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BASIN BİLDİRİSİ 

TÜRKİYE, ULUSLARARASI HUKUK UZMANLARINDAN OLUŞAN BİR HEYETİN YÜRÜTTÜĞÜ 
ÇIĞIR AÇICI SORUŞTURMANIN ARDINDAN İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE 
LAHEY’DEKİ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANMAKLA KARŞI KARŞIYA 

• Erdoğan rejimi 200.000'den fazla mağduru İşkence, Zorla Kaybetme, Uluslararası
Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Olarak Hapsetme ve Zulüm gibi suçlara maruz
bırakmıştır.

• Kanıtlar, Türk yetkililerin sadece Türkiye'de değil, UCM'ye taraf 45 devletin
topraklarında da insan kaçırma, keyfi olarak özgürlükten mahrum bırakma, sınır dışı
etme, kimlik/pasaport temini gibi en temel hizmetlerden mahrum bırakma ve Erdoğan
rejimine muhalif olanları toplu olarak işten çıkarma yoluyla suçlar işlediğini
göstermektedir.

• Çok sayıda kişi - ilk kez - UCM'nin takdir yetkisi altında konuşmuştur.
• Belgelenen tüm suçlar UCM tarafından yargılanamaz. Bu suçlardan yaklaşık 1300 kişiye

karşı işlenen suçlar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve analiz edilmiştir ve UCM tarafından
yargılanabilir durumdadır.

• UCM savcısı Sayın Karim Khan şimdi mahkemenin, bir NATO müttefikinin üst düzey
yetkililerinin muhtemelen yargılanmasını sonuç verecek soruşturmaları açıp
açmayacağını değerlendirmelidir.

9 Şubat 2023 tarihinde UCM Savcılık Ofisine bir başvuru sunulmuştur. Başvuru şu kişiler 
tarafından sunulmuştur: 

• Belçikalı avukatlık bürosu Van Steenbrugge Advocaten (VSA), önemli sayıda mağdur
adına Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Belçika eski Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası
İnsan Hakları hukuku konusunda tanınmış profesör.

• Eylül 2021'de Cenevre'deki Türkiye Mahkemesinin organizatörü Belçika merkezli
Turkey Tribunal vzw isimli STK adına başkan Prof. Dr. Marc Baron Bossuyt, Belçika
Anayasa Mahkemesi eski başkanı ve BM İnsan Hakları Komisyonu eski başkanı,
başvuruyu imzaladı.

• MEDEL (Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés), 16 ülkeden 23 ulusal
örgütten oluşan ve 18.000 hakim ve savcıyı temsil eden bir hakim ve savcı örgütüdür
ve MEDEL adına Başkan Bayan Hakim Mariarosaria Guglielmi imza atmıştır.

Başvuru ile birlikte UCM Savcılık Ofisi’ne (OTP) gönderilen mektubun Türkçe tercümesi ekte 
yer almaktadır. UCM Savcılığına sunulan başvuru 4,000 sayfalık hukuki ve olgusal analizden 
oluşmakta ve Erdoğan rejimi tarafından mağdurlara ve ailelerine dayatılan sessizliği bozan 
yüzlerce kişinin ifadesini içermektedir. Bu başvurunun da bir özeti ekte yer almaktadır. 
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A. "Saldırı" 
 
İnsanlığa Karşı Suçlar tanımına girmek için iki unsur çok önemlidir:  
 

1. Suçlar Roma Statüsü'nde sayılan Suçlar listesinde yer almalıdır 
2. Suçlar, sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenmeli 
ve suçlar, bu tür bir saldırıyı gerçekleştirmeye yönelik bir Devlet politikası uyarınca veya bu 
politikanın devamı olarak işlenmelidir. 

 
1. Suçlar, Roma Statüsü'nde sayılan Suçlar listesinde yer almalıdır 

 
İnsanlığa karşı işlenen ve bildiride belgelenen suçlar şunlardır:  
a) İşkence,  
b) Zorla Kaybetmeler, 
c) Uluslararası Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Olarak Tutuklama ve  
d) Zulüm. 
 

2. Suçlar, sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenmeli 
ve bu suçlar, Devletin bu tür bir saldırıyı gerçekleştirme politikası uyarınca veya bu politikanın 
devamı olarak işlenmelidir. 
 
Bir saldırının varlığını değerlendirmek için hem Türkiye'de işlenen suçlar hem de Türkiye 
dışında işlenen suçlar dikkate alınmalıdır.   
 
Mahkemeye yapılan başvuru, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir 800 kişiye ilişkin 463 
bireysel İşkence beyanı içermektedir. İfadeler, işkencenin nasıl geniş ve tutarlı bir ölçekte 
uygulandığını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Türkiye İnsan Hakları Derneği'nden alınan 
kanıtlar, örgütün 2003-2021 döneminde İşkence ile ilgili yılda ortalama 1.460 şikayet aldığını 
ve sistematik işkencenin 2022'de de devam ettiğini göstermektedir. 
 
Mahkemeye yapılan başvuruda 109 kişiye ilişkin 59 ülke dışı ve ülke içi Zorla Kaybetme vakası 
belgelenmiştir. Türk devleti yurt içinde yaşanan kayıp olaylarına karıştığını her zaman inkâr 
ederken, yetkililer sürekli olarak yurt dışında yapılan yasadışı kaçırma olaylarıyla 
övünmektedir. En son Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Türk öğretmenin 
yabancı bir ülkeden kaçırıldığını ilan eden görüntüsünün yanında bir basın toplantısı 
düzenledi. Cezasızlığın küstah bir göstergesi olarak, kaçırılan kişinin yayınlanan görüntüsü açık 
işkence belirtileri gösteriyordu ve daha sonra bir kolunu onarmak için ameliyat geçirdi. 
 
Uluslararası Hukukun Temel Kurallarını İhlal Eden Tutuklamalarla ilgili olarak, resmi Türk 
istatistikleri 2015-2021 döneminde 2.217.000 kişi hakkında "terör örgütü" üyeliği iddiasıyla 
soruşturma başlatıldığını göstermektedir. 560.000 kişi yargılanmış ve 270.000'i terör örgütü 
üyesi olduğu tespit edilen 374.000 kişi mahkûm edilmiştir. Mahkemeye yapılan başvuru, 
51.205 kişiyle ilgili 1.789 Uluslararası Hukukun Temel Kurallarını İhlal Eden Hapis Cezası toplu 
hapsetme vakasını belgelemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve BM Keyfi Gözaltı 
Çalışma Grubu, çok sayıda vakanın, Türkiye'nin imzacısı olduğu ancak rutin olarak görmezden 
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geldiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık ihlallerini oluşturduğunu belgelemiştir. 
Kovuşturmalar, rejim muhalifi olarak görülen kişilerin mezarlarını ziyaret etmek veya ölen 
kişilerin cenazelerine katılmak gibi tamamen keyfi nedenlerle bile yürütülmektedir. 
 
Rejimin muhalifleri olarak algılanan kişiler, devlet memurlarının ve özel sektör çalışanlarının 
zorla işten çıkarılması ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarının, hatta yeni doğan bebeklerin 
pasaportlarının ve konsolosluk hizmetlerinin ellerinden alınması gibi eylemlerle zulüm suçuna 
maruz bırakılmıştır. Bunun tek nedeni, Gülen hareketiyle bağlantılı (olduğu iddia edilen) 
kişilere yönelik ayrımcı zulümdür.  Resmi Türk istatistikleri, 2016 yılından bu yana 129.410 
kamu görevlisinin ihraç edildiğini ve 19.962 öğretmenin öğretmenlik lisansının iptal edildiğini 
göstermektedir. Gülen hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik keyfi soruşturmalar 
kapsamında toplam 234.419 pasaport keyfi olarak iptal edilmiştir. Bunların 155.000'i, 
haklarında herhangi bir adli işlem başlatılmamış kişilerle ilgilidir; örneğin, haklarında 
soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişilerin eşleri gibi. Türkiye dışında, 25'i UCM'ye taraf 
olan 46 devlette ayrımcı bir şekilde pasaportlar iptal edilmiş veya konsolosluk hizmetleri 
reddedilmiştir. Bu eylemler, 1.255'i UCM'ye taraf devletlerde zulüm gören, çoğu çocuk 4.084 
kişi ile ilgilidir. Türkiye dışındaki okullar devletin emriyle kapatılmıştır veya bir cogu gasp 
edilmiştir. Öğretmenler sınır dışı edilmiş, kovuşturmaya uğramış, kaçırılmış ve pasaportları 
iptal edilerek sürgün hayatına mahkum edilmiştir. 
 
Sonuç olarak, başvurunun Türk yetkililerin Erdoğan rejiminin yüz binlerce muhalifine karşı 
insanlığa karşı suç işlediğini gösterdiği söylenebilir. Bu suçlar "sivil nüfusa karşı yaygın ve 
sistematik bir saldırı" anlamına gelmekte ve UCM'nin Erdoğan rejiminin üst düzey yetkililerine 
karşı dava açması için gerekli eşiği karşılamaktadır. 
 
B. UCM tarafından yargılanabilecek bireysel cezai sorumluluk vakaları 
 
Başvuruda belgelenen tüm suçlar, bireysel cezai sorumluluk prosedürlerinde UCM tarafından 
yargılanamaz. Sadece Roma Statüsünü onaylayan bir Devlette işlenen veya başlatılan Suçlar 
UCM tarafından yargılanabilir. Kürt hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişilere (İşkence, Zorla 
Kaybetme ve Hapsetme) ve diğer rejim muhaliflerine (çoğunlukla Hapsetme) karşı işlenen 
İnsanlığa Karşı Suçların tamamının, Türkiye içinde veya taraf olmayan bir devlette işlenmiş 
olmaları nedeniyle UCM nezdinde bireysel bir ceza yargılamasına yol açamamasının nedeni 
de maalesef budur. Sunulan davalar şunlardır: 
 
a) Mağdurların Kenya, Kamboçya, Gabon, Arnavutluk, Bulgaristan, Moldova, Moğolistan ve 
İsviçre'den kaçırılarak Türkiye'ye getirildiği 17 Zorla Kaybetme vakası1;  
 
b) 13 Taraf Devlette (Mali, Nijer, Tunus, Çad, Afganistan, Venezuela, D.R. Kongo, Gabon, 
Senegal, Ürdün, Zambiya, Liberya ve Kongo-Brazzaville) 73 okulun kapatılması, 522 Türk 
öğretmenin ve ailelerinin, toplamda 1000'den fazla kişinin işten çıkarılması2; 
 

 
1 Moğolistan ve İsviçre'deki vakalar başarılı olamayan girişimlerdi. 
2 Sadece Türk öğretmenler (ki hepsi işten çıkarılmış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır) dikkate alınmış, ancak 
yerli personel de kararlardan etkilenmiştir. 
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c) 29 Taraf Devlette (Afganistan, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Kamboçya, 
Kanada, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gine, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, 
Madagaskar, Mali, Moğolistan, Nijerya, Kuzey Makedonya, Peru, Polonya, Romanya, İsviçre, 
Tanzanya, Hollanda, Tunus, Uganda ve Birleşik Krallık) 206 kişiye ilişkin olarak pasaportların 
ayrımcı bir şekilde iptal edilmesi, pasaportların ayrımcı bir şekilde uzatılmaması ve kimlik 
kartlarının (yeni doğan çocuklar için bile) ayrımcı bir şekilde verilmemesi. 
 
Yaklaşık 1300 kişiyi ilgilendiren bu suçlar sadece ayrıntılı olarak tanımlanmakla kalmamış, aynı 
zamanda tüm yasal yönleri de derinlemesine incelenmiştir. 
 
C. Türkiye UCM'ye taraf değildir. UCM nasıl yetkili olabilir? 
 
Türkiye UCM'ye taraf değildir. Ancak mahkeme 2019 yılında, Myanmar'ın Rohingya 
Müslümanlarına yönelik etnik temizliğini - Myanmar'ın mahkemenin yetkisini tanımamasına 
rağmen - takip edebileceğini, çünkü mağdurların UCM imzacısı olan Bangladeş'e sınır dışı 
edildiğini ve dolayısıyla suçun unsurlarının bir üye devlette işlendiğini tespit etmiştir.  
 
Başvuru, İnsanlığa Karşı Suçların önemli bir kısmının UCM'ye taraf devletlerin topraklarında 
işlendiğini göstermektedir. Gerçekten de bu suçlar, UCM'nin bölgesel yargı yetkisine sahip 
olduğu 45 taraf devletin topraklarında işlenmiştir. Bu spesifik suçlar yaklaşık 1300 mağdurla 
ilgilidir. 
 
D. Şimdi ne olacak?  
 
Roma Statüsü, soruşturma başlatmanın uygun olup olmadığına karar verme konusunda 
Savcıya önemli bir takdir yetkisi vermektedir. Elbette, kabul edilebilirliğin yasal gereklilikleri 
yerine getirilmelidir (ve getirilmektedir), ancak savcı aynı zamanda olayların ciddiyeti hakkında 
da bir yargıya varmalıdır.  Mevcut davada, başvuru, ağırlık eşiğine ulaşıldığını göstermektedir. 
Gerçekten de: mevcut davada ağırlık şartını değerlendirmek için dikkate alınabilecek suçlar 
200.000'den fazla kişiyle ilgilidir. Suçlar geniş bir coğrafi alanı ve uzun bir zaman dilimini 
kapsamaktadır milli yas ilan edilen deprem günlerinde ve sonrasında dahi devam 
edegelmektedir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası makamların ve 
yargı mercilerinin bağlayıcı olan ve olmayan kararlarına kasıtlı olarak tam bir saygısızlık söz 
konusudur, suçlar acımasızca işlenmekte ve yeni doğmuş çocuklar dahi hedef alınmaktadır. 
Bu suçlar, geri göndermeme ilkesine ve uluslararası hukuk düzeninin diğer temel ilkelerine 
yönelik kasıtlı bir küçümseme olarak değerlendirilmelidir. Bu ise uluslararası hukuk düzenine 
açıkça meydan okumaktadır. Bu nedenle, ağırlık şartının karşılanmadığını söylemek makul 
olmayacaktır. 
 
Em. Prof. Vande Lanotte şunları söyledi: "Türkiye'nin, sırf Erdoğan rejiminin düşmanı olarak 
algılandıkları için yüz binlerce insana karşı İnsanlığa Karşı Suç işlediğine dair kanıtlar açıktır. Bu 
eylemlerden sorumlu olan kişiler, yaptıklarının uluslararası hukukun tüm temel kurallarına 
aykırı olduğunu biliyorlardı, ancak cezasız kalacaklarından emindiler. UCM bu cezasızlığı 
durdurmak için kurulmuştur ve burada da bunu yapmalıdır. UCM savcısını bu davayı ele 
almaya ve hiçbir bireyin - Batı'nın bir NATO müttefikinin üst düzey yetkilisi olarak görev yapsa 
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bile - hukukun üstünde sayılamayacağını temin etmeye çağırıyoruz. Geçmişte UCM, genellikle 
başarısız devletler (failed states) olmak üzere Avrupa dışındaki ülkelere yoğunlaşmıştır. Bu 
politika seçiciliği nedeniyle eleştirilmiştir.  Türkiye başarısız bir devlet değildir. Ancak Türkiye, 
hiç şüphesiz, hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda başarısız bir devlettir ve İnsanlığa 
Karşı Suç işleyen yetkililere karşı cezai prosedürler söz konusu olduğunda başarısız bir 
devlettir. Rusya tarafından Ukrayna'da işlenen suçlar, Ukrayna halkına ve uluslararası 
hukukun en temel ilkelerine karşı bir savaş teşkil etmektedir. Türk yetkililer tarafından rejim 
muhaliflerine karşı işlenen suçlar, muhalifleri işkenceye, hapse ve sosyal ölüme mahkum eden 
başka bir savaş türüdür. Ancak bu savaş aynı zamanda uluslararası hukukun en temel ilkelerine 
kasıtlı olarak ve gururla saldırmaktadır. Beş yılı aşkın bir sürenin ardından, Türkiye'de ve 
yurtdışında işlenen bu suçları cezalandırmanın, aynı suçların tekrar işlenmesini önlemenin ve 
uluslararası hukuk düzeninin temel unsurlarını korumanın tek yolunun UCM tarafından 
yürütülecek bir soruşturma ve UCM nezdinde açılacak bir dava olduğu açıktır. Dava 
Türkiye'deki vahim durumdan daha geniştir. Burada söz konusu olan uluslararası hukuk 
düzenidir. Başvuruyu teslim eden bizler, durumun ciddiyetinin Savcı tarafından fark 
edilmeyeceğini aklımıza bile getirmiyoruz". 
 
E. Em. Prof. Marc Baron Bossuyt’un beyanı 
 
Em. Prof. Marc Baron Bossuyt: "Bu başvurunun sunulması Türkiye'ye karşı düşmanca bir 
hareket olarak algılanmamalıdır. Bu, başarısız darbeye karışmış olanları destekleyen bir eylem 
de değildir. Bu girişim, ağır insan hakları ihlalleri altında acı çeken herkesi - ve bu aslında çok 
sayıda kişi - destekleyen bir eylemdir." 
 
F. MEDEL Beyannamesi 
 
MEDEL'in açıklaması bu bültene eklenmiştir. 
 
G. Enes Kanter Freedom ve Doğan Özgüden'in Beyanları  
 
Basın toplantısında iki Türk şahsiyet tarafından da açıklamalar yapıldı.  
 
Enes Kanter Freedom şunları söyledi : "İnsanlığa karşı suçlar işleniyor. Ne yazık ki, güçlü Batılı 
ülkeler tarafından işlenen bu tür Suçlar hiçbir zaman kovuşturulmadı. Ancak İnsanlığa Karşı 
Suçların cezai sorumluluğu seçici olamaz. Tebliğin yürürlüğe girmesi, pek çok insanın 
cezasızlığa tahammül edilemeyeceği yönündeki arzusunun güçlü bir işaretidir. " 
 
Info-Türk Genel Yayın Yönetmeni Doğan Özgüden: "Türkiye'deki insan hakları ihlalleri on 
yıllardır ulusal mahkemelerde çözümsüz kaldı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
kararlarına Ankara'daki siyasi iktidarlar tarafından hiçbir zaman saygı gösterilmedi. Bu yeni 
girişimin tüm Türkiye vatandaşları için yeni bir özgürlük ve demokrasi ufku açacağını 
umuyorum." 
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Bazı ilave teknik bilgiler: 
 

• Mahkemeye yapılan basvuru, Türkiye'nin UCM'ye taraf 45 ülkede işlediği İnsanlığa 
Karşı Suçları belgeliyor: Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Bosna 
Hersek, Burkina Faso, Kamboçya, Kanada, Çad, Kongo, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gabon, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Gine, 
Ürdün, Kenya, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Mali, Moğolistan, 
Hollanda, Nijer, Nijerya, Kuzey Makedonya, Peru, Polonya, Moldova Cumhuriyeti, 
Romanya, Senegal, İsviçre, Tacikistan, Gambiya, Tunus, Uganda, Birleşik Krallık, 
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Venezuela ve Zambiya.  

• UCM Ön Yargılama Dairesi Kasım 2019'da, UCM'ye taraf olmayan Myanmar'da 
Rohingya nüfusuna karşı işlendiği iddia edilen sürgün ve zulüm gibi insanlığa karşı 
suçların "en azından kısmen" herhangi bir UCM imzacısının topraklarında işlenmesi 
halinde mahkemenin bu suçları soruşturabileceğine karar verdi. 

 



€9TtJRl(TYTRIBU}IAL MEDEL a
ilagi.tràts Europêens pour la Dêmocralie et lês Libertês

Mr. K. Kahn

Prosecutor of the ICC

Oude Waalsdorperweg 1-0

2597 AK Den Haag

Ghent, 9 February 2023

Hon. Mr. Kahn,

Attached to this letter, we are submitting to the Office of the prosecutor a

communication concerning the situation in Turkiye.

This communication provides information that there is a reasonable basis to believe that

Crimes against Humanity under the jurisdiction of the ICC have been and are being

committed and that the contextual requirements as foreseen in the Rome Statute are

fulfilled. The Crimes against Humanity are Torture, Enforced Disappearances,

Imprisonment in Violation of Fundamental Rules of International Law and Persecution.

In the communication attention is paid to the temporal, material and territorial

admissibility and the gravity requirement. The complementarity requirement is assessed

as are the "lnterests of Justice".

The Office of the Prosecutor is requested to start investigations under Article L5 Rome

Statute.

The communication is brought under your attention by VSAdvocaten, a Belgian Lawyer's

office acting in the name of some 40 victims, vzw Turkey Tribunal, a Belgian NGO that

organised the people's tribunal "Turkey Tribunal" in Geneva in September 2021 and

MEDEL (Magistrats Européens pour le Démocratie et les Libertés), an umbrella



association, founded in Strasbourg in June 1985, which brings together 24 associations

of judges and public prosecutors from l-6 European countries, representing 1-8 000

magistrates.

For any further communications, please contact johan.vandelanotte@vsadvocaten.be'

Yours sincerely,

Em. P Dr. Johan Vande Lanotte

VSA

Mrs. Mariarosaria Guglielmi

President MEDEL

L,e. 7*1^h/ fl</'qous
Em. Prof. Dr. Marc Baron BossuYt

President Turkey Tribunal vzw
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Gent, 2 Şubat 2023 

Sn. K. Khan 
UCM Savcısı 

 Oude Waalsdorperweg 10 
2597 AK Den Haag 

Sayın Khan, 

Bu mektubun ekinde, Türkiye'deki durumla ilgili bir başvuruyu savcılık makamına iletiyoruz. 

Bu başvuru, UCM'nin yargı yetkisi kapsamındaki İnsanlığa Karşı Suçların (crimes against 
humanity) işlendiğine ve işlenmekte olduğuna ve Roma Statüsü’nde öngörülen bağlamsal 
gerekliliklerin (contextual requirements) yerine getirildiğine inanmak için makul bir temel 
olduğuna dair bilgi sağlamaktadır. İnsanlığa Karşı Suçlar, İşkence (torture), Zorla Kaybetme 
(enforced disappearance), Uluslararası Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Olarak Hapsetme 
(Imprisonment in Violation of Fundamental Rules of International Law) ve Zulümdür 
(persecution). 

Başvuruda zamansal (temporal), maddi ve bölgesel kabul edilebilirlik (material and territorial 
admissibility) ile ağırlık (gravity) şartına dikkat çekilmektedir. Tamamlayıcılık 
(complementarity) şartı da "Adaletin Menfaatleri" gibi değerlendirilmektedir. 

Savcılık Ofisi'nden Roma Statüsü'nün 15. Maddesi uyarınca soruşturma başlatması talep 
edilmektedir. 

Bu başvuru, 40 kadar mağdur adına hareket eden Belçikalı bir avukatlık bürosu olan 
VSAdvocaten, Eylül 2021'de Cenevre'de "Turkey Tribunal" adlı halk mahkemesini düzenleyen 
Belçikalı bir STK olan Turkije Tribunaal vzw ve Haziran 1985'te Strazburg'da kurulan, 16 Avrupa 
ülkesinden 24 hakim ve savcı derneğini bir araya getiren ve yaklaşık 18.000 hakim ve savcıyı 
temsil eden bir şemsiye dernek olan MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les 
Libertés) tarafından dikkatinize sunulmaktadır. 

Saygılarımızla, 

Em. Prof. Dr. Johan Vande Lanotte Em.Prof. Dr. Marc Baron Bossuyt 
Avukat (VSAdvocaten) Turkey Tribunal Yönetim Kurulu Başkanı 

Mrs. Mariarosaria Guglielmi 
MEDEL Başkanı 

[Türkce]



MEDEL'in tarihinin kökeninde yer alan demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere olan bağlılık, 
bizi yıllardır Türkiye'deki krizin ve ardından gelen hukukun üstünlüğünün çöküşünün 
sonuçlarını defalarca kınamaya yöneltmiştir.  

 

Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ve demokrasinin sona ermesi, bu ülkenin pek çok 
vatandaşı için kişisel özgürlük, bilgi edinme özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve 
özgürlüklerin kitlesel ve sistematik bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyordu. Buna toplu 
tutuklamalar, yasal dayanağı olmayan gözaltılar ve AİHM'nin önüne gelen birçok davada 
verdiği kararlara rağmen yerel mahkemeler tarafından asgari adil yargılanma güvencelerine 
saygı gösterilmeden verilen cezalar da dahildi. 

 

Belçikalı hukuk firması Van Steenbrugge Advocaten (VSA), STK Turkey Tribunal ve MEDEL 
tarafından UCM Savcılığına 9 Şubat 2023 tarihinde ortaklaşa sunulan başvuru, çok sayıda 
mağdurdan gelen ve ele alınmadan kalamayacak adalet talebine ses vermeyi ve hiçbir Türk 
vatandaşının artık temel hakların etkili bir şekilde korunmasından ve hukukun üstünlüğüne 
saygı duyan bir devletin doğal güvencelerinden mahrum kalmamasını sağlamaya katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.  

 

Bu eylemle, insan hakları ihlalleri iddialarının zaman içinde sistematik olarak izlenmesi 
faaliyetinin sonuçlarını uluslarüstü adaletin dikkatine sunmak istiyoruz; bu faaliyet sonunda, 
belgelere ve yüzlerce kişinin bireysel ifadelerine dayanarak, insanlığa karşı suç olarak 
nitelendirilebilecek olayların ciddiyetine ilişkin hukuki ve olgusal bir analiz yapılmıştır. 

 

Türk halkı büyük bir trajediyle karşı karşıya kalmıştır. 

 

MEDEL, mağdurların acılarını paylaşmakta ve tüm toplumların yıkımına yol açan bu felaketten 
etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Kendi ülkelerinde bu tür 
olayların etkilerine tanıklık etmiş olan bizler için, Türkiye'de depremin vurduğu bölgelerdeki 
halkla empati kurmak özellikle güçlü bir etki yapmıştır.  

 

Bununla birlikte, insan hak ve özgürlüklerine yönelik her ihlalin adalet açısından bir karşılığı 
olmalıdır. Bu hiçbir istisnayı kabul etmeyen bir ilkedir: özgürlükler ve insan hakları dokunulmaz 
ve evrensel değerlerdir. Bunların korunması askıya alınamaz ya da inkar edilemez. Bunları 
kasıtlı ve sistematik olarak ihlal eden herkes sorumlu tutulmalıdır.                                        

 

1 Mart 2023 
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Özet 

 

Türkiye'deki duruma ilişkin bu başvuru, UCM'nin yargı yetkisi kapsamındaki İnsanlığa Karşı 
Suçların işlendiğine ve işlenmekte olduğuna dair makul bir temelin olduğuna ilişkin bilgi ve 
delil ihtiva etmektedir. UCM Savcılık makamından Roma Statüsü'nün 15. Maddesi uyarınca 
soruşturma başlatması talep edilmektedir.  
 
Türkiye Roma Statüsünü onaylamamıştır. Bununla birlikte, UCM'nin ülkesel, zamansal ve 
maddi açılardan yetkisinin oluştuğunu gösterir önemli sayıda eylem belgelenmiştir. 
Gerçekten de, bu suçların fiilleri en azından Roma Statüsü’nü onaylayan bir ülkede işlenmeye 
başlanmıştır. UCM'nin içtihadı, böyle bir durumda mahkemenin ülkesel anlamda yargı 
yetkisine sahip olduğu yönünde açıktır. Buna ilişkin ilkeler Bölüm 0'da (Ön Gözlemler) 
açıklanmış ve Bölüm III'te (UCM'nin Yargı Yetkisine Giren Bireysel Suçlar) uygulanmıştır.    
 
Savcılığın dikkatine sunulan suçlar için ağırlık şartına dikkat edilmelidir. Roma Statüsü, 
İnsanlığa Karşı Suçların belirli bir ağırlık seviyesine ulaşmaması halinde Savcının soruşturma 
başlatmamaya karar verebileceğini öngörmektedir. Ağırlığın mevcut olduğunun kanıtlanması 
gerekmez, aksine, ağırlığın bulunmadığı hususu kanıtlanmalıdır. Başka bir deyişle: Savcılık, 
ağırlığın olmadığını ispat ile yükümlüdür.  
 
Mevcut başvuru bu dosyada ağırlık eşiğinin asıldığını iddia etmektedir. Dosyada ağırlık şartını 
değerlendirmek için göz önüne alınabilecek suçlar 200.000'den fazla kişi ile ilgilidir. Suçlar 
geniş bir coğrafi alanı ve uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi gibi uluslararası makamların ve yargı mercilerinin bağlayıcı olan veya bağlayıcı 
olmayan kararlarına karşı açık bir aykırılık söz konusudur. Bahsedilen bu suçlar acımasızca 
işlenmekte ve hatta yeni doğan bebekler dahi hedef alınmaktadır. 
 
Bu suçlar, geri göndermeme ilkesi gibi uluslararası hukuk düzeninin temelini oluşturan 
prensiplerin kasıtlı olarak hiçe sayılması olarak değerlendirilmelidir.  Bu nedenle, ağırlık 
şartının karşılanmadığını söylemek makul olmayacaktır.   
 
İşlenen İnsanlığa Karşı Suçlar İşkence, Zorla Kaybetme, Uluslararası Hukukun Temel 
Kurallarına Aykırı Olarak Hapsetme ve Zulüm suçlarından oluşmaktadır.   
 
Türkiye'nin İşkence konusunda uzun bir geçmişi vardır. Burada göz önüne alınan dönem için, 
Türk hükümetinin kendisi tarafından sağlanan istatistiki bilgiler, 2013-2018 döneminde Türk 
adli makamları önüne yıllık ortalama 1.422 İşkence vakası getirildiğini, ancak bu vakaların 
yalnızca yüzde birinin (yılda ortalama 1.422'den 13'ü) failin hapsedilmesi ile sonuçlandığını 
göstermektedir. Türkiye İnsan Hakları Derneği tarafından sağlanan istatistiki bilgiler, bu 
kuruluşun 2003-2021 döneminde İşkence ile ilgili yılda ortalama 1.460 şikayet aldığını 
göstermektedir. Birçok güvenilir uluslararası rapor İşkencenin sıkça kullanıldığını 
doğrulamaktadır. Yakın zamanda - 30 Kasım 2022'de - BM İnsan Hakları Komitesi, Açıkkollu 
davasında mağdurun ölümüyle sonuçlanan kapsamlı İşkenceyi doğrulamıştır.   
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Bu başvuruda, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir 800 kişiye ilişkin 463 bireysel ifade 
sunulmuştur (Ek 2). Bu ifadeler, İşkencenin nasıl geniş ve tutarlı bir ölçekte uygulandığını 
ayrıntılı olarak açıklamaktadır. İşkence için hedef alınan gruplar, Gülen Hareketi ve Kürt Siyasi 
Hareketi üyesi oldukları iddia edilen kişilerdir. Bu vakalarda en sık bahsedilen İşkence eylemi 
şiddetli dayaktır, ancak waterboarding, uzun süre sıkıca kelepçelenme, uzun süre aynı 
pozisyonda kalmaya zorlanma, elektroşoka maruz bırakılma, cinsel taciz, öldürülme tehdidi, 
uykudan mahrum bırakma ve aşağılamadan da tekrar tekrar bahsedilmektedir. Bu eylemler 
Roma Statüsü'ndeki İşkence tanımını karşılamaktadır.  

Bu İşkence eylemlerinin gerçekten gerçekleştiğine inanmak için makul bir temel vardır. 
Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri tarafından hazırlanan çok sayıda rapor bunu 
doğrulamaktadır. Dahası, bu tür İşkence eylemleri bugün de devam etmektedir. Bu 
bağlamda, Şubat 2022'nin ilk haftasında çok sayıda kişi (yaklaşık 300 kişi) gözaltına alınmıştır. 
Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu, bu kişilerin gözaltına alınmaları sırasında meydana 
gelen işkence eylemlerine ilişkin bir rapor hazırlamıştır. Raporun yayınlanmaması için Baro'ya 
çok fazla baskı yapıldı. Bu tarihe kadar (2022 sonu), duyurulmasına rağmen, bu raporlar 
yayınlanmadı.

Ek 4'te, 109 kişiyle ilgili 59 (ülke dışı ve ülke içi) Zorla Kaybetme vakası belgelenmiştir. Zorla 
Kaybetmeler yeni bir olgu değildir. Bu eylemler Roma Statüsü'ndeki Zorla Kaybetme tanımına 
uymaktadır ve bunların gerçekten meydana geldiğine inanmak için makul bir temel vardır. 
Türk makamlarının ülke içindeki Zorla Kaybetmelerle ilgisi her zaman inkar edilmiştir. Ancak, 
Bölüm I.2'deki tanımı aksini açıkça göstermektedir. Ülke dışındaki Zorla Kaybetmeler söz 
konusu olduğunda ise tamamen farklı bir tutum göze çarpmaktadır: Gülen hareketi üyesi 
olduğu iddia edilen kişiler yurtdışında kaçırılmış ve yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmiştir. 
Hükümet bu vakalardaki dahlini inkar etmemektedir. Aksine, bu tür İnsanlığa Karşı Suçlarla 
gurur duyulduğu ve bunların istihbari bir başarı olarak kutlandığı görülmektedir. Yakın 
zamanda yaşanan İnandı vakasında Cumhurbaşkanı, yanında işkence izleri taşıdığı açıkça belli 
olan kaçırılan kişinin görüntüsüyle birlikte bununla övündüğü bir basın toplantısı 
düzenlemiştir. Bu kişi daha sonra bir kolunu tekrar kullanabilmek için ameliyat olmak 
zorunda kalmıştır. On sekiz Zorla Kaybetme vakası doğrudan Mahkeme'nin yetki alanına 
girmektedir ve bunlar başvurunun III. bölümünde ayrıntılı olarak belgelenmiştir.  

Mevcut başvuruda belgelenen üçüncü İnsanlığa Karşı Suç, Uluslararası Hukukun Temel 
Kuralları İhlal Edilerek Hapsedilmedir. Resmi istatistiklere göre, 2015-2021 döneminde 
2.217.000 kişi hakkında terör örgütü üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır. 560.000 kişi 
yargılanmış ve 270.000'i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere 374.000 kişi mahkûm 
edilmiştir. Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok sayıda kararında gözaltı 
ve/veya hapis kararlarının AİHS'ye aykırı olarak infaz edildiği sonucuna varmıştır. BM Keyfi 
Gözaltı Çalışma Grubu da 16 dosyada aynı sonuca varmıştır. 51.205 kişiyle ilgili 1.789 
Uluslararası Hukukun Temel Kurallarını İhlal Eden Tutuklama vakası bu başvurunun Ek 5.1, 
5.2, 5.3 ve 5.4'ünde belgelenmiştir.   

Söz konusu eylemler Roma Statüsü'nde yer alan Uluslararası Hukukun Temel Kurallarına 
Aykırı Olarak Hapsetme tanımına uymaktadır ve bunların gerçekten gerçekleştiğine inanmak 
için makul bir temel bulunmaktadır. Birçok kanıt, yürütülmekte olan "soruşturmaların" makul 

 *

* Bu başvuru ve başvuruya ait özet kaleme alındığı tarih itibariyle bahsedilen raporlar hala yayınlanmamıştı. 
Ancak 2023 yılı Ocak ayı başında bu raporlar yayınlandı. Turkey Tribunal, Twitter hesabında bunu 
duyurmuştu: https://twitter.com/turkey_tribunal/status/1610239036073078785?s=20 
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ve insani sınırları aştığını ortaya koymaktadır. Örneğin, 18 Ekim 2022 tarihinde 81 ilin 59'unda 
ülke çapında bir operasyon başlatılmış ve 742 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 
Toplamda 259 kişi tutuklanmış ve 459 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Ana 
suçlama, bu kişilerin cezaevinden tahliye edilen kişilere yaptıkları iddia edilen insani 
yardımlardı (yiyecek, para, tavsiye, vb.). Bazı durumlarda bu kişilere şu sorular sorulmuştur: 
"Yakın zamanda ölmüş kişileri mezarlarında ziyaret ettiğiniz tespit edildi. Onları neden ziyaret 
ettiğinizi açıklayın." Bu soru, savcı tarafından yapılan suçlamanın bir sonucuydu: "Ölenler için 
dua ederek ve görünüşte normal olan cenazelerine katılarak Anayasal düzeni, devleti ve 
hatta hükümeti yıkmaya çalışan örgüte yardım edilmektedir". Kovuşturmaların keyfiliğinin 
bir başka yakın tarihli örneği de İşkence ve daha özel olarak İşkence mağdurlarına yardım 
konusunda tanınmış bağımsız bir uzman ve aynı zamanda TTB (Türk Tabipler Birliği) yöneticisi 
olan Dr. Fincancı'nın tutuklanmasıdır. Türk ordusunun kimyasal silah kullanımını 
eleştirmesinin ardından (ve eleştirdiği için), evinde mermilerin yanı sıra kendisini terörizmle 
ve özellikle de PKK ile ilişkilendiren bir kitap bulunduğu iddiasıyla yakalanmış ve nihayetinde 
gözaltına alınmıştır. Tutuklama basında bu şekilde gerekçelendirildi. Birkaç gün sonra, kitabın 
Kürt kadın şair Bejan Matur tarafından yazılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine ait olan 
D&R kitap tarafından herhangi bir sorun olmadan açıkça satılan, ancak şimdi websitelerinden 
tamamen kaldırılan bir şiir kitabı olduğu ortaya çıktı. Yazar Altan, HDP lideri Demirtaş ve 
aktivist Kavala'nın davaları da, Avrupa Mahkemesi tarafından yalnızca insan haklarını 
savunan kişi ve kuruluşları susturmak amacıyla yapılan gözaltılar olarak nitelendirilen keyfi 
gözaltıların iyi bilinen örnekleridir.  
  
Mevcut Başvuru’da belgelenen dördüncü İnsanlığa Karşı Suç, Zulüm suçudur. Siyasi 
gerekçelere dayalı olarak ayrımcı bir şekilde işlenen İşkence, Zorla Kaybetme ve Uluslararası 
Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Olarak Hapsetme suçlarına ek olarak, temel haklardan ciddi 
şekilde mahrum bırakma suçları da aynı ayrımcı şekilde işlenmiştir. Temel haklardan yoksun 
bırakma olarak aşağıdakilerden bahsetmek gerekir: 1) Devlet memurlarının ve özel 
kurumlarda çalışan kişilerin işten çıkarılması ve bu işten çıkarmalara daha sonra başka 
olumsuz sonuçların eklenmesi, 2) Türkiye'de ve yurtdışında okulların kapatılması, 
devralınması ve bu okullarda çalışan personelin çalışma hakkının ihlal edilmesi ve 3) 
Türkiye'de ve yurtdışında pasaportların geri alınması ve yeni doğan çocuklara bile kimlik veya 
pasaport verilmemesi gibi  konsolosluk hizmetlerinden mahrum bırakma. Resmi istatistiki 
bilgilere göre 129.410 kamu görevlisi ihraç edilmiş, 19.962 öğretmenin öğretmenlik lisansı 
iptal edilmiştir. Ağırlaştırıcı tedbirler (bir kişinin işten çıkarıldığı veya zulme uğradığı 
gerçeğinin sosyal güvenlik dosyasında belirtilmesi) bu kişilerin yeni bir iş bulmasını çok 
zorlaştırmakta ve sağlık hakkı gibi sosyal güvenlik sistemindeki haklarını iptal etmektedir. 
Alınan tedbirlerin toplamını bu kişilerin "sosyal ölümü" olarak nitelendirmek abartılı 
olmayacaktır.  Türkiye sınırları dışında, Gülen hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 162 
okul kapatılmış ve bu durum 7.852 çalışanı etkilemiştir. Bu okullardan 83'ü Taraf Devletlerde 
yer almakta olup, 3.074 çalışanı etkilemiştir. Gülen hareketi üyesi olduğu iddia edilen kişilere 
karşı yürütülen keyfi soruşturmalar kapsamında toplam 234.419 pasaport geri alınmıştır. 
Bunlardan 155.000'i, haklarında herhangi bir adli işlem başlatılmamış olan kişilerle ilgilidir; 
örneğin, haklarında soruşturma başlatılan kişilerin eşleri gibi. Türkiye dışında, 25'i Taraf 
Devlet olmak üzere 46 devlette pasaportlar iptal edilmiş veya konsolosluk hizmetlerinden 
yararlanma ayrımcı bir şekilde reddedilmiştir. Bu eylemler, çoğu çocuk olan 4.084 kişi ile 
ilgilidir. Bu kişilerden 1.255'i ile ilgili vakalar Taraf Devletlerde gerçekleşmiştir.   
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Tanımlanan suçlar, ancak herhangi bir Sivil Nüfusa yönelik Yaygın veya Sistematik bir 
Saldırının parçası olarak işlendikleri takdirde UCM'nin yargı yetkisi kapsamında İnsanlığa Karşı 
Suç teşkil etmektedir. Bu gereklilik, eylemlerin bağlamsal unsurlara ya da  "chapeau" ya 
uygunluğu olarak belirtilmektedir. Bir saldırının varlığının değerlendirilmesinin ilk aşaması, 
(1) özellikle Roma Statüsü madde 7(1)'de atıfta bulunulan fiillerin birden fazla işlenmesini 
içeren bir operasyon veya davranış biçiminin varlığının tespitini; (2) operasyon veya davranış 
biçiminin sivil bir nüfusa yönelik olduğunun gösterilmesini; ve (3) operasyon veya davranış 
biçiminin bir Devlet veya örgüt politikası uyarınca veya bu politikanın devamı olarak 
gerçekleştiğinin değerlendirilmesini gerektirir. İkinci aşama, saldırının nitelendirilmesi, 
özellikle de yaygın veya sistematik olup olmadığının tespiti ile ilgilidir. Bölüm II'de, 
gerekçelendirmenin birinci ve ikinci aşamasına ilişkin adımlar İşkence, Zorla Kaybetme, 
Uluslararası Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Hapis ve Zulüm suçları için ayrı ayrı açıklanmış 
ve bu suçlar için bir bütün olarak değerlendirilmiştir. 
 
Sonuç olarak, belgelenen İnsanlığa Karşı Suçlar gerçekten de sivil nüfusa yönelik bir saldırının 
parçası olarak değerlendirilmeli ve Mahkeme'nin maddi yargı yetkisi kapsamına girmelidir: 
Roma Statüsü'nde öngörülen bağlamsal gerekliliklerin yerine getirildiğine inanmak için makul 
bir temel vardır. Bu özette daha fazla ayrıntıya girmeden, eylemlerin çokluğu, hedef alınan 
kişiler (Gülen hareketi ve Kürt hareketinin üyesi oldukları iddia edilenler ve daha genel olarak 
Erdoğan rejiminin muhalifleri), eylemlerin planlı niteliği, kamu kaynaklarının kullanımı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinin açıklamaları, resmi yayınlar/duyurular ve 
aynı etkileri yaratmayı amaçlayan benzer suç davranışlarının tesadüfi olmayan tekrarı, bu 
sonuca varmak anlamında güçlü ve ikna edici göstergelerdir.  
 
Bölüm III'te, fail(ler)in bireysel cezai sorumluluğunu tanımlamak için Mahkeme'nin yargı 
yetkisi altına alınabilecek belirli fiiller ayrıntılı olarak açıklanmaktadır: Mağdurların Kenya, 
Kamboçya, Gabon, Arnavutluk, Bulgaristan, Moldova, Moğolistan ve İsviçre'den kaçırılarak 
Türkiye'ye getirildiği 17 Zorla Kaybetme vakası;1 13 Taraf Devlette (Mali, Nijer, Tunus, Çad, 
Afganistan, Venezuela, D.R. Kongo, Gabon, Senegal, Ürdün, Zambiya, Liberya ve Kongo-
Brazzaville) 73 okulun kapatılması, 522 Türk öğretmenin ve ailelerinin - toplamda 1.000'den 
fazla kişinin - işten çıkarılması2; Pasaportların geri alınması, uzatılmaması ve kimlik kartlarının 
verilmemesi (yeni doğan çocuklar için bile) 29 Taraf Devlette ( Afganistan, Avusturya, 
Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Kamboçya, Kanada, Danimarka, Fransa, Gürcistan, 
Almanya, Gine, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Mali, Moğolistan, Nijerya, Kuzey 
Makedonya, Peru, Polonya, Romanya, İsviçre, Tanzanya Hollanda, Tunus, Uganda ve Birleşik 
Krallık) 206 kişiyle ilgilidir.   
 
Her bir vaka için olaylar belgelenmekte, kabul edilebilirlik şartları analiz edilmekte ve Bölüm 
III.20'de her bir vaka için tamamlayıcılık şartı değerlendirilmektedir.  
 
Roma Statüsü, bir soruşturmanın başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek için "Adaletin 

 
1 Moğolistan ve İsviçre'deki vakalar başarılı olamayan girişimlerdi. 
2 Sadece Türk öğretmenler (hepsi görevden alınmış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır) dikkate alınmıştır, 
ancak yerli personel de kararlardan etkilenmiştir. 
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Menfaateri"nin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu şemsiye altında, mağdurların 
menfaatleri önemli bir unsurdur. Bu Başvuru, bazı mağdurların açık yetkisi ile yapılmıştır. Bir 
diğer - olumsuz - husus ise, suçlardan en çok sorumlu olan kişilerin yargı önüne çıkarılıp 
çıkarılamayacağının değerlendirilmesidir. Prosedürün bu aşamasında, Suçlardan bireysel 
olarak sorumlu olan kişilerin belirlenmesi henüz söz konusu değildir ve her halükarda 
Savcının sorumluluğundadır. Bununla birlikte, Bölüm III.21'de açıklandığı üzere, suçlardan en 
çok sorumlu olan kişilerin yargılanamayacağını söylemek için hiçbir neden yoktur.   
 
Savcılığa sunulan Tebliğ, kapsamlı, ayrıntılı ve titizlikle değerlendirilmiş araştırmalara 
dayanmaktadır. Yüzlerce kişi yaşadıkları acılar hakkında ifade vermiştir. Eylemler, binlerce 
masum mağdurun acılarını daha da ağırlaştıran kınanmayı hak eden ve küstah bir cezasızlık 
havası yaymaktadır. Türkiye'deki durumla ilgili soruşturma başlatmak, bu mağdurlara adalet 
getirmenin tek yolu gibi görünmektedir.  
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SONUÇ  

 
1 Bu Başvuru, İşkence, Zorla Kaybetme, Uluslararası Hukukun Temel Kurallarına Aykırı Olarak 

Hapsetme ve Zulüm gibi İnsanlığa Karşı Suçların hem Taraf Devletlerin hem de Taraf Olmayan 
Devletlerin topraklarında işlendiğine ve UCM'nin yetkili olduğunu göstermek adına makul bir 
temel olduğuna dair kapsamlı bilgi ve göstergeler sunmaktadır.  
 
Bu suçlar, mevcut Türk rejiminin muhalifleri olarak tanımlanabilecek sivil nüfusa yönelik 
yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olup, Gülen hareketinin sözde üyelerinin birincil 
hedef olduğu görülmektedir.   
 
Kabul edilebilirlik şartları titizlikle incelenmiş ve bu şartların yerine getirilmiş olduğu 
görünmektedir. Bu iddialara ilişkin yapılacak bir soruşturma, çektikleri acıları dile getiren çok 
sayıda mağdur göz önüne alındığında (özellikle mevcut başvuruya ekli yüzlerce tanıklıkta) son 
derece önemli görünmektedir. UCM'nin yargı yetkisine giren onsekiz vaka belgelenmiştir. Bu 
davalar 1.000'den fazla mağdurla ilgilidir.   
 

2 Mevcut duruma özel olarak, suçların varlığı ilgili aktörler (özellikle Türkiye) tarafından inkar 
edilmediği gibi, suçların sorumluluğu da gizlenmemektedir. Bu durum, söz konusu suçların 
soruşturulmasını kolaylaştırmakla birlikte, bir yandan da faillerin binlerce insanın hayatını 
mahveden suçları işlemeye devam etmelerine yol açan güçlü bir cezasızlık duygusunun var 
olduğunu göstermektedir. AİHM'nin ve Türkiye'nin de üyesi olduğu saygın Uluslararası 
Kuruluşların bu suçları açıkça kınaması, faillerin suç teşkil eden davranışlarını değiştirmelerini 
sağlayamadı. Sadece UCM'nin müdahalesi etkili olacaktır. 
 

3 UCM, tam da ulusal yargı mercilerinin eldeki gerçekleri soruşturmaya ve nihayetinde en kötü 
suçları işleyenleri cezalandırmaya muktedir olmadığı veya bunu istemediği durumlarda 
cezasızlıkla mücadele etmek için kurulmuştur. Bu Başvuruda açıklanan ve somut ve ikna edici 
göstergelerle kapsamlı bir şekilde desteklenen durum budur.  
 
Tüm bu nedenlerle, Savcılık Makamından Türkiye ve diğer Taraf Devletlerdeki durumla ilgili 
olarak Roma Statüsünün 15. Maddesi uyarınca soruşturma başlatmasını saygıyla talep 
ediyoruz.  
 

4 İşlenmiş olan suçlar, yerel ve/veya uluslararası mahkemelerin ve kurumların kararlarına 
açıkça uyulmaması, geri göndermeme ilkesinin ihlal edilmesi, İnsanlığa Karşı Suçların 
sorumluluğunun açıkça kabul edilmesi hususları uluslararası toplumu ilgilendirmektedir. 
UCM, (çok) uzun yıllardır devam eden bu hukuksuz duruma bir son verebilir. 
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