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Bireysel Başvuru İçtihatlarında Yaşam Hakkının Usuli Boyutu: Etkili 
Soruşturma Yükümlülüğü1 

Anayasa Mahkemesinin 2012’de incelemeye başladığı bireysel başvurularda konu 
bakımından yetkisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) ve Ek Protokolleri 
kapsamında olup Anayasa’da düzenlenen temel hak ve özgürlükler olarak 
belirlenmiştir. Bu belirleme, Anayasa Mahkemesi’nin birçok kavram ve yöntemde İnsan 
Avrupa Hakları Mahkemesi’nden (İHAM) yoğun biçimde etkilenmesine yol açmaktadır. 
Bu yazıda incelenecek olan “etkili soruşturma yükümlülüğü” de İHAM içtihatlarından 
doğmuş ve Anayasa Mahkemesi tarafından benimsenen bir kavramdır. Bu kısa 
makalede cevabı aranan soru ise İHAM’ın ortaya koyduğu etkili soruşturma 
yükümlülüğü kavramının ve ilgili unsurlarının Anayasa Mahkemesi kararlarında yaşam 
hakkı bakımından kendini ne ölçüde gösterdiğidir. Ülkemizde yapılan soruşturmaların 
yeterli olmadığı yönündeki kamuoyunun varlığı ve Anayasa Mahkemesi’nin de yaşam 
hakkı incelemelerinin birçoğunun soruşturma sürecine ilişkin olması böyle bir 
araştırmayı önemli kılmaktadır. Bu amaçla makale, yaşam hakkı ihlallerinin ortaya 
çıkarılması için yapılan soruşturmaların etkililiğine ilişkin İHAM’ın belirlediği ölçütleri 
ayrı ayrı incelemekte ve bunları Anayasa Mahkemesi içtihatlarında görülen kavramsal 
değerlendirme ve somut örneklerle karşılaştırmaktadır. Varılan kanı ise Anayasa 
Mahkeme’sinin İHAM’ın ölçütlerine şu an için sıkı bir bağlılık içinde hareket ettiğidir. 

Yaşam Hakkına İlişkin Temel Tespitler 

İHAM’ın içtihadında da görülebileceği üzere Sözleşme madde 2 ve Anayasa madde 
17’de korunan yaşam hakkı en temel haklardan biridir ve devlete pozitif ve negatif 
yükümlülükler yükler.2 Aynı yaklaşım ile Mahkeme’nin hem bireysel başvuru öncesi 
norm denetimi kararlarında hem de güncel içtihadında karşılaşılmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi bir iptal başvurusuna ilişkin Aralık 2010’da verdiği bir kararında dile 
getirdiği bu değerlendirmesini3 daha sonraki bireysel başvuru kararlarında4 da takip 
etmiştir. Yaşam hakkının yüklediği negatif yükümlülük devletin kamu gücünü 
kullanmak suretiyle Anayasa’da ve Sözleşme’de belirtilen bir takım zorunlu haller5 
dışında kimsenin yaşamına müdahale etmemesi anlamına gelir.  

Yaşam hakkının devlet tarafından öldürülmeme şeklinde görülen negatif tarafının 
yanında bir de pozitif kısmı bulunmaktadır. İHAM içtihadına göre devlet bireyin 
yaşamını hem kamu gücünün hem de üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla 
yükümlüdür. Koruma müdahaleyi önleyecek ve hesap verilebilirliği sağlayacak bir idari 
ve yasal sistem kurma şeklindedir.6 Bu koruma yükümlülüğünde ülkemizde güncel bir 
sorun olan kadına karşı şiddet olaylarına da dikkat çekmek gerekir. İHAM’ın Opuz / 
Türkiye kararında tehditlere ve fiziksel şiddete maruz kalan ve defalarca yaptığı 
şikayetlere cevap bulamayan başvurucu hakkında da belirttiği gibi, hukuk sistemi dava 
özelinde kadını ve genel olarak bireyi korurken yalnızca yazıda kalmamalı, yeterli 
caydırıcılık ve hesap verme mekanizmalarını içermelidir.7 Anayasa Mahkemesi ise 
kadına karşı şiddet olayları konusundaki görüşünü, henüz böyle bir olay önünde 
gelmediği için dile getirememiştir. Ancak Mahkeme de İHAM gibi koruma 
yükümlülüğünü Van Depremi8, kolluk görevlilerinin silah kullanımının düzenlenmesi9 
veya Hrant Dink cinayeti10 gibi vakalarda vurgulamıştır. 

Yaşamı koruyacak yargısal ve idari tedbirleri oluşturmaya ilişkin pozitif yükümlülüğün 
bir de usuli kısmı bulunmaktadır. Bu boyuta etkili soruşturma yükümlülüğü adı 
verilmektedir. Devlet doğal olmayan tüm ölüm olaylarında11 olayın koşullarını ortaya 
çıkarmak ve sorumluları belirlemek adına elindeki tüm imkânları kullanmalıdır.12  
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Yapılacak soruşturmanın amacı ilgili yasa hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve 
sorumluları belirleyerek adalet önüne çıkarmaktır. Böyle bir soruşturma kişilere 
başkalarının cezalandırılmasını talep hakkı vermemektedir. Soruşturmaların mutlak 
surette mahkûmiyet sonucuna ulaşmaları da gerekmeyecektir.13 Önemli olan 
soruşturmanın sorumluları belirleyebilecek nitelikte olması ve açık eksiklik 
içermemesidir. 

İnsan Hakları Mahkemesi, uluslararası bir mahkeme olarak taraf devletlere şüpheli 
ölüm olaylarının ardından soruşturma yapılması gerektiğini belirtse de, bu 
soruşturmanın usulü konusunda devletlerin takdir yetkisinin bulunduğunu 
belirtmektedir.14 İHAM’ın; ölümün kasten veya kötü muamele değil, ihmal sonucunda 
gerçekleştiği belirli durumlarda ceza soruşturmasını gerekli görmediği, hukuki, idari ve 
hatta disiplin hukukuna dayalı çeşitli çarelerin yeterli olabileceği görüşünde olduğu 
belirtilmelidir. Örneğin, tıbbi hata sonucunda hamileliğin sonlandırılmak zorunda 
kalması olayında tazminat davası ve disiplin soruşturması yeterli hukuki çare kabul 
edilmiştir.15 Anayasa Mahkemesi de aynı görüşü İHAM’a paralel biçimde 
belirtmekteyse de,16 henüz ceza soruşturmasına gerek duyulmadığı için kabul 
edilmeyen bir başvuru Mahkeme’nin önüne görülebildiği kadarıyla gelmemiştir. 
Mahkeme bu içtihadı ilk olarak öne sürdüğü Van Depremi’ne ilişkin kararında da kamu 
görevlilerinin ağır ihmali sebebiyle ceza soruşturmasının gerekli olduğuna karar 
vermiştir.17  

Ancak ölümün kasten ya da saldırı veya kötü muamele sonucu meydana gelmesi veya 
yetkililerin kendilerine verilen yetkileri göz ardı ederek tehlikeli bir faaliyet nedeniyle 
oluşan riskleri bertaraf etmemeleri sonucu oluşması durumunda ceza soruşturmasının 
yapılması gerekecektir.18 İHAM Güneydoğu Anadolu’da kamu görevlilerinin şüpheli 
olduğu bir kaybolma olayında ceza soruşturmasının gerekli olduğunu belirtmiştir.19 
Anayasa Mahkemesi de örneğin askerliğini yapan kişilerin ölmesi durumunda veya 
ölümün doğrudan kamu güçlerinin silah kullanımı sonucunda oluştuğu kanaatinin 
uyanması halinde ceza soruşturmasının gerekli olduğunu ve gerekirse ön soruşturma 
aşamasını geçerek kovuşturma aşamasına da ilerlemesi gerektiği kanaatindedir.20 

Dikkat edilmelidir ki, etkili soruşturma yükümlülüğün tüm muhakeme sürecini kapsar.21 
Ölümün gerçekleşmesinden itibaren olay hakkında kesin bir karar verilinceye kadar 
geçen tüm sürecin Anayasa madde 17 veya Sözleşme madde 2 uyarınca etkililik 
ölçütlerini karşılaması elzemdir.22 Ayrıca soruşturma makamları yalnızca savcılık ve 
kolluk değil, yargılama makamları ve valilik gibi idari organları da kapsayan bir terimdir.  

Bir soruşturmanın ne zaman etkili olduğuna karar vermek için yararlanılabilecek mutlak 
geçerli bir işlemler listesi içtihatta mevcut değildir.23 Bununla beraber, İHAM ve 
Anayasa Mahkemesi soruşturmanın etkililiğini ortaya koyabilecek belirli kıstaslar 
üretmiştir. Bu kıstaslar aşağıda karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Soruşturmanın Bağımsız Makamlarca Yürütülmesi 

Bir ölüm olayı üzerine başlatılan soruşturmayı yürüten kişilerin olayda sorumlu 
olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. Bu koşul özellikle kamu görevlilerinin 
karışmış olabileceği ölüm olaylarında önem taşımaktadır. İHAM, Oğur / Türkiye 
kararında soruşturmacının şüpheli askerler ile aynı emir-komuta zincirinde yer 
almasının bağımsızlığı ihlal ettiği kararını vermiştir.24 Benzer şekilde Anayasa 
Mahkemesi Mehmet Deniz’in kolluk tarafından öldürülmüş olduğundan şüphelenilen 
olayda şüpheli kişinin mensup olduğu Erciş Emniyeti’nin soruşturmayı yürütmesini 
bağımsızlık ilkesine aykırı bulmuştur.25 
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Makamların bağımsızlığı kurumsal veya hiyerarşik bağımsızlığın yanında tarafsızlığı 
da ifade eder.26 Anayasa Mahkemesi, burada adil yargılanma hakkının unsuru olan 
tarafsız hâkim ilkesine paralel bir inceleme yapmaktadır. Tarafsızlık, öznel olarak 
makamların olayın çözümünü etkileyecek bir önyargı ve menfaate sahip olmamasını; 
dava tarafları karşısında ve onların leh ve aleyhlerinde bir düşünce veya menfaat de 
taşımamasını ifade etmektedir. Yargı sisteminin kurumsal olarak tarafsız bir izlenim 
yaratması gerekmektedir.27 

Resen Hareket İlkesi 

Yetkili makamlar şüpheli bir ölüm haberini aldıklarında doğrudan bir soruşturma 
başlatmalıdır. İHAM’ın içtihadına göre bu soruşturmanın başlaması için mağdurun 
yakınlarının veya başka birinin şikâyette bulunmasına gerek yoktur.28 Anayasa 
Mahkemesi bu içtihadı takip etmektedir. Ayrıca, hukukumuzda Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcıları bir suçun işlendiğine dair 
izlenim edindiklerinde doğrudan araştırma yapmaya başlama görevine sahip 
olduklarından bu yükümlülük yasal nitelik de taşımaktadır.29 Soruşturmanın 
başlatılmasının yanında, delil ve bilgi toplama, bilirkişi raporu talep etme gibi her 
adımın da resen olması önem taşımaktadır. Ancak resen harekete geçmenin yanında 
soruşturma kapsamında olayı aydınlatabilecek tüm delillerin toplanması için çaba 
gösterilmesi gereklidir.30 

Delillerin Toplanmasında Yeterli Çabanın Gösterilmesi 

İHAM’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin sözleriyle etkili soruşturma yükümlülüğü “bir amaç 
değil, araç yükümlülüğüdür.”31 Gerekli tüm tedbirlerin alınması anlamına gelen bu 
ifadeye göre soruşturma sırasında yetkililerin olayla ilişkili tüm delilleri toplaması, 
tanıkların ifadelerinin alınması ve bilirkişi incelemelerinin istenmesi gerekmektedir.32 
Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru içtihadında somutlaştığı üzere, tüm 
tedbirlerin alınmadığını gösteren eksiklikler kalabalık bir bölgede gerçekleşen ölümde 
yalnızca bir tanığın ifadesinin alınması şeklinde ortaya çıkabildiği gibi,33 elinde atış 
artığına rastlanan tanığın şüpheli olarak ikinci ifadesinin alınması için çağrılmasına 
rağmen kollukça getirilmemesi şeklinde de olabilir.34 Ayrıca maktulü öldüren kurşunun 
ateşlendiği silahı ortaya çıkaracak balistik incelemenin yapılmaması,35 otopsiyle 
ölümün yalnızca tıbbi sebebinin ortaya konup maddi koşulların önemsenmemesi36 
veya otopsinin olası kötü muameleye ilişkin tek delili oluşturacağı soruşturmada 
yüzeysel bir biçimde yapılması37 da Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru 
içtihadında yeterli çabanın gösterilmediğine ilişkin örnekler arasında açıkça yer 
almaktadır.  

Soruşturma sonucunda verilecek karar, elde edilen tüm delil, ifade ve raporlar dikkate 
alınarak ölümü çevreleyen tüm koşullar hakkında yapılacak derin, kapsamlı ve objektif 
bir analize dayalı olmalıdır.38 Soruşturma kapsamında olaya katılmış olabilecek tüm 
kişilerin ve sorumluluklarının tespitine yönelik bir inceleme yapılması zorunludur. 
Başvurucunun eşinin emniyette birden çok kolluk görevlisi tarafından darp edildiğine 
dair şüpheler olmasına karşın soruşturmanın sadece öldürücü darbeyi vurduğu 
söylenen kişinin sorumluluğunun belirlenmesiyle sınırlı olması etkili bir soruşturma 
kabul edilmemiştir.39 Ayrıca soruşturmaların kapsamının öldürme ile sınırlı değil, 
cezaevinde kötü muamele gören kişinin intiharı çerçevesindeki değerlendirmesinde 
Mahkemenin belirttiği üzere kişiyi intihara sürükleyecek davranışlarda bulunan kişilerin 
tespitini mümkün kılacak biçimde olması gerekir.40 Soruşturma makamlarının bir kişinin 
ölümünde soruşturmanın henüz başından itibaren intihar varsayımına dayanıp sonraki 
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delilleri göz ardı etmeleri, 41 ya da protesto sonucunda atılan gaz bombasıyla hayatını 
kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin savcının kovuşturma izni talebine valiliğin yeterli 
inceleme yapmadan olumsuz cevap vermesi durumları42 Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapsamlı bir analize dayanma yükümlülüğüne aykırı kabul edilmiştir.  

Yargılamada Makul Hız ve Özen 

Yapılacak soruşturmalarda işlemlerin ölümün ardından makul bir hız ve özenle 
yürütülmesi gerekir. Makul hızla hareket edilmemesi halinde delil toplamanın 
imkânsızlaşmasının yanında, kovuşturmanın zamanaşımı engeline takılması ve 
sorumluların hiçbir zaman belirlenememesi gibi sorunlarla da karşılaşılabilecektir. Bu 
yükümlülüğün yaşam hakkı kapsamında zımnen mevcut olduğunu belirten Anayasa 
Mahkemesi,43 adil yargılanma hakkına ilişkin yaptığı incelemelerde ise Anayasa 
madde 36 ve madde 141’i “anayasanın bütünselliği ilkesi” gereği birlikte 
yorumlamaktadır.44 Makul hızla yargılamaların sonuçlandırılması ilkesini adil 
yargılama ile sistematik yorum yoluyla açıkça bağlayan Mahkeme’nin yaşam hakkı 
ihlallerinin etkili soruşturması kapsamında neden bağlantıyı “zımnen” kurduğunu 
anlamak mümkün değildir. Halbuki Anayasa madde 141/4 yargılamaların mümkün 
olan süratle sonuçlandırılmasını yargının görevi olarak belirtmektedir. Bu görevin, adil 
yargılanma dışındaki temel hak ve özgürlüklere ilişkin yargılamalara da sirayet 
edeceğini sistematik bir yorumla söylemek mümkündür. Bu da demektir ki; 
Mahkeme’nin iddiasının aksine, yaşam hakkı ihlallerinde yapılan soruşturmaların 
makul hız ve özende yürütülmesi içtihat yoluyla türetilen bir ilke değil, Anayasa’da 
açıkça yer alan normatif bir güvencedir. Anayasa Mahkemesi’nin her ne kadar adil 
yargılanma hakkı kapsamında bu yorum yöntemini seçerek koruma alanlarını 
genişletmesi olumlu bir gelişme olsa da, benzer bir gerekçelendirme ve 
somutlaştırmayı etkili soruşturma yükümlülüğü kapsamında da beklemek gerekir.45   

İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye hakkında verdiği birçok kararında gösterilmesi 
gereken hızı vurgulamıştır. Soruşturmanın ölümden on iki gün sonra durması ve 
makamların takip eden umursamazlığına sahne olan Akkoç / Türkiye kararı,46 önemli 
tanıkların ifadelerinin ölüm olayından altı ay sonra alındığı Kaya / Türkiye kararı 
yavaşlıktan dolayı verilen ihlal kararı örnekleridir.47 İfadelerin alınmasının altı yıl 
sürdüğü Adalı / Türkiye de bu durumun uç bir görünümüdür.48 Dikkat edilmesi gereken 
İHAM’ın makul hızın belirlenmesinde işlemlerin tamamlanması için kesin bir süre 
öngörmediğidir. Anayasa Mahkemesi de makul hıza ilişkin kesin bir süre sınırı 
çizmemiş, soruşturma makamlarının belirli engellerle karşılaşabileceğini kabul ederek 
ivediliğin somut olayın koşullarına göre inceleneceğini belirtmiştir.49 Bu kapsamda, 
sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen ve on beş ay süren50 veya biyolojik 
inceleme, iletişim kayıtlarının incelenmesi gibi teknik ve zaman gerektiren işler içeren 
ve bu sebeple iki yıl yedi ay süren51 soruşturmaları makul sürede tamamlanmış kabul 
edilmiştir. Ancak, ifadelerin ölümden dört ay sonra tamamlanabildiği, ölüme dair tıbbi 
raporun ancak bir buçuk yıl içinde hazırlanabildiği, soruşturma izninin validen iki yıl 
dokuz ay sonra istendiği ve tümüyle üç yıl üç ay içinde inceleme yapılmasına yer 
olmadığı kararıyla sonuçlanan soruşturma makul hız ve özende yürütülme ölçüte 
uygun bulunmamıştır.52 Gösterilmesi gereken makul hız yalnızca soruşturmanın 
sonuçlanması anına kadar geçerli değildir, yargılamanın tümüyle sonuç doğurmaya 
elverişli hız ve özenle yürütülmesi gerekecektir. Görülen idari davanın on beş yıl 
sürmesi gibi hallerde de Anayasa Mahkemesi gereken hızın gösterilemediği 
kanısındadır.53 

Kamu Denetimi ve Sürece Katılım 
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İHAM ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre, yapılan soruşturmaların etkililiğini 
sağlayan bir diğer unsur bu soruşturmaların veya sonuçlarının kamunun denetimine 
açık olmasıdır. Bu açıklık soruşturma makamlarının ve genel olarak devletin kamuya 
hesap verebilirliği açısından önem taşımaktadır.54  

İHAM kararlarında her ne kadar soruşturmanın kamunun denetimine açık olmasından 
bahsetmekteyse de, bu yöndeki içtihatlar ölenin yakınlarının meşru menfaatlerini 
koruyacak ölçüde işlemlere katılımı alanında yoğunlaşmaktadır. Hrant Dink cinayetine 
ilişkin verdiği kararda İHAM, Dink’in ailesinin kanıt sunması ve dosyaya erişiminin 
olmasının önemini vurgulamıştır.55 Benzer bir değerlendirme ailenin olayı kendi 
açılarından hiç açıklama imkanı bulamadıkları Gül / Türkiye kararında da görülebilir. 
Anayasa Mahkemesi de bu konuda İHAM’a paralel içtihat uygulamasını 
sürdürmüştür.56 Bu konuda dikkat çekilmesi gereken bir husus, Anayasa 
Mahkemesi’nin soruşturmaların etkililiği için kamu denetimi ölçütünü zaten ceza 
muhakemesi hukukumuzda yasayla düzenlenmiş soruşturmanın gizliliği ilkesi 
nedeniyle uygulamasının mümkün olmadığıdır.57 Ailenin soruşturmaya katılımının 
önemine dikkat çeken Mahkemenin içtihadına göre ölenin yakınlarının sadece hazırlık 
soruşturmasında bilgi ve belge isteyebilme, tanık dinlenmesini talep edebilme ve bir 
yargısal makama itiraz edebilmeleri yeterli katılımın sağlandığı anlamına gelmez.58 
Ancak yeterli katılım şartı soruşturma makamlarının, ölenin yakınlarının her türlü iddia 
ve taleplerini karşılamasını da gerektirmemektedir. Soruşturma makamları bu 
taleplerin hangilerinin makul olduğunu değerlendirerek sonuca ulaşmak için elverişli 
işlemleri yapacaktır.59 Anayasa Mahkemesi, ölenin yakınlarının dosyadan belge örneği 
alabilmelerini, soruşturma hakkında gizlilik kararı verilmemesini, yapılan soruşturma 
işlemlerinden haberdar olmalarına ve makamlardan talepte bulunmalarına imkân 
tanınmasını bir kararında yeterli görmüştür.60  

Sonuç 

Anayasa Mahkemesi ve İHAM içtihatlarına göre yaşam hakkı devlete yaşama son 
vermeme anlamına gelen negatif yükümlülük, yaşamı koruma anlamında pozitif esas 
yükümlülüğü ve yaşam hakkı ihlallerinde sorumluluğun belirlenmesini ifade eden pozitif 
usuli yükümlülüğü yüklemektedir. Etkili soruşturma yükümlülüğünün karşılanmasına 
ilişkin içtihatta genel bir takım kıstaslar belirlenmiştir. Buna göre soruşturma bağımsız 
ve tarafsız makamlarca resen başlatılmalı ve yürütülmeli, delillerin toplanması için 
gerekli tüm tedbirler alınmalı ve tüm işlemlerde makul sürat ve özene önem verilmelidir. 
Soruşturma işlemlerine mümkün olduğunca ölenin yakınlarının ve kamunun da 
katılabilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen bu kıstasların kökeni İHAM kararlarında bulunabilse de Anayasa 
Mahkemesi’nin bireysel başvuru incelemelerinde aynı şartları uyguladığı yukarıda 
açıkça görülmektedir. İçtihattaki benzerliğin sebepleri çok daha geniş bir tartışma 
konusu olabilecekse de, bireysel başvurunun bir temel hak ihlaline yönelik hukuksal 
yol olarak amaç ve etkisinin İHAM ile örtüşmesinin bu yönde sonuç yarattığı iddia 
edilebilir. Gelecek dönemde Anayasa Mahkemesi’nin kendi içtihat havuzunu yaratarak 
İHAM’a olan teorik bağlılığını azaltma politikasıyla hareket etmesi ihtimalinde bu 
yaklaşım ve kıstasların değişiklik gösterip göstermeyeceği, derinleşip 
derinleşmeyeceği ve yerelleşip yerelleşmeyeceği ise merak konusudur. 

1 Levent Emre Özgüç, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bu makale, araştırmacısı olduğum ve 1001-
Araştırma ve Teknoloji Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-ARDEB tarafından 

                                                           



6 
 

                                                                                                                                                                                     
desteklenen 115K449 nolu araştırma projesinin (Yürütücü: Prof. Dr. Bertil Emrah Oder) çıktılarının 
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Filiz Aka, B. No: 2013/8365, 10.06.2015, par. 30 ve Öneryıldız / Türkiye, B. No: 48939/99, 30.11.2004, 
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