün temel hak 
ve özgürlüıklerden hiç bir ayırım gözetmeksizin yararlanmışlardır. Örne
gin, seyahat ve yerleşme özgürlügü çerçevesinde ıstedikleri bölgelerde 
mal mülk edinebilmiş, egıtım hakkından yararlanarak çocuklarını ıste
dikleri okullara gönderebilmişlerdir . Kendilerine karşı, tstihdamda, yer
leşmede, kahvehane, lokanta, sinema ve park gıbı kamuya açık yerlerde 
ve toplu ulaşım araçlarında ayırınicılık yapıldıgı iddia edilemez. 

Ancak her şeye ragnıen, bölgedeki hayat şartlarının çok çetin oldugu 

(264) Hlllgruber. C. · Jestaedt, M .. a .g.e. S.97 vd. 
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da bir gerçektir. Bu bakımdan, şu veya bu nedenle olsun, bu tür kısır 
tartışmalar bir tarafa bırakılarak, bölgede iş ve istihdam imkanları yara
tacak, ekonomik ve sosyal kalkınınayı s~ayacak girişimler derhal baş
latılmalıdır. Esasen bu konu bütün hükümetlerin programiarına alınmış 
ve bölgenin ekolojik şartlarına uygun projeler geliştirilmiştir. Bu çerçeve
de, tamamlanmak üzere olan GAP projesi özel bir önem taşımaktadır. 
Projenin, bölgenin cografl çehresini degtştirecegt, ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını s~ayarak, bölgeyi yeniden bir cazibe merkezi haline geti
recegt muhakkaktır. 265 

Bu b~amda, devletin yanı sıra, ülkenin gelişmiş bölgelerine göç ede
rek iş kurmuş ve büyük servet sahibi olmuş Kürt kökenli yurttaşlarımı
za da önemli bir vefa borcu düşmektedir. Kuşkusuz, devlet bu görevini, 
ülkenin diger bölgelerini ve bütün vatandaşlarını da düşünerek, ekono
mik ve mali imkanlarının elverdigt ölçüde yerine getirecektir. Esasen, ko
nuya ilişkin uluslararası belgelerde de, ilgili devletlerden bundan fazla
sının beklenemeyecegt açıklıkla belirtilmiştir. 

3. Kültürel Haldar ve Dll 

Kültür en yaygın tanımıyla, "kişinin bir toplumun üyesi olarak ka
zanmış oldugu, bilgi, inanç. sanat, ahlak ve örf ve adet gibi degerieriiçe
ren bir kavramdır. "266 

Kültürü oluşturan ve geliştiren ögelerin en başında, kuşkusuz dil gel
mektedir. Farklı dillerı konuşan etnik gruplara mensup bireylerin, ken
dilerini ana dillerinde ifade etmeleri en dogal haklardır. Dil, günlük ya
şamda, özel hayatta, dış çevreler ve resmi makamlarla temasta, medya 
ve egitim kurumlarında kullanılmaktadır. 

a. Özel hayat 

Ülkemizde, Lozan Antiaşması çerçevesinde azınlık sayılan, Rum, Er
meni ve Yahudi kökenli vatandaşlarımiZ yanında, Kürt, Arap, Acem, 
Abaz, Boşnak, Çerkez, Gürcü, Arnavut, Pomak ve Laz kökenli vatandaş
larımızın da yaşadıgı bilinmektedir. Bunların hepsi, toplumsal yaşamla
rında, özel ilişkilerinde, ticari hayatta, ana dillerini hiç bir engelle karşı
laşmaksızın istedikleri gibi konuşabilmektedir. Bu sayededir ki, yüzyıl
lardır nesilden nestle aktararak ana dillerini koruyabilmişlerdir. Bunlar-

(265) Ne var ki, 14-16 Ntsan 1989'da Bremen'de toplanan bir mllleUerarası konferansta (Human Rtghts In 
KurdiStan) olumsuz gözlemlerde bulunulmuştur: Bu tür projeler ülkenın diğer bölgelerinden bu bölgeye nü
fus akımını teşvik edeceğinden, Kürtlerin lehine olan etnik yapı bozulacaktır. Proje. bölgenın ekolojik den
gesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Üretılen enerji bölgede değil. dışanda kullanılacaktır. Böl
ge halkı yeterli biigı ve teknik donanımasahip olmadığından, proje tarım alanında da fazla btr yarar sağ
lamayacaktır. Europatsehes Parlament. Pollttscher Ausschuss, Mittellung an die Mltglleder. 16 Aprll 1991. 
PE 150.084/rev. 
(266} Wallace, Anthony F.C., Culture and Personallty, New York 1961. S.6. 

133 



dan etnik kökenierini açıga vuranlar veya aksan farkı dolayısıyla öyle ol
dugu anlaşılanlar, çogu kez bu kimlikleriyle toplumda sempati ve ün ka-
zanmışlar ve saygı görmüşlerdir. · 

Bu baglamda, Kürt kökenli vatandaşlarımızın çocuklarına Kürtçe 
is.imler koyup kayamayacakları konusu, kimlik açısından önem arzet
mektedir. Kişinin hukuken korunan adı, kimliginin ayrılmaz bir parçası
dır. 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 16/4. mactdesine göre, "milli kültü
rümüze, ahlak kurallarına. örfve adetlertmize uygun düşmeyen ve kamu 
oyunu inciten adlar konulamaz." 

Etnik kökeniert ne olursa olsun, bütün Türk vatandaşları açısından 
geçerli ve ad koymada kısıtlamalar getiren bu hüküm, kanımızca Kürt 
kökenli vatandaşlarımızın çocuklarına Kürtçe isimler koymasına engel 
degtldir. Çünkü, maddede belirtilen, "milli kültür", "ahlak kuralları" ve 
"örfve adet" gıbı degerler, hangı etnik kökenden olursa olsun, yüzyıllar
dır birlikte yaşayan Türk halkının ortaklaşa paylaştıgı kültürel degerler
dir. 

b. Resmi kurumlarla temas 

Anayasanın 3. maddesine göre, devletin resmi dili Türkçe'dir. Bir dt
lin resmi dil olarak kabul edilmesinde çok sayıda etken rol oynamakta
dır. Bunlar arasında, ülkede o dili konuşanların sayıca üstünlügü yanın
da, seçilen dilin gelişmişlik düzeyi açısından toplumun bütün alanların
da etkili bir anlaşma aracı olması, hiç kuşkusuz en belirleyici etken
dir.267 Türkçe, bu özelliklerinden ötürü resmi dil olarak seçildtgttçtn, et
nik kökeniert dolayısıyla farklı diller konuşan yurttaşlarımızın, devlet 
makamlarıyla temaslarında bu dili kullanmaları zorunludur. Bununla 
beraber. Türkçe bilmeyen vatandaşlarımızın devlet kurumları nezdinde
ki işlerinin takibinde, her halde, gereken kolaylıkların gösterildigtnde 
kuşku yoktur. Bu durumdaki vatandaşlarımıza. örnegin, hastahanede, 
postahanede, bankada ve diger devlet kurumlannda gereken yardımlar 
yapılmakta, şu veya bu şekilde kendileriyle anlaşma saglanarak işleri gö
rülmektedir. 

Bu durumun en canlı örnekleri yargıda yaşanmaktadır. AİHS'nin 6. 
maddesine göre kişi, duruşmada kullanılan dili anlamadıgı veya konuşa
madıgı takdirde, ücretsiz olarak bir tercümanın yardımından yararlan
mak hakkına sahiptir. Kürt kökenli olup ta Türkçe bilmeyen vatandaş
larımızın Güneydogu Anadolu'daki davalarının çogu, daha AİHS hiç or
tada yokken bile, ücretsiz olarak Kürtçe bilen tercümanlar aracılıgıyla 

(267) Gapotortı Report, s.ıoo. 
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görülmüştür. Bu uygulama günümüzde de sürdürülmektedir. Ancak. 
zaman zaman bazı milltanların Türkçe bildikleri halde, ısrarla Kürtçe ko
nuşarak. bu hakkı kötüye kullandıkları gözlenmektedir. AİH Komisyonu 
ve Mahkemesinin kökleşmiş içtlhadına göre, bir devlet, resmi dilinden 
başka bir dilde yargılama yapmak zorunda olmadıgından268 gösteri ve 
propagandaya yönelik bu gıbı tutum ve davranışlara müsamaha edilme
melidir. 

c. Medya 
Bu alanda ileri bir adım atılmış ve eski hatalar düzeltilerek. Türk di

linden başka dillerde yayın yapma yasağı öngören. "Türkçe'den Başka 
Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun", 1991 yılında TMK ile yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Bugün ülkede. Lozan Antlaşmasıyla azınlık statüsü tanınan. Rum. 
Ermeni ve Yahudi kökenli vatandaşlarımız. kendi dillerinde günlük gaze
te. dergı ve kitaplar yayınlayabilmektedir. Söz konu&u kanunun yürür
lükten kaldırılmasıyla. Kürt kökenli yurttaşlarımıza da bu haklar tanın-

• mıştır. Bunun sonucu olarak. Kürtçe gazete. dergi ve kitaplar yayınlan
mış ve Kürtçe sözlü müzik ve video kasetiert çıkarılmıştır . Aynı şekilde, 

eglence yerlerinde ve TV programlarında Kürtçe müzik ve şarkılar yayın
lanabilmektedir. Ne var ki, koparılan bunca gürültüye ve iddialı taleple
re ragmen, bu tür yayınlar beklenen yankıyı yaratmamış. aksine, Kürt
çe'ye duyulan ilgisizlik yüzünden durma noktasına gelmiştir. 

Bu baglamda, görsel medya özel bir önem taşımaktadır. Bütün batı 
demokrasilerinde oldugu gıbı, radyo ve televizyon yayınları. ülkemizde de 
devletin denetimi altında yapılmaktadır. Kürt kökenli yurttaşlarımızın 
da. diger vatandaşlarımiZ gibi, gerekli şartları yerine getirmek ve 
RTÜK'ten izin almak suretiyle, Türkçe yayın yapmak üzere, radyo ve te
levizyon istasyonları kurabileceklerinde kuşku yoktur. Bunun yanında. 
devlet televizyonu da bölgede. halka Türkçe kurslar düzenlemek ve ken
dilerini gerçek haberlerle aydınlatmak üzere. Türkçe ve Kürtçe program
laı: yayınlayabilir. Böylece, çok gelişmiş teknolojik imkanlardan yararla
nılarak yapılan, propaganda amaçlı sınırötesi yayınlar da. bir dereceye 
kadar etkisiz hale getirilmiş olur. 

d. Eiftim 
Farklı etnik kökeniere mensup bireylerin. kültürlerini koruma ve ge

ltştirmeleri açısından, ana dillerinde egıtım görmelert, kuşkusuz büyük 
bir önem taşımaktadır. Ancak UNESCO tarafından yaptırılan bir araştır-

(268) Bkz. yuk. S.34. 
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ma, bunun gerçekleştirilmesinin ne kadar güç olduğunu açıklıkla ortaya 
koymuştur:269 Kelime hazinesinin kısırlıgt. egitim araçlarında yetersizlik, 
ilgili bölge ve ülkede bir çok dilin konuşulması. yetişmiş egitim elemanı 
yokluğu ve nihayet, o dilde egitimin kendi zarariarına sonuçlar dogura
cagt endişesiyle, bizzat azınlıga mensup bireylerin karşı çıkmaları gibi 
engeller, bu arada sayılmaktadır. 

Nitekim, BM Medeni v~ Siyasi Haklar Sözleşmesinin hazırlık çalışma
larında, devlet destekli azınlık okulları açılması veya azınlıga dil açısın
dan bazı somut haklar tanınması dogruıtusundaki öneriler, bu yüzden 
reddedilmişfu.270 Aynı dogruıtudaki çabalar AGiT çerçevesinde yapılan 
çalışmalarda da sürdürülmüş, fakat başarıya ulaşılamamıştır.271 Keza, 
AİHS'ne ek 1. Protokolun hazırlık çalışmalarında da, 2. maddeye azınlık 
dilinde egıtimi güvence altına . alacak bir hüküm eklenmesi önerilmişse 
de, çoğunluk tarafından reddedilmiştir.272 Bunun sonucu olarak, AİH 
Mahkemesi, Sözleşmenin egitim dilini güvence altına almadıgtna işaret
le, devletin resmi dilinden başka bir dilde egitim yaptırmak zorunda ol
madıgını açıklıkla belirtmişfu.273 

UNESCO Raporunda sayılan güçlüklerin tümü, Kürtçe ' egitim açısın
dan da geçerli olduğu için, bazı çevrelerce talep ve telkin edildıgı şekilde, 
ülkemizde Kurtçe egitim yaptırılması dogrultusundaki ıstekierin yerine 
getirilmesi mümkün degildir. Bu alandaki uluslararası belgelerde de, 
devletleri azınlık dilinde egitim yapmaya zorlayıcı herhangibir hüküm 
bulunmadıgından, bu konu devletlerin takdirine bırakılmıştır. 

Egitim reformu Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte kabul 
edilen, 3 Mart 1924 tarih ve 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile ger
çekleştirtlmiş ve ülkedeki bütün egitim kurumları, Milli Egitim Bakanlı
gtnın yönetim ve denetimi altına alınmıştır. Egitim hakkı, AİHS'ne ek I. 
Protokolun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Türkiye, 1954 yılında Sözleş
meyi onaylarken, bu maddeyle ilgili olarak koyduğu çekincede, söz ko
nusu kanun hükümlerini saklı tuttugunu beyan edere~274 bu konudaki 
tercihini açıklıkla ortaya koymuş ve tutarlı çizgisini sürdürmüştür. · 

Bölgesel _ve azınlık dillerinde egitim yaptırılması. AB'ne üye devletler
de de uygulama alanı bulamamıştır. Nitekim, Avrupa Parlamentosu da 
bu eksikligı duymuş ve kabul etugı bir kararla275 üye devletlere bölgesel 
ve azınlık dillerinde egitim yapan özel azınlık okullarının tanınmasını 

(269} Capotortı Report. 8.85. 
(270} Bkz. yuk. 8.22. 
(271} Bkz. yuk. 8.28. 
(272} Hlllgruber, C. • Jestaedt. M .• a.g.e. 8.26, Dtpnotu 63. 
(273} Bkz. yuk. 8.36 vd. 
(274} Conventlonfor the Protectıon of Human Rlghts and Fundamental Freedoms. Strasbourg 1987, 8.27. 
(275} "Resolution on the regtonal and ethntc mtnortty languages and Cultures of the European Commu· 

. ntty". O.J. C. 3181160, 30.11.1987. 
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tavsiye ile AB'ni de bu tür okulları mali açıdan desteklemeye ç~mıştır. 
Kararda, üye ülkeler resmi okullarında azınlık dilinde egitim yapılması
na henüz hazır olmadıkları için, egitimin resmi okullarda degtl. özel okul
larda yapılması tavstyesi özellikle dikkati çekmektedir. 

Bütün Avrupa ülkelerinde oldugu gibi, Türkiye'de de egitim ve ö~e
tim devletin gözetimi altında. yapılmaktadır. Devletin, Kürt kökenli vatan
daşlarımızın yogun olarak yaşadı~ bölgelerde, bu tür özel okullar açıl
masına izin vermesi düşünülebilir. Ancak, ekonomik ve maliimkanları 
zaten sınırlı olan devletten bir yardım beklenmemelid1r.276 Kanımızca, bu 
tür özel okullar açıldı~ takdirde, ö~encilerinin yüksek okullara gırme ve 
iş bulma şansları düşecegtnden, ana pabaların, çocuklarını bu okullara 
göndermekten vaz geçeceklerinde ve aynen Kürtçe yayın serbestisinde ol
dugu gibi, bu tür girişimlerin de hüsranla sonuçlanac~da hiç kuşku 
yoktur. 

Bu tür gerçek dışı girişimler yerine, Kürt dili ve kültürünün dernek
ler, vakıflar ve enstitüler aracılı~yla, bilimsel yöntemlerle incelenerek ge
liştirilmesi, amaca daha uygundur. Zaten bu da, yeterli düzeyde olmasa 
bile, yapılmaktadır. Ayrıca, üniversitelertınizde kurulacak enstitülerde, 
geliştirilecek lisans üstü egitim programları çerçevesinde, ülkemizdeki 
kültür mozaytgı ve konuşulan diller, ciddi bilimsel araştırmalara konu 
olabilir. 

Ülkemizin birlik ve bütünlügüne olan sarsılmaz inancımızla, bu ince
lemeyi, büyük devlet Adamı İsmet İnönü'nün, Lozan Konferansında Türk 
Heyeti Başkanı olarak Lord Curzon'a cevaben söyledtgı tarihi sözlerle bi
tirmek istiyoruz: "Kürt'lerin gerçek ve meşru temsilcileri Millet Meclisin
deki yerlerirıi aldı~ ve ülkenin hükümet ve idaresine, Türk temsilcilerle 
aynı ölçüde katıldı~ cihetle, Türk Hükümeti, Türk'lerin oldugu kadar, 
Kürt'lerin de hükümetidir. "277 

(276) Nitekim. AK Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesinin 13. maddesinde açıkça. devletin bu tür 
özel okullara yardım yapmak zorunda olmadığı belirtilmiştir. Bkz. yuk. S.56. 
Alman Anayasa Mahkemes~ öğretmenierin yasal ve ekonomik statüleri güvence altına alınmak ve vellle· 
rln sosyal düzeylerine göre öğrenciler arasında ayınmcılık yapmamak şartıyla özel okullar kurulabllece· 
ğlni,Jakat bunların ancak devletin yardımıyla gerçeldeştlrUebUeceğlnl. bununla beraber, toplumun diğer 
kesimlerine sunmak zorunda olduğu hizmetler dolayısıyla devletin bu tür özel okullara yardım yapmak 
zorunda olmadığını karartaştırmıştır. Grlm.'TI, D., Human Rtghts and Judlclal Review In Germany, Human 
Rlghts and Judlclal Review (Ed.by David M. Beatty), Dordrecht 1994, S.278 vd. Devletin. resmi okullann 
şartlannı Iyileştirmek yerine, özel okullara yardım yapması, Avustralya'da da eleştlrllmektedlr. 
(277) The Review, /CJ, No.12, June 1974, S.29. 
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SUMMARY 

The ın tention of this study is to avoid, as far as possible, politıcal con
siderations. and to evaluade the issue within the existing fraınework of 
international law. The relevant Turkish laws. and their implementatıon 
have also been exaınined within this context. 

For years Turkey has been ftghting agatnst the PKK. The separatists 
are trytng to persuade the cıtızens of Kurdish orıgın, who are deseribed 
as a national minority, to adopt ethnic nationalism ~d daim the right 
of self determinatıon or some sort autonomy and other cultural rtghts. 

Accordıng to artıele 3 of the Constitutıon the Turkish State with ıts 
territory and nation, ıs an indivisible entity. Since this provision excludes 
the acceptance of any kind of collective rights of minorities the state had 
to respond adaquately in order to establish national security, public 
safety and for the protection of the rights and freedoms of its citizens. 

Although every democracy has the rıght to defend ıtself agaınst such 
threats the Turkish response to suppress terrorism has attracted wide
spread criticism,stating in parUcular that Turkey had failed to observe 
human rights standards prevailtng in modern democracies. This type 
serious allegations about human rights violations have been put forward, 
aside from the NGO's, by international or regıonal organtstions such as 
the UN, Council of Europe, the Eurepean Union and the Conference on 
Security and Co- operation tn Europe (CSCE). 

It cannot be denied that the NGO's like Helsinki Watch or Amnesty 
International play a very tınportant role for the protectıon and promotıon 
of human rights in the world by influencıng national human rights poli
cies. But it ıs also remarkable that in recent years they have collected 
their information often not from impartial sources. Bastng their ftndtngs 
on such biased sources their reports can also be eritıcısed for failing in · 
their objectıvıty. Same applies to some general assemblies of interna
tional organısations which consider the human rtghts tssues in Turkey 
in arather politically motivated manner. But one cannot say the same 
thıng as regards the organs of the international protectıon mechanism of 
human rights, such as the UN Commission and in parUcular the 
European Commissıon and Court of Human Rights. As betng expert in 
this field they have established over years a valuable jurisprudance for 
the protectıon and promotion of human rıghts. It ıs why in this study 
some judgments of the Europen Court of Human Rights have been elab
orated at length. 

138 



In the second chapter of this study the international legal instrumets 
in the field of minority rtghts have been evaluated one by one in detail. 
Apart from the fact that some of them have not been implemented yet, 
no customary international law in the field of minority rights has been 
established by these conventions. Asa consequence of these circum
stances there is no accepted definition of the concept of minority. 
Likewise, although all international legal instruments consider the 
minority in terms of ethnictiy, language, or religıon, members of these 
group's are treated seperately as persons belongıng to such groups. As 
proVided in all instruments the consequence of this is that the minority 
groups have no collective rtghts. 

The attiutes ofindiVidual states which have participated in the prepa
ration of these conventions are also remarkable. A considerable number 
of the states have put reservations or declarations indicating that they 
do not recognise the presence of minorities in their respective countries. 
Some conventions gıve to the contracting states also the right, to desig
nate the minority group according to their discretion. In conclusion one 
can say that everything is left to indiVidual states. Consequently every 
state has its own policy regarding the rights of indiViduals belongıng to 
such minority groups according to their traditions. -

In this connection the question of self determination also should be 
dealt with. One can say in short that in the present state of internation
al law there is no single proVision which would enable a minority group 
to secede a piece of land of a sovereign state in which they live. In other 
words international law can not impose ona state any territorial solu
ttons to the problem of minorittes and the states are not required to 
introduce any forms of autonomy or decentralisatton for minorittes. 

Third chapter of this study has been devoted to the consideration of 
international standarts in the field of combatting terrorism. Although 
Art. 15 of the European Conventton on Human Rights gives the right to 
contracting states, to derogate from the Convention in case of emergency 
situations like terrorism, nevertheless the contracting states do not have 
a completely free hand to take all measures which they deem necessary 
in the struggle with terrorism. There are limits which have been clearly 
established over years by the jurisprudance of the European Court of 
Human Rights. It is why some judgments of the Court relating to the UK 
and Turkey have been evaluated at length. In order to proVide a picture 
about the practice of vartous European democracies the legislation and 
implementation of some states which are faced with terrorism have also 
been considered. In this connection, besides Germany, France and Spain 
the situation in the UK has been considered in detail, since terrorism 
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created by the IRA in this Country has many similarities to that of the 
PKK, in parUcular with regard to their separatist objectives. 

In the following chapter of the study Turkey's struggle agaınst PKK 
terrorism has been dealt with. On this occasion the Turkish anti-terror 
legisl~tion has been coı:İıpared at length that of other European countries 
and with the provisions of the European Convention on Human Rights 
with a vıew to its compatibility with them. Special consideration has been 
given to the control mechanism of the emergency region in South- East 
Turkey in order to highllght the importance of administrative, polittcal 
and judtctal control. In this connection attentton has been drawn to both 
the judgment of the Europen Court of Human Rights agaınts Turkey 
which erittelses the behavior of the securtty forces in the emergency 
region and accuses the judicial organs of failing to take initiative to the 
events. It is remarkable that despite all contrary allegattons the Court 
finds relevant Turkish legislatton, after having considered it in detail, 
satisfactory and compatible with the provision of the Convention. It is 
critica! of the fact that state authorities, !ncluding judicial authorities 
have failed to apply them. 

The Jast chapter of the study has been devoted to conclusion and 
recommandations which can be summarized as follows: 

ı. With regard to combatttng terrorism 

-The existtng controversies relattng to material damages between cit
izens of the region and state authorities should, as quickly as possible, 
be settled and all damages compensated. In this connectton a special 
commissioner can be appointed who would act as an intermediary 
between the parttes. 

-Administrative, politıcal and judıcıal control in the region should be 
strengthened. To this aim regional bureaus could be established where 
cıtızens can complain about the behavior of the sectirity forces.This pro
cedure should be seriously adopted by all involved parttes. 

-As for as political control ıs concerned a permanent special parlia
mentary commıssion should be established which would continously 
report to Parliament about the situation ın the region. The experts could 
also participate ın such a commission. 

-The judicial organs, in parUcular the public prosecutors ın the 
region, should take more initiative and actively respond to the events.As 
the European Court of Human Rights points out that relevant Turkish 
legıslation complies ın principle with the provisions of the Convention 
there ıs no need for the time being for drastıc ammendments of the exist
ing law. Nevertheless as indicated in both the judgments of the Court the 
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"Law for the Prosecution of Civtl Servan ts" represents an insurmountable 
obstacle to these kinds of proceedings. This law should therefore be 
reconsiderd and if possible be abolished altogether. 

2. Wıth regard to minority rights 

-The demands for a palttical solution of the Kurdish issue in one way 
or anather by some circles are 111 founded and have no basis in interna
tional law. On the contrary all international legal instruments which 
have been exaınined defend expressly the terrıtorialintegrity of sovereign 
states. As a matter of fact there is no need for these kinds of unrealistic 
clai~s. since all governmental programs contain administrative reform 
projects in order to gıve regtonal authorities more competence. This 
would enable the people of the region to ·participate more actively in the 
affairs which affect them. 

-According to Article 10 of the Constitution "all individuals are equal 
wıthout any discrimination before the law, trrespective of language, race, 
colour, sex, politicial opinion, philosphical belief, religion and sect, or 
any such considerations. No privtlege shall be granted to any individual, 
family, group or class. State organs and administrative authorities shall 
act in compliance wıth the principle of equality before the law in all their 
proceeôings." 

-The main reason for the underdevelopment of region is not the dis
crimination agaınst people of the region _ as alleged by some circles but 
the economic, social, cultural and feuodalistic structure of it. It is obvi
ous that because of events the sıtuation became much worse. There is 
therefore urgently needed first of all to improve the economic situation of 
the regton. However as indicated in the Copenhagen Document of CSCE 
(sec.33) these measures have to "be in confo;rmity wıth the principles of 
equality and non-discirimination With respect to other cıtizens " of the 
country. 

-As far as cultural rights are concerned there is no restriction any 
more on the use of the Kurdish language in daily life. Establishment of 
Kurdish associations and publication of Kurdish books and periodicals 
are also permitted. The use of Kurdish names can also be considered. In 
contact wtth state authorities the Turkish language must be used. People 
who are not able to speak Turkish should be provided wtth help, as it is 
practised currently. · 

-Regarding broadcasting Turkish Radio and Television (TRT) can 
broadcast programs in Kurdish language. 

-The present linguistic level of the Kurdish Language does not permit 
it to be taught in schools. Nevertheless it could be improved by means of 
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courses which can be organısed by assocıatıons and foundatıons. 

According to the judgments of the European Court of Human Rights the 
contractıng states are not under any obligatıon to gtve tnstructıon .other 
than official language in state schools. But private schools could be 
established. If this was the case no Kurdish p~ent would be interested 
in such schools sillee this ctrcumstance would put the chilctre·n who fln
ish the school in a disadvantaged positıon compared to other children. 

The study . ends with the words of the great statesman ısmet lnönü 
who replied to Lord Curzon in Lausanne statıng that:"The Government of 
Turkey is the government of Kurds as much as of the Turks, for the true 
and legttımate representatıves of the Kurds take their seats in the 
National Assembly and partıcipate to the same extent as the representa
tıves of the Turks in the government and administratıon of the country." 
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