
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İçtihadı ve Geçmişte Yaşanan 
Ağır İnsan Hakları İhlalleri1 

 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, askeri darbeler ve olağanüstü 
hal dönemlerinde ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkemizde mağdurlar, 
mağdur yakınları ve kamuoyu açısından önemli bir ihlalleri kayda düşürme, 
hakikata ulaşmaya destek olma ve süregelen cezasızlığın önüne geçme 
potansiyeli taşımaktadır. Mahkeme, önüne gelen davalar bakımından, yakın 
geçmişimizde yaşanan ve 27 Mayıs 1995’ten beri her Cumartesi Galatasaray 
Lisesi önünde toplanan Cumartesi Anneleri tarafından toplumsal hafızamızda 
açık bir yara olarak kazınan ağır insan hakları ihallerine nasıl yaklaşmaktadır? 
Hangi insan hakları yorum teknikleri Anayasa Mahkemesi’nin ağır insan hakları 
ihlalleri içtihadında belirleyici rol oynamaktadır? Bu kısa değerlendirme 
yazısında bu iki sorunun yanıtı aranacaktır.  
 
Bu değerlendirmenin ilk bölümünde hukukta ağır insan hakları ihalleri 
nitelemesinin karar kurmaya dair yarattığı beklentiler ele alınacaktır. İkinci 
bölümde, Mahkeme’nin ağır insan hakları ihlallerine yaklaşımı kabul edilebilirlik, 
esas ve giderim hukuku açılarından karara bağlanmış üç dava açısından 
değerlendirilecektir.2 Son bölümde Anayasa Mahkemesi’nin uluslararası ağır 
insan hakları hukuku ile daha uyumlu kararlar verebilmesinin içtihadi kaynakları 
üzerinde durulacaktır.  
 
Ağır İnsan Hakları İhlalleri  
 
Ağır insan hakları ihlalleri, hem Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları 
hukukunda3 hem de bölgesel insan hakları mahkemelerince4 yerleşik olarak 
kullanılan hukuki bir nitelemedir. Bu hukuki niteleme, dar anlamıyla kamu 
gücünün iştirakı ya da bilgisi dahilinde gerçekleşen ve usuli yükümlülükler 
açısından etkili olarak soruşturulmayan ve yargılanmayan yaşam hakkı ve 
işkence yasağı ihlallerini kapsar. Bu hakların ağır ihlalleri, uluslararası hukukta 
iki ayrı durumun özel olarak tanımlanmasına yol açmıştır: faili meçhul cinayetler 
ve zorla kaybetme. Zorla kaybetme, yaşam hakkı ve işkence yasağının ihlalinin 
devlete tam sorumluluk yükleyen bir şekilde ortaya çıkması halidir. 23 Aralık 
2010 tarihinde yürürlüğe giren Herkesin Zorla Kaybetmelere Karşı Korunması 
Hakkında Uluslararası Sözleşme 2. maddesinde zorla kaybetmeyi, “kişinin 
devlet görevlileri veya devletin yetkilendirilmesi, desteği veya göz yumması ile 
hareket eden kişi ve gruplar tarafından yakalanması, tutulması, kaçırılması 

veya hürriyetinden başka herhangi bir biçimde mahrum edilmesi ve ardından 

hukukun korunmasından uzak kalması sonucunu doğuracak biçimde kişinin 
hürriyetinden mahrum bırakıldığının kabul edilmemesi veya kayıp kişinin akıbeti 
veya bulunduğu yerin gizlenmesi” şeklinde tanımlar.  
 
“Ağır ihlal” kavramı, hem hiçbir koşulda (olağanüstü hal, sıkıyönetim ya da 
savaş hali) askıya alınamayacak hakların ihlal edilmesine hem de bu ihlallerin 
etkili olarak giderilmemesinin mağdurlar açısından yarattığı hazin sonuçlara 
işaret etmektedir. Ancak, uluslararası insan hakları içtihadında yaşam hakkı ve 
işkence yasağı ötesinde, hakların da “ağır” ihlallerinin olabileceği kabul 
edilmektedir. 5  Bu değerlendirmede ağır insan hakları ihalleri dar anlamı 



çerçevesinde ve ağır insan hakları ihlalleri nitelemesinin kavramsal doğuşuna 
sebep olan zorla kaybetme özelinde değerlendirilecektir.  
 
Ağır insan hakları ihlali nitelendirmesi, bu nitelemenin kapsamındaki ihlallerin 
tespit edilmesinde ve sonuçlarının giderilmesinde mahkemelerin diğer insan 
hakları ihlallerinden daha farklı bir karar kurma ve giderim yolu gösterme 
sorumluluğu olduğuna işaret eder. Bu niteleme, beraberinde hem bu ihallerin 
kayda geçirilmesi hem de sonuçlarının giderilmesi bakımından içtihadi bir 
farkındalık gerektirmektedir. Bunun nedeni ağır insan hakları ihallerine karşı 
kayıtsız ve etkisiz kalmanın insan hakları hukukunun etkili ve insan yaşamına 
saygılı yorumu açısından kabul edilemeyeceği ortaklaşmasıdır. Bu sorumluluk, 
insan hakları hukukunda iki temel hukuki beklenti yaratır:  
 

1) Kayda alma: Söz konusu ihlal ağır bir insan hakkı ihlali özellikleri 
taşıyorsa bunun ve bu ihlallere hem maddi hem de usuli açıdan yol açan 
olay, tutum ve davranışların nitelenmesi ve bunlara toplumsal ve hukuki 
hafızada kayıt düşürülmesi.  

2) Mağdur odaklı karar verme ve giderim yolları gösterme: “Ağır 
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku İhlalleri ve Ciddi Uluslararası İnsancıl 
Hukuk İhlalleri Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel 
Prensipler ve Kurallar’’da da açık olarak ifade edildiği üzere ağır insan 
hakları ihlalleri karşısında bu ihlallerin sonuçlarının mağdurlar ve 
yakınları açısından tamamen gideriminin mahkemelerce en temel 
yargılama saiki olarak benimsenmesi. 
 

Her iki hukuki beklenti de 2000’li yıllardan sonra özellikle ağır insan hakları 
ihlallerinin doğal bir uzantısı olarak kavramlaştırılan ‘hakikat hakkına’ karşılık 
gelir.6 Hakikat hakkı, mağdurların ve mağdur yakınlarının ihlale yol açan olay, 
tutum ve davranışların neler olduğunu ve kişisel ve kurumsal sorumlulukların 
ihlalin ortaya çıkması ve giderilmemesinde kimlere düştüğünü bilme hakkına 
işaret eder.7 Bu nedenle, hakikat hakkı bağımsız bir hak değil, yaşam hakkı ve 
işkence hakkı kapsamında kabul edilebilirlik, maddi hukuk ve giderim hukuku 
açısından temel bir yorum tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Anayasa Mahkemesi ve Geçmişte Yaşanan Ağır İnsan Hakları İhlalleri  
 
Anayasa Mahkemesi içtihadında ağır insan hakkı ihlali kapsamında aşağıda 
değerlendirilecek üç dava, Türkiye’de ağır (ve yaygın) insan hakları ihlalleri 
yaşanan iki döneme, 12 Eylül darbesi ve sıkıyönetim rejimi dönemi ile bölgesel 
düzeyde olağanüstü hal rejiminin yürürlükte olduğu, devletin ağır insan hakları 
ihlallerine karştığı ya da göz yumduğu 12 Ekim 1995 TBMM Meclis Araştırma 
Raporunda8 da sabitlenmiş olan 90’lı yıllara ait zorla kaybetme davalarıdır. 
Zeycan Yedigöl davası, oğlu Nurettin Yedigöl’den 10 Nisan 1981 tarihinde polis 
tarafından gözaltına alındıktan haber alamayan annesi tarafından; Hasan 
Gülünay davası, İstanbul’da eşinden 20 Temmuz 1992’de gözaltına alındığı 
iddiaları ardından haber alamayan eşi Birsen Gülünay tarafından; Hıdır ve Dilif 
Öztürk davası kızları Aysel Öztürk’ten Tunceli’de beyaz bir otomobille alınıp 
götürüldükten sonra haber alamayan, daha sonra kızlarının işkence görmüş 
cesedini morgda tanıyan anne ve babası tarafından Anayasa Mahkemesi 
önüne getirilmiştir.  



Yedigöl davası zaman bakımından kabul edilemezlikle; Gülünay davası 
Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altında alınan yaşam hakkının usul 
bakımından etkili soruşturmayı karşılamadığı, ancak zamanaşımı nedeni ile 
yeniden soruşturma açılamayacağı kararı ve Birsen Gülünay’a manevi tazmint 
hükmedilmesiyle ile; Öztürk davası ise Anayasa’nın 17. maddesinin usul 
boyutunun ihal edildiği ve bunun sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın 
bir örneğinin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi kararı ile 
sonuçlanmıştır.  
Bu kararlarda, anayasal içtihat açısından yapılacak ilk çarpıcı tespit, 
Mahkeme’nin zorla kaybetme iddialarını ağır insan hakları ihlalleri olarak 
nitelememiş olmasıdır. Bu nitelemenin yapılmaması, Anayasa Mahkemesi’nin 
olaylara ve hukuka yaklaşımını hem kabul edilebilirlik hem maddi hukuk ve 
giderim hukuku alanında temelden etkilemiştir. Bu yaklaşım, Anayasa 
Mahkemesi’nin hem insan hakları hukukunu hem de kendi yerleşik içtihatlarını 
bu davalara steril bir şekilde uygulamasına yol açmıştır.  
 
Kabul edilebilirlik açısından, Anayasa Mahkemesi ağır ve diğer insan hakları 
ihlalleri açısından bir ayrım gözetmemektedir. Bu durum, Mahkeme’nin ağır 
insan hakları ihlalleri için de ihlal iddialarının zaman bakımından kabul 
edilebilirliğini, ‘kritik tarih’9 olarak adlandırdığı 23 Eylül 2012 tarihinden sonra 
kesinleşmiş nihai işlemlerin varolması olması koşuluna bağlamasına yol 
açmıştır. Oysa geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihallerinde, Mahkeme’nin 
kendisinin de tespit ettiği üzere, en önemli sorun, bu tür davalarda soruşturma 
ve yargı makamlarının resen etkili soruşturma yapmaması ve bunun 
zamanaşımına yol açması sorunudur.  
 
Yedigöl davası, bu sorunun çok somut bir örneğidir. Başvurucunun adli 
makamlara 1981, 1986 ve iki defa 2012’de yaptığı şikayetlerin ilki tamamen 
sonuçsuz kalmış diğerlerinde ise zamanaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar (KYOK) verilmiştir.10 Anayasa Mahkemesi, son KYOK 
kararının kritik tarihten önce verilmesini hukuk güvenliği ilkesi sebebi ile zaman 
bakımından yetkisizlik sebebi olarak görmektedir. Oysa, İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi (İHAM) hukuk güvenliği ilkesi yorumlanırken İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesinin (İHAS) en temel değeri olan yaşam hakkının korunmasının 
hukuki önceliği doktrinini benimsemektedir. 11  Hukuk güvenliği ilkesi, yaşam 
hakkının etkisiz korunması sonucunu, özellikle ağır insan hakları ihalleri söz 
olduğunda, doğurmamalıdır.  
 
Yedigöl kararı, ağır insan hakları ihlallerinde soruşturma ve yargılamaların canlı 
tutulması konusunda mağdurlara orantısız bir yük yükleyerek ağır insan hakları 
ihlalleri söz konusu olduğunda, özellikle mağdur odaklı bir yargılama yapılması 
ilkesini gözardı etmektedir. Bir diğer deyimle, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra 
hareketsiz kalan ağır insan hakları ihlalleri davaları Mahkeme’ce unutulmaya 
mahkum edilmekte ya da büyük kişisel acılar çekmiş başvuruculara 
Mahkeme’nin bu konularda etkisiz başvuru yolu olduğu söylenerek uzun bir 
Strazburg yoluna çıkmaları söylenmektedir. Yedigöl davasından sonra 
başvurucuların Anayasa Mahkemesi’ne gitmeden doğrudan İHAM’a 
gitmelerinin yolu açılmıştır.  
 



Maddi hukuk açısından, Anayasa Mahkemesi’nin ağır insan haklarını 
nitelemekten kaçınması ihlalin çok boyutluluğu ve tüm iştirakçilerin, etkisiz 
soruşturma yapan tüm kurum ve kişileri de kapsayacak şekilde, sorumluluğu 
açısıdan davalara dar bir çerçeveden bakması sonucunu doğurmaktadır. 
Mahkeme, bir yandan, yerleşik insan hakları hukuku doktrininin esas/usul 
yükümlülükleri ikiliğini tamamen içselleştirilmiştir.12 Diğer yandan, ağır insan 
hakları nitelemesi yapılmadan ihallerin usuli boyutlarının ele alınması, 
davalarda devletin sorumluluğunu soruşturma makamlarının eksik ve yetersiz 
soruşturma yapmasına indirgemektedir. Mahkeme, zamanaşımı süresi 
dolmuşsa, bu davaların yeniden yargılanamayacağı sonucuna varmaktadır.  
 
Oysa usuli yükümlülüklerin insan hakları içtihadında gelişmesinin tarihi kökeni 
ağır insan hakları ihlalleridir. Ağır insan hakları ihlallerinin yalnızca ihlalin 
gerçekleştirilmesi açısından sorumluluk yaratmadığı, kim tarafından 
gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm devlet organlarının bu ihlalin açıklığa 
kavuşturulması ve mağdurlara ve yakınlarına etkili giderim sağlanması 
yükümlülüğü ilkesi, İnter-Amerikan Mahkemesi’nin ilk kararı olan ve 
Honduras’da askeri darbe sırasında zorla kaybedilmeye ilişkin Valesquez 
Rodrigez / Honduras kararına dayanmaktadır. İHAM’ın, yaşam hakkı 
(Sözleşme madde 2) ve işkence yasağına (Sözleşme madde 3) ilişkin içtihadı, 
İnter-Amerikan Mahkemesi’nin içtihadından yararlanarak geliştirilmiştir.13  Ağır 
insan hakları ihlallerinin kayda geçirilmesi açısından usuli yükümlülükler 
kaçınılmaz olarak devlet kurumlarının yanlızca eksik ve yetersiz soruşturma 
zaafları değil, bu kurumların ve ilgili kişilerin bu olayların unutulmasına katkıda 
bulunup bulunmadıklarının da araştırılmasını gerektirmektedir.  
 
Anayasa Mahkemesi birçok kararında olay ve olguların hukuki nitelendirmesini 
kendisinin takdir edeceğini tekrarlamaktadır.14 Ancak, bu içtihadını ağır insan 
hakları kararlarında devlet görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak 
soruşturmaları etkisizleştirmeleri konusunda değerlendirmeler yapmakta henüz 
kullanmamıştır. Örneğin; Gülünay davasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 
23 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul Valiliği’ne hitaben yazdığı yazıda Hasan 
Gülünay’ı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gördüklerini beyan eden iki 
tanığın ifadesi, bu ifadeler hiçbir resmi soruşturmaya tabi olmamasına rağmen, 
“hayal ürünü, uydurma ve emniyet teşkilatını karalama amacı taşıdığı” iddalari 
ile ikayda geçmiştir. Bir zorla kaybetme vakasında, emniyet teşkilatının 
kullandığı bu kesin ve karalamacı dil Anayasa Mahkemesi tarafından bir 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bu ifadeler, kararda yalnızca 
tekrarlanmakla yetinilmiştir. Bu, ağır insan hakları ihlalleri açısından devletin 
sorumluluğunun yalnızca “fiil sorumluluğu” değil “tutum sorumluluğu” açısından 
da değerlendirilmesini eksik bırakmaktadır. Oysa insan hakları ihlalleri söz 
konusu olduğunda tutumların değerlendirilmesi, hem ihallerin kayda geçirilmesi 
hem de mağdur odaklı yargılama açısından olmazsa olmaz bir koşuldur.  
 
Giderim hukuku açısıdan, ağır insan hakları ihlalleri nitelemesinin 
yapılmaması, Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin ağırlığının giderilmesi konusunda 
atılacak adımları yalnızca usul açısından tespit etmesine ve “anayasal bir 
giderim hukuku” ortaya koymak yerine mecvut kanunlara bağlı kalmasına yol 
açmaktadır. Diğer bir deyişle, Mahkeme, hukuk güvenliği ilkesine bağlı kalmak 



adına, konu ağır insan hakları ihalleri olmasına rağmen, anayasal değil 
‘mevzuatçı’ bir yaklaşım izlemektedir.  
 
Gülünay davasında, zorla kaybetme ile ilgili usuli yükümlülüklerin ihlali olduğu 
tespit edilmesine ragmen, zamanaşımı nedeni ile herhangi bir soruşturma 
yapılamayacağı Anayasa Mahkemesi tarafından teslim edilmiştir. Oysa 
zamanaşımı kanunla gösterilmiş bir düzenlemedir. Anayasanın ağır ihlalinin 
söz konusu olduğu ve bu ihlalin temel sebeplerinden birinin davanın 
zamanaşımına bırakılmış olduğunun Mahkeme’ce tespit edildiği bir kararda, 
zamanaşımının giderim hukuku açısından ihlalin gideriminde bir engel olarak 
tanımlanması maddi hukuk ve giderim hukuku ilişkisinin tutarlılığı açısından 
temel bir çelişki yaratmaktadır.  
 
Kabul edilebilirlik ve soruşturmanın yeniden açılması bakımından iki önemli 
engeli de aşmış olan Aysel Öztürk davasında, Mahkeme kararın bir örneğinin 
Elazığ Cumhruriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi ile yetinmektedir. Ancak 
Anayasa Mahkemesi, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı’na ihlalin ağırlığı göz 
önünde bulundurularak ne tür adımlar atılması konusunda yol 
göstermemektedir. Türkiye’de İHAM’dan dönen ağır insan hakları ihlalleri 
kararlarının yeniden yargılanmasındaki büyük başarısızlık ve yetersizlikler 
gözönünde bulundurulduğunda, kararın bir örneğinin ilgili kuruma yollanması 
ile yetinilmesi en azından “naif”tir. Anayasa Mahkemesi, mağdur anne ve 
babanın işkence ile öldürülen kızlarının akıbetini öğrenemedikleri süre zarfında 
yaşadıkları insanlık dışı muamele ve hakikat hakları konusunda da kararının 
gerekçesinde sessiz kalmaktadır.  
 
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Gözetilmesi Gereken İçtihadi Kaynaklar  
 
Yukarıda yapılan değerlendirmeden çıkan ilk sonuç ağır insan hakları 
ihlallerinin isminin konmasının ve tamamen mağdur odaklı bir değerlendirme 
yapılmasının mecvut Anayasa Mahkemesi içtihadında önemli değişiklikler 
doğurabileceğidir.  
 
Ağır insan hakları ihlalleri konusunda Anayasa Mahkemesi’nin mevcut 
içtihadını değiştirebilecek uluslararası bir içtihat birikimi mevcuttur. Bu birikim, 
hem ağır insan hakları ihlalleri konusunda genel ilkeler hem de özellikle bu 
alanda lider mahkeme ünvanını hak eden, İHAM’ın da takip ettiği, İnter-
Amerikan Mahkemesinin kararları ile somutlaşmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’nin, Aysel Öztürk davasında başlattığı “Uluslararası Hukuk” başlığı 
altında ilgili BM hukukunun değerlendirilmesinin yapılması bu konuda çok 
olumlu bir örnek teşkil etmektedir. 15  “Uluslararası hukuk” bölümü 
uygulamasının da gösterdiği gibi ağır insan hakları ihlallerinde anayasal 
yorumun elinin kolunun bağlı olması, hukuki bir zorunluluktan çok hukuki bir 
tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Zaman bakımından kabul edilebilirlik söz konusu olduğunda hukuk güvenliği 
ile Anayasa ve İHAS’ın temel değeri olan yaşam hakkı arasında, yaşam hakkını 
önceleyen bir denge gözetilmesi ve temel değerler lehinde kabul edilebilirlik 
değerlendirmesi yapılması için insan hakları hukuku içtihat kaynakları 
sunmaktadır. İHAM’ın Türkiye bakımından 1987 yılından itibaren geçerli 



olması, Anayasa’nın yaşam hakkını en azından 1980’den beri koruyor olması, 
Anayasa Mahkemesi’nin ağır insan hakları ihlalleri bakımından Eylül 2012 
tarihinden sonra kesinleşmiş işlemleri dikkate almasındaki suniliğe işaret 
etmektedir.  
 
Bunun yanısıra, Anayasa Mahkemesi’nin kendisini zamanaşımına sığınarak 
yetkisiz bulduğu davalarda İHAM’ın kendini yetkili göreceği aşikardır. İHAM 
açısından zamanaşımı nedeni ile sona eren bir yargılama, bu yargılamanın 
etkili olarak yapılıp yapılmadığını denetlemeye engel oluşturmamaktadır. 
Örneğin Romanya’nın Mocanu ve diğerleri davasında hükümetin Sözleşme’nin 
3. maddesi ile ilgili olarak yargılamaların zamanaşımı nedeni ile sona erdiğine 
işaret etmesi İHAM yargılaması açısından herhangi bir sonuç 
doğurmamıştır16Ağır insan hakları ihlallerinde zamanaşımı sebebi ile sona eren 
etkisiz bir yargılama, İHAM önünde etkisiz bir yargılama olmaya devam 
etmektedir. Türkiye’deki davalarda başvurucuların zamanaşımı ile karşılaşmış 
olmalarının temel sebebi yargı makamlarının zamanaşımı süresince re’sen 
etkili soruşturma yapmamış olmalarıdır. Bu durumda hukuki güvenlik ilkesinin 
savunulması, etkisiz soruşturmalarda zamanaşımının söz konusu olamayacağı 
ilkesi ve dolayısı ile İHAM içtihadı ile çelişmektedir.  
 
İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesinin kararları bu çelişkinin ortaya 
konması açısından önemli bir karşılaştırmalı içtihadi kaynaktır. İç hukukta yer 
alan zamanaşımı kuralları ile ilgili ilk karar olan Bulacio / Arjantin kararında 
İnter-Amerikan Mahkemesi, yargısız infaz sonucu öldürülen bir çocuk ile ilgili 
olarak bir polise açılan ceza davasında, failin davanın zamanaşımı ile 
sonuçlanması için çaba gösterdiğini tespit etmiştir17. Buna ek olarak, yargılama 
makamının davanın zaman aşımı ile sonuçlanmasını engellemekte başarısız 
olduğuna karar vermiştir. 18  İşte bu sebeple, İnter-Amerikan Mahkemesi, 
Arjantin mahkemesinden, dava iç hukukta zamanaşımına takılmasına rağmen, 
yargılamaya ve delil toplamaya devam etmesini ve bunun sonucunda faillerin 
cezalandırılmasını talep etmiştir.19 Ağır insan hakları ihlallerine karışan faillerin 
hukuk güvenliğinden faydalanamayacağı ilkesi İnter-Amerikan Mahkemesi 
içtihadında Gómez-Paquiyauri Brothers / Peru kararında da teyit edilmektedir. 
Bu kararda failin davanın zamanaşımı ile sonuçlanması için özel bir çaba 
sarfetmemesine ragmen, Mahkeme failin suçunun ağır insan hakları niteliği 
sebebi ile zamanaşımı kurallarından yararlanamayacağına karar vermiştir.20  
Maddi hukuk açısından, Anayasa Mahkemesi, yakınları zorla kaybedilmiş 
mağdurların devlet yetkilililerin ilgisiz ve vurdumduymaz tutumları sebebiyle 
insanlıkdışı ve kötü muamele görüp görmediklerinin değerlendirmesini 
yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi önündeki davalar, İnter-Amerikan İnsan 
Hakları Mahkemesinin Bámaca Velásquez / Republic of Guatemala21 kararı ile 
önemli benzerlikler göstermektedir. Bu davada, zorla kaybetme 
uygulamalarının yaygınlığının yanısıra, zorla kaybedilen kişinin yakınlarının 
hakikate ulaşmasına engel olacak şekilde davranan kamu görevlilerinin tespiti 
Mahkeme’yi mağdurlar açısından insanlık dışı ve kötü muamelenin ihlalinin de 
tespitine götürmüştür.  
 
Giderim hukuku açısından Anayasa Mahkemesi ağır insan hakları ihlali tespiti 
ve giderim hukuku arasında kuvvetli bir bağ olduğunu değerlendirmelidir. Esasa 
yönelik değerlendirmelerde zamanaşımının cezasızlık lehine bir yöntem olarak 



kullanıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin yapılması, giderim hukukuna 
gelince neden zamanaşımının bir engel olarak kullanılamayacağı konusunda 
içtihadi bir tutarlılık yaratılmasını sağlayacaktır.  
 
Sonuç  
 
Bu değerlendirmenin temel argümanı, Anayasa Mahkemesi’nin ağır insan 
hakları ihlallerini açık olarak nitelememesinin mecvut kararlarındaki yorum 
tekniklerini kabul edilebilirlik, maddi hukuk ve giderim hukuku açısından 
etkilediği ve bu etkinin Anayasa Mahkemesi’nin ağır insan hakları ihalleri 
içtihadının uluslararası insan hakları hukuku içtihatlarından daha dar olarak 
karşımıza çıkmasına yol açtığıdır.  
 
Anayasa Mahkemesi, ağır insan hakları ihallerinin öncelediği etkili koruma, 
cezasızlık, mağdur yakınları ve kamunun hakikat hakkı ve tam giderim 
doktrinlerini anayasal yoruma yeterince yansıtmamakta, ağır insan hakları 
ihlallerinin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının ihlalin tespiti ile olmazsa olmaz 
ilişkisini henüz teslim edememektir. Ortaya, ağır insan hakları ihlallerinin adının 
konmaması ile doğrudan ilişkili olarak, bu ihlallerin niteliğinden uzak, yaşam 
hakkının usuli yükümlülükler boyutuna steril olarak sıkışmış, zamanaşımı 
kuralını amacından uzaklaşmış olarak yorumlayan bir mahkeme içtidadı 
çıkmaktadır. Oysa, birçok uluslararası hukukçu tarafından ius cogens normları 
arasında da sayılan zorla kaybetme ihlalinde vücut bulan ağır insan hakları 
ihlalleri tüm mahkemelerden çok daha yüksek düzeyde bir farkındalık ve etkililik 
talep etmektedir.  
 
Kritik tarihin otomatik olarak kullanılması nedeni ile kabul edilebilirlik açısından 
ortaya çıkan açmaz, bu davaların Strazburg’a gitmesi ile ancak çok uzun süre 
sonra İHAM’dan çıkacak ihlal kararları ile giderilebilir. Ancak bu durum, 
başvurucuların İHAM’a gitmelerinin önlenmesi amacını da taşıyan bireysel 
başvuru yolunu pragmatik amacına ters düşürme riski ile karşı karşıya 
bırakmaktadır.  
 
Bu değerlendirmenin Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruya ilişkin 
yetkilerinin ötesine gittiği; ondan haddini aşan ‘yargısal aktivizm’ talep ettiğini 
düşünenler olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki insan hakları hukuku 
yargılamasının ve elbette İHAM içtihadının doğasında tüm yorum ilkelerine 
sızmış bir halde insan haklarının etkili korunması lehinde bir yargısal aktivizm 
vardır. Şu an Anayasa Mahkemesi tarafından da kanıksanmış olan yaşam 
hakkının usuli boyutu, barışcıl toplantılara müdahele yasağı, “şok ve rahatsız 
etse de” korunması gereken ifade özgürlüğü, demokratik toplumda gereklilik ve 
ölçülülük testleri işte bu yargısal aktivizmin ürünüdür. Bu nedenle geçmiş ağır 
insan hakları ihlallerinde uluslararası hukuk içtihadından daha dar ve 
muhafazakar karar verme uygulamasının yargısal aktivizm kisvesinde 
reddedilmesi önemli bir çelişki oluşturacaktır.  
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