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GİRİŞ 

 

 

“Sivil toplum örgütleri” (STÖ’ler), yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası 

alanda, birey veya birey gruplarının ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek, iş ve 

güç birliği yapma ihtiyacı duymaları sonucunda ortaya çıkan özel kuruluşlardır. 

STÖ’ler, amaçları, faaliyet alanları, üye ve örgüt yapıları gibi unsurları yönünden 

büyük çeşitlilik göstermektedir. STÖ’ler, tarımda sulamanın yaygınlaştırılmasından, 

kültürel gelişmeye, ulusal dayanışma hareketlerinden, insan haklarının korunmasına 

kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

 

STÖ’ler, insanların pratik ihtiyaçlarına çözüm bulmak için kurulan basit 

birliktelikler olmanın ötesinde, yurttaş girişimini ve katılımcılığı arttırarak, 

demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlardır. STÖ’ler aynı zamanda 

birer baskı grubu olarak siyasal karar alma sürecinde etkili olmakta ve siyasal 

iktidarlar üzerinde denetim işlevi görmektedir. 

 

STÖ’leri faaliyet gösterdikleri ve etkin oldukları coğrafya göz önüne 

alınarak, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası STÖ’ler olarak birbirinden ayırmak 
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mümkündür. Bazı STÖ’ler, faaliyet gösterdikleri alanda bağımsız hareket ederken, 

diğerleri ise, ulusal, bölgesel veya uluslararası alanda ortaklıklar kurmakta veya 

yapısal ve işlevsel işbirliğine gitmektedir.  

 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren STÖ’lerin sınıflandırılmasında yaygın 

olarak Kuzey-Güney STÖ’leri ayırımı yapılmaktadır. Kuzey STÖ’leri, gelişmiş 

ülkelerdeki varlıklı ve büyük örgütleri, Güney STÖ’leri ise gelişmekte olan veya az 

gelişmiş ülkelerdeki imkânları sınırlı ve küçük STÖ’leri ifade etmektedir. 

 

STÖ’leri, faaliyet gösterdikleri konular yönünden, ekonomik ve kalkınma 

amaçlı STÖ’ler ile temsil ve savunma amaçlı STÖ’ler olarak iki ana grup altında 

toplamak mümkündür. Ekonomik ve kalkınma amaçlı STÖ’ler, parasal ve teknik 

konularda yardım sağlamak, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için 

projeler geliştirmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Temsil ve savunma amaçlı 

STÖ’ler ise, vatandaş çıkarlarını temsil eden, belli konularda bilgi ve danışmanlık 

sağlayan ve lobicilik yapan örgütlerdir. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren 

STÖ’ler, savunma amaçlı STÖ’ler arasında yer almaktadır. 

 

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’ler, çeşitli hak ve özgürlüklerin 

korunması ve geliştirilmesi üzerinde uzmanlaşmıştır. Örneğin, bazı STÖ’ler 

yalnızca kişisel ve siyasal hak ve özgürlükler üzerinde, bazıları ekonomik ve sosyal 

haklar üzerinde, bazıları ise gelişme ve çevre hakkı gibi yeni kuşak haklar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

 

Bu çalışmada, uluslararası insan hakları hukukunun bir öznesi olarak “insan 

hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütleri” (İHSTÖ’ler), 

incelenmektedir. İHSTÖ’ler, insan haklarının, uluslararası hukukun ilgi alanına 

girmeye başladığı andan itibaren, insan hakları hareketi içinde yer almış, hatta insan 

haklarının uluslararasılaşmasında aktif rol oynamıştır. Bununla birlikte, 

İHSTÖ’lerin yaygınlaşması ve uluslararası hukukta etkisini arttırması 1960’lı 

yılların sonları ile 1970’li yılların başlarına tekabül etmektedir.  
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Son yıllarda, İHSTÖ’lerin sayısında ve faaliyet alanında yaşanan artış göz 

önüne alındığında, bu çalışmanın Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme 

Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri 

Federasyonu gibi belli başlı tanınmış İHSTÖ’lerle sınırlandırılması kaçınılmaz 

olmuştur. 

 

İHSTÖ’ler incelenirken karşılaşılan bir diğer sorun ise, hangi insan hakları 

üzerinde durulacağıdır. İnsan haklarının bölünmezliği ilkesi uyarınca kesin bir 

ayırım yapmak mümkün olmasa da, bu araştırmaya konu olan İHSTÖ’ler, kişisel ve 

siyasal hakların korunmasına ağırlık veren kuruluşlardır. İHSTÖ’ler insan hakları 

içinde, kadın ve çocuk haklarına özel önem verdikleri gibi, yalnızca kadın ve çocuk 

hakları üzerinde uzmanlaşan çok sayıda uluslararası, bölgesel ve ulusal STÖ 

mevcuttur. İHSTÖ’ler, özellikle son beş-on yıldan beri, sosyal ve ekonomik haklar 

üzerinde de durmaya başlamıştır. Öte yandan, çevre, gelişme ve barış hakkı gibi 

üçüncü kuşak haklar alanında faaliyet gösteren İHSTÖ’ler, uzmanlık alanları ve 

eylem biçimlerinin farklılığı ile diğer teknik özellikleri nedeniyle, ancak ayrı bir 

incelemenin konusu olabileceği düşüncesiyle, bu çalışmanın kapsamına dâhil 

edilmemiştir. 

 

Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle İHSTÖ 

kavramı incelenmekte, daha sonra İHSTÖ’lerin örgütsel yapısı ve hukuksal statüsü 

üzerinde durulmaktadır. İHSTÖ’lerin iç örgütlenişi, yönetimi, üyeliği ve gelir 

kaynakları hakkında bilgi verilmektedir. İHSTÖ’lerin hukuksal statüsü ise üç alt 

başlığa ayrılmaktadır. İHSTÖ’lerin ulusal hukuktaki, Birleşmiş Milletler nezdindeki 

ve bölgesel kuruluşlardaki hukuksal statüleri ayrı ayrı incelenmektedir. Bölgesel 

kuruluşlardan kastedilen, İHSTÖ’lere çalışmalarında özel hukuksal statü tanıyan 

Avrupa Konseyi, Amerikan Devletleri Örgütü ve Afrika Birliği’dir. 

 

İkinci bölümde, İHSTÖ’lerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 

faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. İHSTÖ’lerin öncelikli görevi, insan 

hakları ihlallerinin denetlenmesi (ya da izlenmesi – monitoring) ve tespitidir. 

İHSTÖ’ler insan hakları ihlallerini tespit ettikten sonra, Hükümetler ya da kontrolü 
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elinde bulunduran güçler nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Ardından, 

tespit ettikleri insan hakları sorunlarını raporlaştırmakta ve bu konuda uluslararası 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. İHSTÖ’ler, uluslararası ve bölgesel insan hakları 

koruma mekanizmalarına başvurmakta veya bu konuda insan hakları mağdurlarına 

yol göstermektedir. İHSTÖ’ler, uzmanlık alanı olan konularda, uluslararası norm 

yaratma sürecine de aktif olarak katılmaktadır. İHSTÖ’ler, son olarak, insan hakları 

eğitimi ve yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 

Üçüncü bölümde, İHSTÖ’lerin bölgesel düzeydeki faaliyetleri ve bölgesel 

olarak üzerinde durdukları temel insan hakları sorunları incelenmektedir. Bu 

bölümde, ABD, Latin Amerika ülkeleri, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri, Asya-Pasifik 

Bölgesi, Afrika ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile son olarak 

Türkiye’nin temel insan hakları sorunlarına İHSTÖ’lerin gözüyle bakılmaktadır. 

 

Dördüncü ve son bölümde ise, İHSTÖ’lerin meşruiyeti ve güvenilirliği 

sorunu üzerinde durulmaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İHSTÖ KAVRAMI, İHSTÖ’LERİN ÖRGÜTSEL YAPISI VE  

HUKUKSAL STATÜSÜ 

 

1. İHSTÖ Kavramı 

 

1.1 Tanımı 

 

Uluslararası “sivil toplum örgütleri” (STÖ’ler), başta insan hakları olmak 

üzere, açlık, yoksulluk ve çevre kirliliği gibi bir takım sorunların uluslararası boyut 

kazanması ve bu sorunların çözümü için yeryüzünün farklı bölgelerinde yaşayan 

birey veya birey gruplarının örgütlenerek bir araya gelmeleri sonucunda 

kurulmuştur.  

 

“İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum 

örgütlerinin” (İHSTÖ’lerin) kuruluşunu 19. yüzyıla kadar götürmek mümkündür1. 

İHSTÖ’lerin sayıca artması ve farklı coğrafyalara yayılması ise, insan haklarının 

                                                 
1 Uluslararası insancıl hukukta özel statüsü olan, Cenevre merkezli Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
1863 yılında; Paris merkezli İnsan ve Yurttaş Haklarının Korunması için Fransız Ligi 1902 yılında; 
Londra merkezli Kölelik Karşıtı Topluluk 1909 yılında kurulmuştur. Bkz. Laurie S. Wiseberg ve 
Harry M. Scoble, “Recent Trends in the Expanding Universe of NGOs Dedicated to the Protection of 
Human Rights”, Global Human Rights: Public Policies, Comparative Measures, and NGO 
Strategies, Ed: Ved P. Nanda, James R. Scarritt, George W. Shepherd, Jr., Boulder, Colorado, 
Westview Press, 1981, s. 231 
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uluslararası boyut kazanmaya başladığı İkinci Dünya Savaşı sonrasına ve özellikle 

1970’li yıllara rastlamaktadır2. 

 

Merkezi Brüksel’de olan Uluslararası Kuruluşlar Birliği’nin 2004–2005 yılı 

verilerine göre, farklı etkinlik alanları ve amaçları olan toplam 50.658 uluslararası 

STÖ mevcuttur3. Bununla birlikte, gerek Hükümetler, gerek uluslararası kuruluşlar 

nezdinde genel kabul gören ve insan haklarının korunması yönündeki faaliyetleri 

uluslararası boyutta etkin olan, sınırlı sayıda sivil toplum örgütü olduğu söylenebilir. 

 

Steiner, insan hakları hareketinin içinde yer alan ulusal ve uluslararası STÖ 

temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde, İHSTÖ kavramından ne anlaşılması 

gerektiğini tartışmıştır4. Bu kapsamda, STÖ’lerin insan hakları ihlallerini 

eleştirirken uluslararası normlara mı, yoksa ulusal normlara mı dayanması gerektiği 

üzerinde durmuştur. Temel hedef, bir ülkedeki insan hakları ihlallerinin önlenmesi 

olduğuna göre, bireysel özgürlükler alanında en ileri düzenlemeyi getiren (pro 

liberté) normun esas alınması doğaldır. STÖ temsilcileri arasındaki tartışmalarda, 

insan hakları savunucularının kendilerini nasıl algılayıp tanımladıklarının önem 

taşıdığı, STÖ’lere sınırlayıcı bir tanımlama getirmenin insan hakları hareketinin 

gelişmesine zarar verebileceği görüşü ağırlık kazanmıştır.5 

 

İnsan haklarının dinamik yapısı göz önüne alındığında, yapılacak tanım 

denemelerinin zamanla yetersiz kalacağı kabul edilmekle birlikte, bu çalışmada ne 

tür kuruluşlardan söz edildiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

 

Wiseberg’e göre, insan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’ler, insan 

haklarının korunması ve geliştirilmesine önemli kaynak aktaran, hükümetlerden ve 

                                                 
2 Bkz. ibid s. 231-238 
3 Bkz. http://www.uia.org/statistics/organizations/types-oldstyle_2003.pdf, 01.06.2005 
4 Henry J. Steiner, Diverse Partners: Non-Governmental Organizations in the Human Rights 
Movement, Cambridge, M.A., Harvard Law School, 1991, s. 5 vd. 
5 Bkz. ibid, s. 7 
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iktidara ortak olmak isteyen siyasi gruplardan bağımsız, iktidarı ele geçirmek gibi 

bir amacı olmayan, özel kuruluşlardır.6 

 

Wiseberg’in tanımı İHSTÖ’ler hakkında genel bir fikir vermekle beraber, 

İHSTÖ’lerin kendilerini tanımlarken özellikle vurguladıkları kar amacı gütmeme ve 

uluslararası alanda gelişmiş bir örgüt ağına sahip olma özelliklerine 

değinmemektedir. 

 

 Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, İHSTÖ’lerin, uluslararası alanda 

faaliyet gösteren, devlet ve siyasal gruplardan bağımsız, kar amacı gütmeyen, 

gelişmiş bir örgüt ağına sahip insan hakları kuruluşları olduğu söylenebilir.  

 

1.2 Özellikleri 

 

a) Uluslararası Alanda Faaliyet Gösterme 

 

Klasik uluslararası hukuk teorisi, uluslararası hukukun bireylerin değil, 

devletlerin ortak iradelerine dayandığı gerekçesiyle, yalnızca devletleri bu hukuk 

dalının öznesi olarak kabul etmektedir.7 

 

Uluslararası hukuk veya devletler genel hukuku, büyük ölçüde devletlerin 

uluslararası alandaki hak ve ödevlerini düzenlemekte olup8, farklı çıkar ve 

öncelikleri olan devletlerin bir arada var olmalarından kaynaklanan uluslararası 

sorunlara hukuksal çözümler bulmayı amaçlamaktadır.9 Ancak, günümüzde 

uluslararası hukukun, devletlerin yanı sıra, ikincil bazı öznelerinin de olduğu genel 

kabul görmektedir. Örneğin, devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası 

örgütler, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında, özellikle teknik, ekonomik ve 

                                                 
6 Laurie S. Wiseberg, “Protecting Human Rights Activists and NGOs: What More Can Be Done?”, 
Human Rights Quarterly, 1991, C. 13, s. 529 
7 Bkz. Peter Malanzcuk, Akehurt’s Modern Introduction to International Law, Reprinted 7th 
Revised Edition, London/New York, Routledge, 2003, s. 91 
8 ibid, s. 75 
9 Bkz. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Sixth Edition, New York, Oxford 
University Press, 2003, s. 58; Antonio Cassese, International Law, Reprinted First Publication, New 
York, Oxford University Pres, 2003, s. 46 vd. 
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sosyal işbirliği gibi konularla ilgilenmek üzere kurulmuştur.10 Birleşmiş Milletler 

(BM), uluslararası katılım oranı ve faaliyet alanının genişliği bakımından, en önemli 

uluslararası örgüt olarak bilinmektedir.  

 

 Uluslararası örgütler, insan haklarının öncelikle üye devletler nezdinde, yani 

ulusal düzeyde korunmasını teşvik etmektedir.11 Ancak, şurası gerçektir ki, 

uluslararası örgütlerin kuruluşu, devletlerin kendi ülkelerinde insan haklarını 

koruma konusunda yeterince kararlı ya da başarılı olamamasına, bu yüzden, insan 

haklarının korunmasının uluslararası ve bölgesel işbirliğini zorunlu kılmasına 

dayanmaktadır.12 

 

Devletlerarası bir antlaşmayla kurulan uluslararası ve bölgesel kuruluşların 

yanı sıra, devletlerden bağımsız bireyler, bireylerin oluşturduğu uluslararası gruplar 

ve nihayet uluslararası STÖ’ler de, günümüzde uluslararası hukukun ikincil özneleri 

olarak kabul edilmektedir.13 

 

Bireylerin ve bireylerin oluşturduğu STÖ’lerin uluslararası hukuktaki 

etkinlikleri özellikle insan haklarının korunması alanında yoğunlaşmaktadır. İnsan 

haklarının uluslararası platforma taşınmasında ve dolayısıyla uluslararası hukukun 

ilgi alanına girmesinde İHSTÖ’lerin payı büyüktür.14 

 

                                                 
10 Malanczuk, 2003, s. 70-71; Brownlie, 2003, s. 647 
11 Bu konuda bkz. BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarih ve 48/134 sayılı kararı; BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği’nin 16 Nisan 2002 tarih ve 2002/83 sayılı kararı; AK Bakanlar 
Komitesi’nin 12 Mayıs 2004 tarihli 114. oturumunda kabul edilen deklarasyon metni. 
12 Bkz. 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin başlangıç kısmı, 5 Mayıs 
1949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsü’nün başlangıç kısmı ile 1 ve 3. maddeleri 
13 Bkz. Malanczuk, 2003, s. 96-104; Brownlie, 2003, s. 61-65; Cassese, 2003, s. 77-85 
14 Bkz. Henry J. Steiner, Philip Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, 
Morals, Second Edition, Oxford University Press, 2000, s. 938 vd.; A. H. Robertson, J. G. Merrills, 
Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of 
Human Rights, Manchester and New York, Manchester University Press, 1996, s. 1-2; Peter van 
Tuijl, “NGOs and Human Rights: Sources of Justice and Democracy”, Journal of International 
Affairs, 1999, C. 52 S. 2, s. 493-512 
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 Öte yandan, İHSTÖ’ler, mücadelelerinde güçlü tarafla başa çıkmak zorunda 

olduğundan, etkinlikleri, eylemlerinin uluslararası boyut kazanmasına bağlıdır.15 

 

b) Bağımsızlık 

 

 STÖ’lerin uluslararası hukukun diğer öznelerinden farkı, bir devlet 

tarafından veya devletlerarasındaki bir antlaşmayla kurulmamış olmalarından, 

üyelerinin devletlerden değil, bağımsız birey veya birey gruplarından oluşmasından 

kaynaklanmaktadır.16 

 

 Uluslararası alanda, siyasal ve diplomatik nedenlerle, devletlerin birbirini 

eleştirmekten kaçınması ve bir ülkedeki insan haklarının durumu hakkında fikir 

sahibi olunabilecek bağımsız bilgi kaynaklarının sınırlı oluşu, bu eksiklikleri 

giderebileceği düşünülen İHSTÖ’lerin önemini her geçen gün artırmıştır.17 

 

 Uluslararası örgütlerin kuruluşu, her ne kadar, insan hakları sorunlarının 

doğrudan tartışılması için uygun bir zemin hazırlasa da, devletler uzun süre açıkça 

insan hakları sorunları üzerinde durmaya isteksiz kalmıştır. Bir ülke, ne zaman bir 

başka ülkedeki insan hakları sorunlarını gündeme getirecek olsa, siyasal tercihleri 

doğrultusunda bu konuda taraf olduğu izlenimi uyandırmıştır. Örneğin, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin (ABD) Doğu Bloku’nun yıkılmasından önce, Doğu Avrupa 

ülkelerindeki insan hakları ihlallerini sıklıkla gündeme getirdiği hatırlanacaktır. 

Yine, Arap ülkelerinin, İsrail’deki insan hakları ihlallerine karşı aşırı duyarlı olduğu 

bilinmektedir.18 

 

                                                 
15 Aime Léaud, Uluslararası Af Örgütü, Çev: Aydın Çetiner, 1. Basım. İstanbul, İletişim Yayınları, 
1994, s. 87 
16 Bkz. Malanczuk, 2003, s. 96 
17 David Weissbrodt, “The Role of International Nongovernmental Organizations in the 
Implementation of Human Rights”, Texas International Law Journal, 1977, C. 12, s. 299-300; 
Steiner ve Alston, 2000, s. 940 
18 Weissbrodt, 1977, s. 300 
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Bu nedenle, İHSTÖ’ler, kendilerini tanımlarken, herhangi bir devletten, 

siyasal ideolojiden, ekonomik çıkardan veya dini görüşten bağımsız olduklarına 

özellikle vurgu yapmaktadır.19 

 

 İnsan hakları esas olarak devletler tarafından ihlal edildiğinden, İHSTÖ’ler 

diğer STÖ’lerden farklı olarak genelde devletlere karşı muhalefet ve hatta onlarla 

mücadele halinde olan kuruluşlardır.20 İHSTÖ’lerin örgütsel yapısını ve 

faaliyetlerini incelerken bu zıt ilişkinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

 STÖ’nün İngilizce ve Fransızcadaki bire bir karşılığını ifade etmek için 

kullanılan “hükümet (ya da devlet) dışı örgüt” terimi21 bu kuruluşların devletlerden 

bağımsızlığını ön planda tutmaktadır. Ancak, hükümet dışı örgüt terimi, STÖ’lerin 

niteliğini yansıtmaktan çok, türünün ne olmadığını belirtmesi ve hükümetin dışında 

yer alan her türlü örgütü kapsaması nedeniyle tercih edilmemektedir22. 

 

c) Kar Amacı Gütmeme 

 

Uluslararası STÖ’ler, kar amacı gütmeyen (non-profit) kuruluşlar olup, 

bağımsızlıklarının gereği olarak, herhangi bir devlet ya da siyasi grup tarafından 

finanse edilmemek durumundadır. Amaçlarını gerçekleştirmek için sahip olmaları 

gereken kaynak, büyük ölçüde üye aidatları, bağışlar ve örgütsel faaliyetler yoluyla 

karşılanmaktadır. 

 

                                                 
19 Uluslararası Af Örgütü hakkında bkz. http://web.amnesty.org/pages/aboutai_index 13.05.2005; 
İnsan Hakları İzleme Örgütü hakkında bkz. http://www.hrw.org/about/whoweare.htm/ 13.05.2005; 
Uluslararası Hukukçular Komisyonu hakkında bkz. http://www.icj.org/ 13.05.2005; Uluslararası 
İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu hakkında bkz. http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_ 
rubrique=350, 13.05.2005 
20 Bkz. Jerome J. Shestack, “Sisyphus Endures: The International Human Rights NGO”, New York 
Law School Law Review, 1978, C. 24, s. 95 
21 İngilizcesi “nongovernmental organizations”, Fransızcası ise “organisations non 
gouvernementales” 
22 Bkz. Ioanna Kuçuradi, “Sivil Toplum Kuruluşları: Kavramlar”, Üç Sempozyum Sivil Toplum 
Kuruluşları, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s. 24-25 
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 İHSTÖ’lerin kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalarının üç temel görünümü 

vardır:23 

 

- Birincisi, İHSTÖ’lerin her türlü gelirleri amaçları doğrultusunda 

yürüttükleri faaliyetler kapsamında kullanılır. Elde ettikleri gelirler 

yönetici, çalışan ve üyeler arasında paylaştırılmaz. Örgütte 

profesyonel olarak çalışan görevlilere ödenen maaşlar bunun 

dışındadır. 

- İkincisi, İHSTÖ’ler, temel amaçlarıyla bağdaşmayan içerik ve 

boyutta ticari faaliyetlerle uğraşamaz. 

- Üçüncüsü, İHSTÖ’ler, faaliyette bulundukları bölgelerde bireylere 

parasal yardım ya da maddi çıkar sağlayan kuruluşlar olmayıp, bu 

yönleriyle kalkınma amaçlı STÖ’lerden ayrılmaktadır. 

 

d) Gelişmiş Örgüt Ağı 

 

 Doktrin ve uygulamada, yaygın olarak kullanılan, sivil toplum “kuruluşu” 

yerine, sivil toplum “örgütü” tamlamasının tercih edilmesinin nedeni, İHSTÖ’lerin 

bir diğer özelliğine dikkat çekmek içindir. Şöyle ki, İHSTÖ’ler, alelade, basit veya 

tesadüfî kuruluşlar olmayıp, uluslararası alanda iyi örgütlenmiş toplulukları ifade 

etmektedir. Örneğin Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International), dünyanın 

150 ülkesinde bir buçuk milyonu aşkın üye ağı ve destekçisi mevcuttur. Merkezi 

New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) 

dünyanın 14 farklı bölgesinde daimi ofisleri mevcut olup, geçici ofisleriyle birlikte 

70’i aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Merkezi Cenevre’de olan Uluslararası 

Hukukçular Komisyonu’nun (International Commission of Jurists) 37 ulusal bürosu 

ve 45 bağlı kuruluşu bulunmaktadır. Merkezi Paris’te olan Uluslararası İnsan 

                                                 
23 Bkz. World Association of Non-Governmental Organizations, Code of Ethics & Conduct for 
NGOs, http://www.wango.org/activities/codeofethics/CodeOfEthicsV.5.p.pdf, 13.05.2005, s. 12. 
Dünya STÖ’ler Birliği’nin STÖ’lerin tamamı için öngördüğü bu ilkelerden, İHSTÖ’lere uyarlanarak 
yararlanılmıştır. 
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Hakları Birlikleri Federasyonu (Fédération Internationale des ligues de Droits de 

l’Homme - FIDH), 115 üye kuruluştan oluşmaktadır.24 

 

1.3 Amaçları 

 

Uluslararası STÖ’ler, kalkınma, eğitim, sağlık, barışın sağlanması, çevrenin 

korunması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi gibi farklı coğrafyalardaki küresel 

sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Uluslararası STÖ’lerin faaliyetlerinin 

geniş anlamda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla örtüştüğü 

söylenebilir25. 

 

Bu çalışmaya konu alan İHSTÖ’lerin temel amaç ve varlık nedenleri ise, 

yeryüzünün farklı bölgelerindeki insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve iktidarı 

elinde bulunduran Hükümet ve/veya çeşitli siyasi grupların eylem ve işlemlerinin 

uluslararası insan hakları normlarına uygunluğunun sağlanmasıdır. 

 

İHSTÖ’ler, etkin oldukları bölgelerde, klasik hak ve özgürlükler, sosyal ve 

ekonomik hak ve özgürlükler, siyasi hak ve özgürlükler, çevre ve gelişme hakkı gibi 

yeni kuşak haklardan bir veya birkaçı ya da tamamı üzerinde faaliyet 

gösterebilmektedir. Esas itibarıyla, insan haklarının tekçi (monolitik) yapısı 

uyarınca, İHSTÖ’lerin eylemlerini bir veya birkaç hak ve özgürlükle sınırlamak 

gerçekçi görünmemektedir.  

 

İHSTÖ’lerin amaçlarını genel olarak açıkladıktan sonra, bu kuruluşlardan 

belli başlılarının hangi amaç ya da amaçlar etrafında bir araya geldiklerini, kendi 

statü veya kuruluş belgeleri çerçevesinde incelemekte yarar vardır. 

 

                                                 
24 Bkz. supra, dipnot 19 
25 Örneğin kalkınma amaçlı bir uluslararası STÖ olan Oxfam International, 100 civarındaki ülkede, 
3250 ortak kuruluşuyla, uzun dönemde kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla 
faaliyet göstermektedir. Oxfam, bu amacını gerçekleştirebilmek için, geniş yelpazedeki birçok sosyal 
ve ekonomik hakkın sağlanması yönünde de çaba göstermektedir. Bkz. 
http://www.oxfam.org/eng/about_what.htm, 01.06.2005  
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Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 1. maddesinde, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları standartlarıyla güvenceye alınan 

insan haklarının tamamından tüm insanların yararlandığı bir dünyanın amaçlandığı 

belirtilmektedir.26 

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 1978 yılında, Sovyet Bloku ülkelerinin, 

Helsinki Nihai Senedinde27 düzenlenen insan haklarına uyumunu denetlemek 

amacıyla, Helsinki İzleme Örgütü (Helsinki Watch) adı altında kurulmuştur. 1981 

yılında, Latin Amerika ülkelerindeki ağır insan hakları ihlallerine karşı çıkmak 

üzere Amerika İzleme Örgütü kurulmuştur. Örgüt, 1988 yılında, faaliyet alanını 

dünyanın diğer bölgelerini de kapsayacak şekilde genişleterek, İnsan Hakları İzleme 

Örgütü adını almıştır.28 

 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu Statüsü’nün 3. maddesinde, küresel, 

bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde hukukun üstünlüğü ve insan haklarını destekleyip, 

geliştirmek; yargı bağımsızlığını, hukukçuluk mesleğini ve adaletin işleyişini 

uluslararası hukuk standartlarına tam bir uyum içinde sürdürmek gibi genel 

amaçların yanı sıra, ölüm cezasının kaldırılması da örgütün amaçları arasında 

sayılmaktadır.29 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

kabulünden önce, 1922 yılında kurulan Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri 

Federasyonu’nun amacı, insan hakları idealini geliştirmek, insan hakları ihlalleriyle 

mücadele etmek ve insan haklarına tamamen saygı gösterilmesini talep etmektir.30 

 

                                                 
26 Bkz. http://web.amnesty.org/web/web.nsf/print/aboutai-statute-eng, 13.05.2005 
27 Helsinki Nihai Senedi metni için bkz. http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf, 
13.05.2005 
28 Bkz. http://www.hrw.org/about/whoweare.html/, 13.05.2005 
29 Bkz. http://www.icj.org/, 13.05.2005 
30 Bkz http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=350, 13.05.2005 
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1977 yılında kurulan İşkenceye Karşı İsviçre Komitesi’nin (SCAT) devamı 

niteliğinde olan İşkencenin Önlenmesi Derneği’nin (APT) temel amacı, adından da 

anlaşılacağı üzere, dünya çapında işkence ve kötü muamelenin önlenmesidir.31 

 

1921 yılında kurulan ve yazar, editör ve çevirmenleri bünyesinde toplayan 

Uluslararası PEN örgütü ise, ifade özgürlüğü ve buna bağlı olarak basın, yayın ve 

sanatsal özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.32 

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (Reporters sans frontières) de, basın 

özgürlüğünü korumayı, dünyanın çeşitli ülkelerinde gazetecilere yapılan baskı ve 

şiddeti önlemeyi, sansürün tamamen kaldırılmasını amaçlamaktadır.33 

 

1.4 Çeşitleri (Tipolojileri) 

 

Dünya Bankası34, STÖ’leri beş farklı işlevlerini esas alarak 

sınıflandırmaktadır. Bunlar: 

 

- Vatandaşların sesini bir araya getirerek, vatandaş çıkarlarını temsil 

eden STÖ’ler, 

- Belli konularda bilgi ve danışma hizmeti sağlayan, lobicilik yapan 

savunma ve teknik uzmanlık STÖ’leri, 

- Diğer STÖ’lere finansal konular dâhil olmak üzere destek veren, 

kapasite artırıcı STÖ’ler, 

- Kalkınma projeleri yapan ya da bu alanda hizmet veren hizmet 

dağıtıcı STÖ’ler, 

                                                 
31 Bkz. http://www.apt.ch/about/about.shtml, 13.05.2005 
32 Bkz. http://www.pen.org/page.php/prmID/156, 13.05.2005 
33 Bkz. http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=268, 13.05.2005 
34 Dünya Bankası çalışanları için yol gösterici ilkelere yer verilen, http://www.worldbank.org/ 
participation/cas/CASCSO.htm, (01.06.2005) internet adresinde, STÖ’nün İngilizce karşılığı olan 
“NGO” kısaltması yerine, - daha açıklayıcı bir terim olduğu için, açılımı Türkçe’de de tercih edilen - 
STÖ’ye karşılık gelen “CSO” (Civil Society Organisation) kısaltmasının tercih edilmesi dikkat 
çekicidir. STÖ kavramının 1945’lerden itibaren geçirdiği dönüşüm ve bugün yerel, ulusal, bölgesel 
ve uluslararası örgütleri ifade etmek için hangi kavramların tercih edildiği hakkında, bkz. Peter 
Willets, “What is a Non-Governmental Organization?”, http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-
NTWKS/NGO-ART.HTM, 13.05.2005 
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- Sosyal ve toplu eğlence faaliyetleriyle ilgilenen sosyal işlev 

STÖ’leridir.35 

 

Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre, İHSTÖ’ler temsil ve savunma 

amaçlı STÖ’ler kategorisinde yer almaktadır. Dünya Bankası’nın, amacı ve işlevleri 

göz önüne alındığında, daha çok kapasite artırıcı ve hizmet dağıtıcı, kalkınma 

amaçlı STÖ’lerle çalıştığı söylenebilir.36 

 

İHSTÖ’leri, faaliyet gösterdikleri ya da korumayı amaçladıkları hak ve 

özgürlük çeşitlerine, etkinlik gösterdikleri coğrafyaya, büyüklük ve kapasitelerine 

göre sınıflandırmak mümkündür. 

 

Steiner, bu ölçütlerin tamamını birleştirerek, İHSTÖ’leri Birinci Dünya 

STÖ’leri ve Üçüncü Dünya STÖ’leri olarak ikiye ayırmaktadır.37 Birinci Dünya 

STÖ’leri, insan hakları hareketinin temelini oluşturan Batı’nın geleneksel liberal 

değerlerine sahip çıkan, merkezi gelişmiş batı ülkelerinde olan ancak genelde 

üçüncü dünya ülkelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgilenen, insan hakları 

ihlallerinin altında yatan sosyal ve ekonomik nedenleri irdelemekten ziyade, klasik 

hak ve özgürlük ihlallerini inceleyip, raporlaştıran, güçlü örgütlerdir. Üçüncü Dünya 

STÖ’leri ise, gelişmekte olan ülkelerde göreli olarak yakın tarihlerde ortaya çıkan, 

faaliyet gösterdikleri ülkelerin koşullarını ve kültürel farklılığını gözeten, ekonomik 

ve sosyal haklara ağırlık veren örgütlerdir.38 Steiner’in ayırımında yer alan 

tespitlerde doğruluk payı bulunmakla birlikte, Birinci Dünya STÖ’leri, belli başlı 

İHSTÖ’lerin tamamını kapsadığı için, bu örgütlerin kendi içinde sınıflandırılmasına 

elverişli görünmemektedir. 

                                                 
35 http://www.worldbank.org/participation/cas/CASCSO.htm; 01.06.2005 
36 Bkz. Seamus Cleary, “The World Bank and Ngos”, The Conscience of The World: The 
Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System, Ed: Peter Willetts, London, 
Hurst & Company, 1996, s. 63-97; ayrıca bkz. http://docs.lib.duke.edu/igo/guides/ngo/define.htm, 
13.05.2005 
37 Steiner, 1991, s. 17-39 
38 ibid, Steiner’in, her iki kesimden farklı STÖ temsilcilerinin görüşlerini raporlaştırdığı bu 
çalışmasında, iki STÖ türünün olumlu ve olumsuz yönlerine değinilmektedir. Yazar, bu bölüme 
ilişkin değerlendirmesinde, Birinci Dünya STÖ’leri olarak adlandırılan İHSTÖ’lerin, raporlarında yer 
verilen bulguların altında yatan sosyal ve siyasal etmenlere değinmek suretiyle, orta yolun 
bulunabileceğini belirtmektedir. 
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Sosyo-ekonomik temelde yapılan bir diğer ayrım ise Kuzey/Güney STÖ’leri 

ayrımıdır. Kuzey STÖ’leri, büyük ölçüde yukarıda açıklanan Birinci Dünya 

STÖ’lerine, Güney STÖ’leri ise Üçüncü Dünya STÖ’lerine karşılık gelmektedir.39 

 

Wiseberg ise, İHSTÖ’leri her bir ölçüt bakımından ayrı sınıflandırmaya tabi 

tutmaktadır.40 Buna göre: 

 

- Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası STÖ’ler: Bu ayrım, birinci 

olarak STÖ’lerin amaç ve etkinlikleri yönünden, ikinci olarak 

STÖ’lerin üyelik yapısı yönünden, üçüncü olarak da STÖ’lerin 

başta BM olmak üzere, uluslararası kuruluşlar nezdindeki statüleri 

yönünden41 incelenmektedir. Bu üç ölçüt birbirinden farklıdır. 

Örneğin, amacı ve faaliyet alanı yönünden uluslararası STÖ olduğu 

açık olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılhaç 

Hareketiyle birlikte hareket etmekle birlikte, tamamen İsviçre 

merkezli bir örgüttür. Buna karşılık, Uluslararası Af Örgütü, gerek 

uluslararası kitlesel üyelik yapısı, gerek faaliyetlerinin dünya 

çapına yayılmış olması, gerekse başta BM olmak üzere, uluslararası 

ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki statüsü nedeniyle uluslararası bir 

STÖ’dür.  

- İnsan haklarına özgü STÖ’ler ve diğer çıkar grupları: Var oluş 

nedeni yalnızca insan haklarına özgülenmiş STÖ’ler ile, insan 

haklarının yanı sıra, diğer konularla da ilgilenen STÖ’ler 

                                                 
39 Bkz. inter alia, Clarence J. Dias, “Relationship between Human Rights, Development and 
Democracy: South/North NGO Solidarity in Fostering Popular Participation”, World Conference on 
Human Rights: Vienna, June 1993 - The Contribution of NGOs Reports and Documents, Ed: 
Manfred Nowak, Viyana, Manz, 1994, s. 42-48; Ann Hudock, NGOs and Civil Society: Democracy 
by Proxy?, Malden MA, Polity Press, 1999, s. 7-17; Gorm Rye Olsen, “North-South Relations in the 
Process of Change: The Significance of International Civil Society”, The European Journal of 
Development Research, Aralık 1995, C. 7, S. 2, s. 233-256 
40 Laurie S. Wiseberg, “Human Rights NGOs”, The Role of Non-Governmental Organizations in 
the Promotion and Protection of Human Rights, Symposium organized on the occasion of the 
award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists, Amsterdam, 
Stichting NJCM-Boekerij, 22 November 1989, s. 26-31 
41 STÖ’lerin BM ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki statüleri için bkz. infra alt bölüm 3.2 ve 
3.3 
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birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin, Filipinler’de insan haklarına 

özgülenmiş STÖ’ler ile halklara ya da gruplara ait STÖ’ler arasında 

bir ayırım mevcuttur. 

- İnsan haklarına özel, profesyonel yönden yaklaşan STÖ’ler ve 

diğerleri: Bu sınıflandırma, başta hukukçular olmak üzere, gazeteci 

ve yazarlar, bilim adamları ve doktorlar tarafından kurulmuş olan 

profesyonel İHSTÖ’leri genel katılımlı diğer örgütlerden ayırmak 

için yapılmaktadır. Mesleki İHSTÖ’ler arasında Uluslararası 

Hukukçular Komisyonu, Uluslararası PEN örgütü, Sınır Tanımayan 

Doktorlar Örgütü (Médecins Sans Frontières - MSF) sayılabilir. 

- Kitlesel STÖ’ler ve Elit STÖ’ler: Burada, uluslararası alanda geniş 

örgüt ağına ve kitlesel üyelik yapısına sahip İHSTÖ’ler ile, sınırlı 

katılım ve üyelik yapısına sahip İHSTÖ’ler arasındaki ayrım 

kastedilmektedir. 

- İHSTÖ’lerin siyasetten bağımsızlık ölçütüne göre sınıflandırılması: 

İHSTÖ’ler tanımı gereğince, hükümetlerden ve siyasi gruplardan 

bağımsız kuruluşlar olmakla birlikte, bazı örgütler hükümetlerden 

hiçbir maddi yardımı kabul etmemekte ve kamu görevlilerinin 

örgüt üyeliğine izin vermemekte, bazı kuruluşlar ise bu konuda 

daha esnek bir tutum sergilemektedir. 

 

Wiseberg’in oldukça kapsamlı olan bu sınıflandırmasına, İHSTÖ’lerin hangi 

insan hakları üzerinde faaliyet gösterdiklerine göre yapılacak bir ayrım ilave 

edilebilir. Buna göre, klasik hak ve özgürlüklerle ilgilenen İHSTÖ’ler, ekonomik ve 

sosyal haklarla ilgilenen İHSTÖ’ler ve çevre, barış ve gelişme hakkı gibi üçüncü 

kuşak haklar veya dayanışma haklarıyla ilgilenen İHSTÖ’lerden söz etmek 

mümkündür. Bazı İHSTÖ’ler genel olarak bu kategorilerden birine dâhil olan hak ve 

özgürlüklerin tamamıyla ilgilenirken, bir kısmı ise faaliyetlerini yalnızca bir veya 

birkaç hak ve özgürlükle sınırlandırmaktadır. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü, 

Statüsü’nde vurgulandığı gibi, klasik hak ve özgürlüklerin tümüyle ilgilenmekte, 

İşkencenin Önlenmesi Derneği ise, kuruluş amacı çerçevesinde, işkence ve kötü 

muamelenin önlenmesiyle sınırlı olarak faaliyet göstermektedir. Öte yandan, hak ve 
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özgürlükleri kalın çizgilerle ayırmak gerçekçi olmadığı ve pek çok hak ve özgürlük 

birbiriyle iç içe geçmiş olduğu için, İHSTÖ’leri bu ölçüte göre ayırmak da, 

sistematik ve pedagojik yararının ötesinde, kesin bir sonuç vermemektedir.42 Hatta 

hak ve özgürlükler arasındaki bu ayrım, bazı Hükümet ve siyasi gruplar tarafından, 

insan hakları ihlallerine gerekçe olarak gösterilebilmektedir.43 

 

2. İHSTÖ’lerin Örgütsel Yapısı 

 

2.1. İç Örgütlenişi 

 

a) Merkez 

 

 İHSTÖ’lerin yönetim kadrosunun görev yaptığı ve faaliyetlerinin genel 

olarak planlanıp, eşgüdümün sağlandığı bir merkezi bulunmaktadır. İHSTÖ’lerin 

merkezi, tarihsel nedenlerle örgütün kurulduğu yerde olabileceği gibi, uluslararası 

örgütlere yakınlık, hukuksal ve fiili olarak daha özgürce örgütlenebilme44 gibi farklı 

nedenler de İHSTÖ’lerin merkezinin seçilmesinde rol oynayabilmektedir. 

 

 İHSTÖ’ler birden fazla ülkede faaliyet gösteren kuruluşlar olduğundan, 

öncelikle örgütsel gereksinimlerini karşılayabilmek için, bir yönetim merkezi 

belirlemek durumundadır. Ancak bunun da ötesinde, İHSTÖ’lerin devletler ve 

uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde muhatap alınacak merkezi bir sekretaryası 

bulunması gerekmektedir. 

 

 Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 9. maddesine göre, örgütün uluslararası 

sekretaryası Londra’dadır. Uluslararası Yönetim Komitesi’nin kararı ve yerel 

                                                 
42 Bu konuda bkz. Jack Donnelly, “International Human Rights: A Regime Analysis”, International 
Organization, 1986, C. 40, S. 3, s. 607; Philip Alston, “Human Rights in 1993: How Far has the 
United Nations Come and Where Should it Go From Here?”, World Conference on Human Rights: 
Vienna, June 1993 - The Contribution of NGOs Reports and Documents, Ed: Manfred Nowak, 
Viyana, Manz, 1994, s. 21-20 
43 Bkz. Uluslararası Af Örgütü’nün 1998 yılı raporu, “The challenge to indivisibility”, 
http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar98/intro1.htm#thech, 13.05.2005 
44 Örgütlenme özgürlüğünün genişliği ve 24 uluslararası örgüte ev sahipliği yapması nedeniyle, 170 
uluslararası STÖ, merkez olarak Cenevre’yi seçmiştir. Bkz Tom O’Brien, “The NGO Capital”, Swiss 
News, December 2004, s. 11 
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bölümlerin en az yarısının onayı ile uluslararası sekretaryanın yeri değiştirilebilir. 

Statünün 7. maddesine göre, örgütün gündelik işleri, Uluslararası Yönetim 

Komitesi’nin direktifleri altında, Genel Sekreter başkanlığındaki uluslararası 

sekretarya tarafından görülür. Statünün 9. maddesine göre ise, örgütün 

çalışmalarından, örgütün alt birimleri ve üyeleri değil, uluslararası yönetim organları 

sorumlu tutulmuştur.45 

 

 Diğer belli başlı İHSTÖ’lerden İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün merkezi 

New York’ta, Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun merkezi Cenevre’de, 

Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu’nun merkezi ise Paris’tedir.46 

 

b) Çevre 

 

 İHSTÖ’lerin merkez ofislerinin yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerinde alan 

ofisleri veya şubeleri bulunmaktadır. İHSTÖ’lerin bir ülkedeki insan hakları ihlalleri 

konusunda doğru bilgilere ulaşabilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında sağlıklı 

değerlendirme yapıp, amaca uygun eylem tarzını belirleyebilmesi, alan ofisleri veya 

şubelerinin çalışmalarına bağlıdır. 

 

İHSTÖ’lerin yerel ya da taşra örgütü de denilebilecek alt birimlerini, örgütün 

imkân ve ihtiyaçları doğrultusunda merkezi örgüt oluşturabileceği gibi, bir ülkede 

önceden kurulmuş ulusal veya bölgesel STÖ’ler de belli özellikleri taşımaları 

koşuluyla İHSTÖ’lere katılabilirler. Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri 

Federasyonu47 ve Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu48 gibi bazı 

İHSTÖ’ler ise, aynı alanda faaliyet gösteren ulusal STÖ’lerin bir araya gelmesiyle 

oluşturulan federatif veya konfederatif bir yapılanmaya sahiptir. 

 

                                                 
45 Uluslararası Af Örgütü Statüsü, http://web.amnesty.org/web/web.nsf/print/aboutai-statute-eng, 
13.05.2005 
46 Bkz. supra dipnot 19 
47 Bkz. http://www.fidh.org/fidh/listelig.htm, 13.05.2005 
48 Bkz. http://www.ihf-hr.org/members/?sec_id=2, 13.05.2005 
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 Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 11. maddesi, Uluslararası Yönetim 

Komitesi’nin uygun görmesiyle kurulan bölümleri (sections); 12. maddesi, 

yürütülen bir insan hakları programının yerel ve bölgesel düzeydeki eşgüdümünün 

sağlanması amacıyla Uluslararası Yönetim Komitesi tarafından kurulan 

yapılanmaları (structures); 13. maddesi, örgütün amacını gerçekleştirmek için belli 

bir tema ya da kimlik üstünde çalışacak uluslararası ağları (international networks); 

14. maddesi ise en az beş üyeden oluşan merkeze veya bölümlere bağlı grupları 

(affiliated groups) düzenlemektedir. Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün söz konusu 

hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, örgütün, dünyanın 150’yi aşkın bölgesinde 

girift bir örgütlenme ağı mevcuttur.49 

 

 Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 14. maddesine göre, bağlı gruplara, 

kendi ülkelerindeki bir düşünce mahkûmuyla ilgili “dosya eylem verilmemektedir. 

Bunun temel nedeni, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdikleri ülkedeki güvenliklerini 

riske sokmamaktır. Bu aynı zamanda, insan haklarını savunmanın uluslararası 

niteliğini de göstermektedir.50 

 

 Diğer belli başlı İHSTÖ’lerden İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, Brüksel, 

Bujumbura (Burundi), Freetown (Sierra Leone), Kigali (Raunda), Cenevre, Londra, 

Los Angeles, Moskova, San Francisco, Santiago, Taşkent, Tiflis, Toronto ve 

Washington’da ofisleri mevcuttur. İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca, yoğun 

inceleme ve araştırma yaptığı bölgelerde, ihtiyaca göre geçici ofisler kurmaktadır. 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu ise, 62 ülkede faaliyet gösteren 82 otonom 

bölüm ve bağlı hukuk örgütünden oluşmaktadır.51 

 

2.2. Yönetimi 

 

 Uluslararası STÖ’lerin faaliyetleri genel olarak iki grup altında incelenebilir. 

Bunlar örgüt merkezli (organization-centred) faaliyetler ile program merkezli 

                                                 
49 Bkz. supra dipnot 45 
50 Léaud, 1994, s. 18 
51 Bkz. supra dipnot 19 
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(programme-centred) faaliyetlerdir. Örgüt merkezli faaliyetler, kaynakların 

sağlanması, personel istihdamı ve örgüt için güvenli bir çevrenin sağlanmasıdır. Bu 

aktiviteler, örgütün bizatihi kendisini koruma ve varlığını sürdürme amacına 

yöneliktir. Program merkezli faaliyetler ise, örgütün temel amaçlarını 

gerçekleştirmek için giriştiği her türlü faaliyeti kapsar. STÖ’lerin bu iki faaliyet türü 

arasında iyi bir denge kurması gerekir. Aksi halde, örgüt merkezli faaliyetlerdeki 

hata ve aşırılıklar örgütün kendisini idame ettirmekten başka bir proje 

gerçekleştirememesine; program merkezli faaliyetlerdeki hata ve aşırılıklar ise, 

yalnızca program ve projeler üzerinde yoğunlaştığı için STÖ’lerin örgütsel 

bütünlüğünün yok olmasına yol açabilir.52 

 

 STÖ’lerin tamamı için yapılan yukarıdaki genel tespitler, İHSTÖ’ler 

bakımından da geçerlidir. İHSTÖ merkez ve çevre yönetimlerinin - bu çalışmanın 

konusunu teşkil eden - program merkezli faaliyetlerini etkin ve verimli olarak 

sürdürebilmeleri için, örgüt merkezli faaliyetlerine de gereken önemi vermeleri 

gerekmektedir.53 

 

İHSTÖ yönetimi, hem örgüt merkezli hem program merkezli faaliyetlerin 

idaresinden sorumludur. Merkez yönetiminin bir diğer sorumluluğu ise, İHSTÖ’nün 

ilke ve amaçları doğrultusunda merkez ofisi ile alan ofisleri ve şubeler arasındaki 

eşgüdümün sağlanmasıdır. 

 

 İHSTÖ’lerin örgütlenme ve yönetim yapıları birbirinden farklılıklar 

göstermekle birlikte, genel olarak bu örgütlerin merkez ofislerinde görev yapan bir 

uluslararası yönetim komitesi ve buna bağlı daimi bir uluslararası sekretaryası 

                                                 
52 Naoki Suzuki, Inside NGOs, Managing Conflicts Between Headquarters and the Field Offices 
in Non-governmental Organizations, London, Intermediate Technology Publications Ltd., 1998, s. 
13 vd. 
53 İHSTÖ’lerin örgüt merkezli faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak oldukça güçtür. Zira 
bu örgütlerin yayınları, internet adreslerinde yer verilen bilgiler ve bu örgütler hakkında yayımlanan 
eserler, tamamen program merkezli faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bkz. inter alia, Ann 
Marie Clark, Diplomacy of Conscience, Amnesty International and Changing Human Rights 
Norms, Princiton, Princiton University Press, 2001; Jonathan Power, Like Water on Stone, The 
Story of Amnesty International, Boston, Northeastern University Press, 2001; Reg Grant, Amnesty 
International (World Organizations), Malaysia, Franklin Watts, 2001 
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mevcuttur. İHSTÖ’lerin alan ofisleri ve şubelerinde de merkeze benzeyen küçük 

ölçekli bir yapılanma görülmektedir. 

 

 İHSTÖ’lerin tam zamanlı ve sürekli faaliyet gösteren uluslararası 

sekretaryaları farklı boyutlarda olabilmektedir. Örneğin Uluslararası Af Örgütü’nün 

Londra’daki merkezinde 400’ü aşkın personel ve 100 gönüllü çalışmaktadır.54 

Merkezi Paris’te olan Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu’nun 

uluslararası sekretaryasında ise yalnızca 30 kişi çalışmaktadır.55 

 

 Uluslararası Af Örgütü, merkez çevre ilişkileri göz önüne alındığında 

merkeziyetçi bir örgüt görünümü vermektedir. Diğer yandan, örgütün en yetkili 

organı konumunda olan Uluslararası Konsey, Uluslararası Yönetim Komitesi 

üyelerinin yanı sıra, yerel bölüm temsilcilerinin katılımıyla, en geç iki yılda bir 

toplanarak, örgütün temel hedefleri, faaliyetleri ve yönetimi konusundaki temel 

kararları almaktadır. Uluslararası Konsey, oluşumu ve yetkileri yönünden örgüt 

meclisi benzeri bir görünüm arz etmektedir. Konsey toplantılarında yalnızca yerel 

bölüm temsilcileri oy kullanabilmektedir. Bu da örgütün demokratik yapısına işaret 

eden önemli bir göstergedir.56 

 

2.3. Üyelik 

 

 İHSTÖ’lerin, profesyonel olarak istihdam ettiği çalışanları dışında, kar amacı 

gütmeyen diğer tüzel kişilerde olduğu gibi, ortak amaçları doğrultusunda gönüllü 

olarak çalışacak ve örgüte parasal yönden katkıda bulunacak üyelere ihtiyacı vardır. 

 

                                                 
54 Bkz. http://www.amnesty.org/resources/pdf/jobs/volunteer_application_form.doc, 13.05.2005 
55 Bkz. http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=350, 13.05.2005 
56 Bkz. Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 6, 16–27. maddeleri, http://web.amnesty.org/web/ 
web.nsf/print/aboutai-statute-eng, 13.05.2005 
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Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olan İHSTÖ’lerin, dünyanın 

farklı bölge ve ülkelerinde üyeleri mevcuttur. Bu ortak özelliklerine rağmen, 

İHSTÖ’lerin üyelik yapısı birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir.57 

 

Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu ve Uluslararası Helsinki 

İnsan Hakları Federasyonu gibi İHSTÖ’lerde yalnızca kurumsal üyelik geçerli olup, 

bireysel üyelik kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, Uluslararası Af Örgütü ve 

İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi İHSTÖ’lere bireysel üyelik mümkündür. 

 

Bazı İHSTÖ’ler ise üyelik için belli bir meslek grubuna dâhil olma gibi bazı 

özel şartlar aramakta ve sınırlı sayıda üyeyle faaliyet göstermektedir. Örneğin, 

Uluslararası PEN, yalnızca nitelikli yazar, editör ve çevirmenleri üyeliğe kabul 

etmektedir.58 Uluslararası Hukukçular Komisyonu ise, bağlı gruplarına üyeliği ve 

ilgili ülkede bağlı grubu yoksa Komisyona bağlı ulusal grup kurulmasını teşvik 

etmekte, ancak yaygın bir uluslararası üyelik sistemi öngörmemektedir. Esas 

itibarıyla, Komisyonun üyeleri, uluslararası insan hakları alanındaki faaliyetleriyle 

tanınmış çeşitli ülkelerden 60 ünlü hukukçu üyeyle sınırlıdır.59 Komisyon üyeleri, en 

fazla üst üste üç kez yenilenebilen, beşer yıllık dönemler için, Yönetim Komitesinin 

tavsiyesi üzerine, Komisyon üyeleri tarafından seçilmektedir. Başka bir deyişle, 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu üyeliği seçiminde kooptasyon usulü geçerlidir. 

 

Diğer yandan, en önemli örneği Uluslararası Af Örgütü olan bazı İHSTÖ’ler, 

üyelik aidatını ödeyen ve örgütün değerlerine bağlı kalan herkesi üyeliğe kabul eden 

kitlesel bir üyelik sistemi benimsemektedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ise, 

yıllık üyelik aidatını ödemenin dışında, üyelik için herhangi bir kabul koşulu 

                                                 
57 Genel olarak STÖ’lerin farklı üyelik yapısı hakkında bkz. Kjell Skjelsbaek, “International 
Nongovernmental Organizations and their Functions”, Functionalism; theory and practice in 
international relations. Ed: A.J.R. Groom and Paul Taylor, London. University of London Pres, 
1975, http://.laetusinpraesens.org/docs/functun.php, 13.05.2005; Peter Willets, “Introduction”, The 
Conscience of The World: The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN 
System, Ed: Peter Willetts, London, Hurst & Company, 1996, s. 5-8; Jan Wouters, Ingrid Rossi, 
“Human Rights NGOs: Role, Structure and Legal Status”, (Working Paper No 14), K.U.Leuven, 
Faculty of Law, Institiute for International Law, Kasım 2001, s. 7 
58 Bkz. http://www.internationalpen.org.uk, 13.05.2005 
59 Bkz. http://www.icj.org/rubrique.php3?id_rubrique=13&lang=en, 13.05.2005 
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aramamaktadır.60 Buna karşılık, Cenevre Sözleşmeleriyle yetkili kılınan ve 

uluslararası insancıl hukukta önemli bir konumda olan Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi, Statüsü’nün 7. maddesi uyarınca, mevcut üyeleri tarafından kooptasyon 

usulüyle seçilen on beş ila yirmi beş İsviçre vatandaşından oluşmaktadır.61 

 

2.4. Gelir Kaynakları 

 

İHSTÖ’lerin gelir kaynakları, bu kuruluşlar hakkında en çok tartışılan 

konuların başında gelmektedir. İHSTÖ’ler amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

yeterince maddi kaynak sağlamak zorundadır.  

 

İHSTÖ’lerin belli başlı gelir kaynakları, üye aidatları, bağışlar ve örgüt 

amaçları doğrultusunda düzenlenen bir takım faaliyetlerden elde edilen gelirlerden 

oluşmaktadır. İHSTÖ’lerin gelir kaynakları arasında en büyük oranı bireylerden, 

hayır kurumlarından62, şirketlerden ve doğrudan ya da dolaylı olarak devlet veya 

kamu kurumlarından elde edilen bağışlar teşkil etmektedir. 

 

Bağımsızlığına halel getirmeden ve temel ilkeleriyle ters düşmeden, örgüt 

merkezli ve program merkezli faaliyetleri için yeterince kaynak sağlama ikilemiyle 

karşı karşıya olan İHSTÖ’ler, öncelikle devletlerden veya siyasi gruplardan bağış 

veya herhangi bir maddi katkı kabul etmemelidir. İkincisi, İHSTÖ’ler gelir elde 

ederken, amaçlarıyla örtüşmeyen, ticari faaliyetlere girişmemelidir. Üçüncüsü, 

                                                 
60 http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=278, 13.05.2005 
61 Bkz. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList130/E1B071F72AF9BAB4C1256B66005 
C48D6, 13.05.2005; Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kendine özgü yapısı göz önüne alındığında, 
diğer STÖ’ler bakımından bir model olabilmesi konusundaki kuşkular ve söz konusu kuruluşun 
bugünlerde daha ziyade devletlerarası bir uluslararası örgüt niteliğine büründüğü yönündeki görüşler 
için bkz. Peter Nobel, “The Red Cross – Red Crescent Movement: A Model for Non-State 
Participation?”, http://www.uu.nl/content/07Nobel.pdf, 14.11.2003 
62 Amerika’da insan hakları STÖ’lerine bağışta bulunan en büyük üç kuruluş arasında gösterilen Ford 
Vakfı, Carnegie Vakfı ve MacArthur Vakfı’nın başta İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere, eski 
adı İnsan Hakları için Hukukçular Komitesi (Lawyers Committee for Human Rights) olan ve 2004 
yılında adını Önce İnsan Hakları (Human Rights First) olarak değiştiren New York merkezli örgüte 
ve diğer bazı insan hakları örgütlerine yaptıkları bağışlar hakkında bkz. Jay S. Ovsiovitch, “Feeding 
the Watchdogs: Philanthropic Support for Human Rights NGOs”, Buffalo Human Rights Law 
Review, 1998, C. 4, s. 341-364 
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İHSTÖ’ler insan hakları idealine aykırı eylem ve faaliyetlerde bulunan kişi veya 

kuruluşlardan da bağış veya herhangi bir maddi katkı sağlamamalıdır. 

 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, yukarıda belirtilen 

ilkelere prensip olarak riayet etmektedir. Bu kuruluşlar, devletlerden doğrudan ya da 

dolaylı olarak bağış kabul etmediklerini açıkça beyan etmektedir.63 

 

Bununla birlikte, Uluslararası Hukukçular Komisyonu devletlerden, 

Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu ise özel kuruluşların yanı sıra 

kamu kuruluşlarından da bağış ve yardım kabul etmektedir.64 

 

Öte yandan, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca, uluslararası insancıl hukukta 

hükümetler arası kuruluşlara benzer bir statüye sahip olduğu düşünülen Uluslararası 

Kızılhaç Komitesi’nin65 gelirlerinin büyük bir bölümü devletler tarafından 

karşılanmaktadır. 66 2004 yılında, söz konusu kuruluşa en çok bağışta bulunan 

devletler arasında ABD birinci sırada, ev sahibi İsviçre ise ikinci sırada yer 

almaktadır.67 

 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi bazı İHSTÖ’ler, 

bağımsızlıklarının bir gereği olarak devletlerden bağış kabul etmediklerini 

vurgularken, devletlerden bağış kabul eden İHSTÖ’ler ise, bunun bağımsızlıklarını 

etkilemeyeceğini, demokratik devletlerden aldıkları desteğin, insan hakları idealiyle 

çelişmeyeceğini savunmaktadır. 

 

 

 

                                                 
63 Bkz. http://web.amnesty.org/pages/aboutai-faq-eng, 13.05.2005; http://www.hrw.org/about/ 
whoweare.html; 13.05.2005 
64 Bkz. http://www.icj.org/rubrique.php3?id_rubrique=15&lang=en, 13.05.2005; http://www.fidh.org 
/rubrique.php3?id _rubrique=742, 13.05.2005 
65 Bkz. supra, dipnot 61 
66 Devlet yardımları, 2004 yılı itibarıyla, toplam gelirlerinin yüzde seksenine tekabül etmektedir. 
Sayısal veriler için bkz. http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/6DEHW4/$FILE/ 
icrc_ar_04_FinancialOverview2004 _Update_ REX05384.pdf?OpenElement, 13.05.2005 
67 ibid 
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3. İHSTÖ’lerin Hukuksal Statüsü 

 

3.1. Ulusal Hukuk Bakımından 

 

a) Merkezin Bulunduğu Ülkedeki Hukuksal Statüleri 

 

İHSTÖ’lerin merkezlerinin bulunduğu ülkelerde, benzer durumdaki diğer 

tüzel kişilerden farklı bir hukuksal statüleri yoktur. İHSTÖ’ler hukuksal yönden, 

merkezlerinin bulunduğu veya faaliyet gösterdikleri ülkenin iç hukuk kurallarına 

bağlıdır. İHSTÖ’lerin statüleri konusunda ulusal hukukun önüne geçecek bir 

uluslararası şirketler hukuku veya dernekler hukuku henüz mevcut değildir. 1986 

tarihli, Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi68 hükümleri dahi, taraf ülkelerden birinde tanınan STÖ’lerin diğer taraf 

ülkelerde de tanınacağını öngörmenin ötesinde ulusal hukuktan farklı bir düzenleme 

getirmemektedir.69 Uluslararası STÖ’ler bir bakıma uluslararası hukukun kurgusal 

(fictional) ve kanun dışı (outlaw) özneleridir.70 

 

İHSTÖ’ler, devletlerin iç hukuk hükümleri uyarınca kurularak tüzel kişilik 

kazanmakta ve iç hukuktaki hak ve yükümlülüklere tabi olmaktadır. Bu durum, 

İHSTÖ’lerin ve geniş anlamda insan hakları savunucularının, devletlerin baskı ve 

istismarına maruz kalabileceklerini akla getirmektedir.71 

 

                                                 
68 “European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-
Governmental Organisations” (ETS 124). Sözleşme hükümleri ve üye ülkelerin imza ve onay durumu 
hakkında bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=124 &CM= 
8&DF=14/08/2005&CL=ENG, 13.05.2005, Sözleşmeyi Avrupa Konseyi üyesi devletlerden on biri 
imzalamış, bu devletlerden onu onay sürecini tamamlamıştır. Türkiye henüz söz konusu sözleşmeyi 
imzalamamıştır. Sözleşme’nin yürürlüğe girebilmesi için, üç üye ülkenin onayı aranmıştır. Sözleşme, 
yeterli onay sayısının sağlanmasıyla, 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
69 Nigel S. Rodley, “Human Rights NGOs: Rights and Obligations (Present Status and 
Perspectives)”, http://www.uu.nl/content/04Rodley.pdf, 14.11.2003, s. 45-48 
70 Bkz. Kjell Skjelsbaek, 1975, s.3 
71 ibid.; Union of International Associations, “Legal Status of International NGOs: Overview and 
Options”, 1996, http://laetusinpraesens.org/docs/statapp1.php, 02.06.2003; International Council on 
Human Rights Policy, “Deserving Trust: Issues of Accountability for Human Rights NGOs”, Taslak 
Rapor, Nisan 2003, http://www.ichrp.org/oc/excerpts/ 136.doc, 13.05.2005, s. 71-75 
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Devletlerin İHSTÖ’lerle ilişkilerinde, iç hukukta sınırsız yetkilere sahip 

olduklarını düşünmek de doğru değildir. Devletler, İHSTÖ’lerle veya diğer ulusal 

insan hakları kuruluşlarıyla ilgili tasarruflarında, taraf oldukları insan hakları 

sözleşmelerinin hemen hepsinde güvenceye alınan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 

hükümlerle sınırlandırılmıştır.72 

 

İHSTÖ’ler, hem örgüt merkezli hem program merkezli faaliyetlerini baskı ve 

sınırlamalardan uzak, etkin bir şekilde yürütebilmek için, merkezlerini, örgütlenme 

özgürlüğünün daha geniş olduğu Batı ülkelerinde kurmayı tercih etmektedir. 

Örneğin İsviçre’de, uluslararası STÖ kurmanın önüne herhangi bir sınırlama 

getirilmemiştir. Uluslararası bir STÖ, İsviçre Medeni Kanununun 60 vd. maddeleri 

uyarınca dernek statüsünde veya 80 vd. maddeleri uyarınca vakıf statüsünde 

kurulabilir. İsviçre Hukukunda, dernek veya vakıfların uluslararası alanda faaliyet 

göstermesi için herhangi bir hukuksal şart öngörülmemektedir. Dernek veya vakıf 

statüsündeki STÖ’lerin tüzük veya kurucu belgelerinde (statülerinde) merkezlerinin 

İsviçre’de olduğunu belirtmeleri yeterlidir. Bununla birlikte STÖ’ler, yasadışı veya 

genel kabul gören iyi niyet kurallarına aykırı, örneğin İsviçre’nin diğer ülkelerle 

ilişkilerini bozucu tarzda faaliyetlerde bulunamazlar. Kamu yararına hizmet ettikleri 

yetkili makamlarca onaylanan STÖ’ler, federal, kantonal ve yerel vergilerden muaf 

tutulabilir. STÖ’lerin ticaret siciline kayıt olma yükümlülüğü bulunmadığından, 

resmi olarak kesin rakamlar verilememekle birlikte, İsviçre’nin Cenevre kentinde 

farklı alanlarda faaliyet gösteren 170 ila 300 STÖ’nün merkez veya alan ofisi 

bulunduğu belirtilmektedir.73 

 

 Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi bazı İHSTÖ’ler, merkezlerinin 

bulunduğu veya faaliyette bulundukları ülkelerle bir merkez anlaşması (headquarters 

agreement) yapmaktadır. 1993 yılında İsviçre Hükümeti ile merkezi Cenevre’de 

                                                 
72 Geniş katılımlı uluslararası belgelerden, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 20., Birleşmiş 
Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 22., Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) 11., Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 16., Afrika İnsan ve Halkların 
Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi örgütlenme özgürlüğünü düzenlemektedir. 
73 Bkz. İsviçre’nin BM ve diğer uluslararası örgütler Nezdindeki Cenevre Daimi Temsilciliği’nin 
resmi internet adresi, http://www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/instit/ onggen.html, 13,05,2005; 
ayrıca bkz. supra dipnot 44 
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olan Komite arasında bir statü anlaşması yapılmıştır. Buna göre, İsviçre Federal 

Konseyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin uluslararası tüzel kişiliğini ve 

yetkilerini tanımıştır. 2001 yılının Ekim ayı itibarıyla, Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi altmıştan fazla devletle, diplomatik ayrıcalıklarını ve dokunulmazlığını 

tanıyan anlaşmalar imzalamıştır.74 

 

Diğer yandan, merkezi Londra’da olan Uluslararası Af Örgütü, İngiliz 

Hukuku uyarınca, kanunen kurulmamış dernek (uncorporated association) 

statüsündedir. Yani, örgütün bu anlamda bir tüzel kişiliği bulunmamakta olup, 

ortakları zaman zaman değişen Uluslararası Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan 

iki limited şirket kurmuştur. Uluslararası Af Örgütü’nün İngiliz iç hukukunda 

hukuksal statüsü olmayışının, örgütü gerçek anlamda uluslararası yaptığı 

söylenebilir.75 

 

b) Alan Ofisi veya Bağlı Grupların Hukuksal Statüleri 

 

İHSTÖ’lerin dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşturduğu alan ofisleri veya 

şubeler de merkez ofisleri gibi kuruldukları ülkenin iç hukukuna tabidir. Ancak, 

İHSTÖ’lerin yerel örgütleri, insan hakları yönünden daha sorunlu bölgelere 

yayıldığından, gerek hukuki yönden, gerek faaliyetleri yönünden, merkez 

ofislerinden daha güç durumdadır. 

 

İHSTÖ’lerin yerel örgüt veya şubelerinin kurulması, ilgili devletin tüzel 

kişiler hukuku rejimine bağlıdır. Dolayısıyla, dernek veya vakıf adı altında kurulan 

insan hakları örgütleri farklı kuruluş sistemlerine tabidir. Çeşitli kuruluş sistemleri 

arasında, serbest kuruluş sistemi, izin sistemi ve tescil sistemi sayılabilir.76 Bu 

                                                 
74 Gabor Rona, “The ICRC privilege not to testify: confidentiality in action” International Review 
of the Red Cross, 2002, S. 845. Bu durum, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin devletlerarası örgüt 
benzeri bir konumda olduğunu göstermektedir. Bkz supra dipnot 61 
75 Rodley, s. 46-47 
76 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi ve Saibe Oktay, Kişiler Hukuku (Gerçek ve 
Tüzel Kişiler), Yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2002, s. 
178-179 
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sistemlerin devletler tarafından seçiminde, devletin STÖ’lere karşı tutumu 

belirleyici rol oynamaktadır.77 

 

Bazı ülkeler, uluslararası sözleşmelerle güvenceye alınan örgütlenme 

özgürlüğünü tanımamakta ve insan hakları alanında faaliyet gösteren ulusal 

STÖ’leri sürekli baskı altında tutmaktadır.78 Hatta bazı ülkelerde, uluslararası 

kuruluşlardan maddi katkı sağlayan veya uluslararası kuruluşlarla organik ilişkisi 

olan dernek veya vakıf tüzel kişiliği veya bu kuruluşların yöneticileri hakkında ağır 

yaptırımlar uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde ise dernek ve vakıfların uluslararası 

faaliyette bulunmaları veya yabancı dernek ve vakıfların ülke içinde faaliyette 

bulunmaları idari makamların izniyle mümkün olabilmektedir.79 

 

İHSTÖ’ler, örgütlenmek istedikleri ülkelerde, bazen kendileri alan ofisi 

olarak yeni bir örgüt kurabildikleri gibi, bazen, o ülkede daha önce kurulmuş ulusal 

STÖ veya grupları da örgütün bağlı kuruluşu olarak kabul etmektedir. Esas itibarıyla 

                                                 
77 ibid, s. 178 
78 Bkz. Seamus Cleary, The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems, London, 
Macmillan Press, 1997, s. 7-12. Ancak otoriter rejimlerin STÖ’lere karşı baskıcı tutumu, çoğu zaman 
iktidarın öngöremediği sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin, Batı Afrika ülkelerinden Moritanya’da, 
1990’lı yıllarda Hükümetin tanımadığı STÖ’ler, yurtdışındaki STÖ’ler, diplomatlar ve ülke 
vatandaşları bakımından, yasal statüsü tanınmış birkaç STÖ’den açıkça daha meşru görülmüştür. 
Bkz. International Council on Human Rights Policy, “Deserving Trust: Issues of Accountability for 
Human Rights NGOs”, Taslak Rapor, Nisan 2003, http://www.ichrp.org/oc/excerpts/ 136.doc, 
13.05.2005, s. 72-73 
79 Örneğin Türkiye’de, 23 Kasım 2004 tarihine kadar yürürlükte olan 2908 sayılı Dernekler 
Kanunu’nun 11. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 2 Ocak 2003 tarihinden önce yürürlükte olan 
91/2. maddesi uyarınca, uluslararası faaliyette bulunmak üzere kurulan veya sonradan bu faaliyetine 
izin verilen derneklerin (ve kıyas yoluyla vakıfların) yabancı memlekette şube açmaları veya 
yurtdışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılmaları Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü 
alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun izin vermesine bağlıydı. 
Yurt dışında kurulmuş ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacı güden derneklerin 
Türkiye’de şube açmaları veya Türkiye’de kurulu derneklerle işbirliğinde bulunmaları da benzer 
şekilde izne tabiydi. Bkz., Kemal Oğuzman, Özer Seliçi ve Saibe Oktay, 2002, s. 253-254; Bülent 
Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Genişletilmiş Yenilenmiş 3. Baskı, İstanbul, BDS 
Yayınları, 1994, s. 104. 
23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu’nun 5/1. maddesi ve 
Türk Medeni Kanunu’nun - 2 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4778 sayılı Kanunun 34. 
maddesiyle değiştirilen - 91. maddesi, dernek (ve kıyas yoluyla vakıfların) uluslararası faaliyetlerinde 
izin sistemini kaldırmıştır. Bununla birlikte, yeni Dernekler Kanunu’nun 5/2. maddesi ile Türk 
Medeni Kanunu’nun değişik 92. maddesi, yabancı derneklerin Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde 
bulunması, temsilcilik veya üst kuruluş kurması veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara 
katılmasını, Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı’nın iznine 
bağlamaktadır. Diğer yandan, yeni Dernekler Kanununun 21. maddesine göre, derneklerin 
yurtdışından yardım alması, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunma şartına bağlıdır. 
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bu yöntem, daha az masraflı olduğu ve önceden kurulmuş ulusal örgütler o ülke 

hakkında hâlihazırda bilgi ve tecrübeye sahip oldukları için, İHSTÖ’ler tarafından 

tercih edilebilecek bir yöntemdir. 

 

3.1. Uluslararası  Hukuk Bakımından 

 

a) Birleşmiş Milletler Nezdinde 

 

i) BM’nin Kuruluşu 

 

BM Örgütü, kuruluşundan bu yana uluslararası STÖ’lerle yakın ilişki içinde 

olmuştur.80 BM Şartı’nı hazırlamak için 50 ülke temsilcisinin 1945 yılında bir araya 

geldiği San Francisco Konferansı’nda, ABD delegasyonunun içinde önemli sayıda 

STÖ lideri de yer almıştır.81 BM çalışmalarına önemli katkı sağlayan STÖ’lerin, 

örgüt içindeki statülerinin ve örgütle ilişkilerinin belirlenmesi, BM’nin kuruluş 

günlerinden beri üzerinde durulan bir konudur. 

 

BM Şartı’nın 71. maddesi, uluslararası STÖ’lerin BM’deki varlığının 

başlangıç noktası olmuştur.82 BM Şartı’nın, Ekonomik ve Sosyal Konsey’i 

(EKOSOK) düzenleyen 10. Bölümünde yer alan 71. maddesine göre: 

 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, kendi yetkisine giren sorunlarla uğraşan sivil toplum 
kuruluşlarına danışmak için uygun düzenlemeler yapabilir. Böyle düzenlemeler 
uluslararası örgütlerle ve gerektiğinde, BM’nin ilgili üyesine danışıldıktan sonra 
ulusal örgütlerle de yapılabilir.83 

 

 

 

 

                                                 
80 Adrien-Claude Zoller, “The NGOs and the Protection of Human Rights within the UN System”, 
Human Rights Perspective & Challenges (In 1990 and Beyond), Ed: Saksena, K.P., New Delhi, 
Lancers Books, 1994, s.131 
81 Rice, Andrew E., Cyril Ritchie, “Relationship Between International Non-governmental 
Organizations and the United Nations”, Transnational Associations, 1995, C. 47, S. 5, s. 254-265 
82 ibid 
83 http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/bmsarti-10.html, 13.05.2005 
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ii) STÖ Komitesi 

 

EKOSOK, 21 Haziran 1946 tarihinde, BM nezdinde danışma statüsü elde 

etmek isteyen STÖ’lerle ilgili konuları incelemek üzere bir Komite kurmuştur. 

Başlangıçta bu Komite 5 üye ülke temsilcilerinden oluşurken, Konsey’in 20 

Temmuz 1981 tarih ve 1981/50 sayılı kararı (Resolution) uyarınca üye sayısı 19’a 

çıkarılmıştır. Üyeler, adil coğrafi temsil sistemine göre, beş üye Afrika’dan, dört üye 

Asya’dan, iki üye Doğu Avrupa’dan, dört üye Latin Amerika ve Karayiplerden, dört 

üye ise Batı Avrupa ve diğer ülkelerden olmak üzere, dörder yıllık dönem için 

seçilmektedir.84 STÖ Komitesi en çok İHSTÖ’ler konusunda izlediği politikalar 

nedeniyle eleştirilmektedir. Bu haklı eleştiri, bir yandan İHSTÖ’ler tarafından insan 

hakları ihlalleri teşhir edilen Komite üyesi devletlerin, diğer yandan İHSTÖ’lerin 

BM çalışmalarına katılmalarıyla ilgili kararları alma yetkisiyle donatılmış 

olmalarından kaynaklanmaktadır.85 

 

STÖ Komitesi, danışma statüsü için yapılan başvurular hakkında, geleneksel 

bir uygulama doğrultusunda oybirliğiyle karar ala gelmiştir. Bu uygulama, soğuk 

savaş döneminde de sürdürülmüş ve toplantılar, tarafların veto tehdidi nedeniyle 

bazen doğu-batı çatışmasına sahne olmuştur. Bu da, tartışmalı STÖ’lerin danışma 

statüsü almasını önlemiş veya geciktirmiştir. STÖ Komitesi, soğuk savaşın sona 

ermesinin ardından da siyasi argümanlardan kurtulamamıştır. STÖ’ler tarafından 

eleştirilere maruz kalan bazı devletler, bu örgütlerin BM’ye akredite olmalarını 

engellemiştir. Bu durum karşısında, Komite 1993 yılının Mart ayında ilk kez 

geleneksel oybirliği ilkesinden ayrılarak, çoğunluk oyuyla İnsan Hakları İzleme 

Örgütü ve Uluslararası Lezbiyen ve Gay Derneği’nin (ILGA) BM’ye akredite 

olmalarını EKOSOK’a tavsiye eden bir karar almıştır. EKOSOK, STÖ Komitesi’nin 

                                                 
84 Zoller, 1994, s. 132. Ayrıca bkz. http://www.un.org/esa/coordination/ngo/, 13.05.2005 
85 Aston, Jurij Daniel, “The United Nations Committee on Non-governmental Organizations: 
Guarding the Entrance to a Politically Divided House”, European Journal of International Law, 
2001, C. 12, S. 5, s. 949 vd. Yazarın benzetmesiyle, kümes tilkiye emanet edilmiştir.  
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bu tavsiyesini, Asya ve Afrika ülkelerinin şiddetli muhalefetine rağmen, Batı ve 

Doğu Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin desteğiyle, kabul etmiştir.86 

 

iii) STÖ Kurulu 

 

STÖ/BM ilişkileri tarihinde önemli bir nokta da 1948 yılında, BM ile 

danışma ilişkisi olan STÖ’ler Kurulu’nun87 kurulmasıdır.88 BM ile danışma ilişkisi 

olan veya BM ile işbirliği içinde olan STÖ’leri üyeliğe kabul eden Kurulun 

görevleri şunlardır:89 

 

- STÖ’lerin konuşma ve BM’de sesini duyurma haklarını korumak 

- Üyelerinin, BM’nin düzenleyici kural koyma sürecine katılmalarına 

yardımcı olmak 

- BM ile STÖ’ler arasındaki diyalogu kolaylaştırmak 

- Üyelerini BM ve STÖ faaliyetleri ve girişimleri hakkında 

bilgilendirmek 

- Üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgi yaymak 

- Komiteler yoluyla STÖ faaliyetlerini güçlendirmek 

- STÖ ortaklığı ve ağı yaratmak 

 

 

 

 

                                                 
86 Dianne Otto, “Nongovernmental Organizations in the United Nations System: The Emerging Role 
of International Civil Society”, Human Rights Quarterly, 1996, C. 18, s. 115-117. ILGA adlı 
STÖ’nün BM’ye akredite olması için ABD delegasyonunun destek vermesi, pedofil grupların BM’ye 
girmesine yol açıldığı iddia edilerek şiddetle eleştirilmiş ve bu tepkiler karşısında, Hükümet geri 
adım atmak zorunda kalmıştır. ABD Senatosu 1994 yılının Ocak ayında, BM’nin ILGA’yı 
desteklemeyi sürdürmesi durumunda 129 milyon dolarlık maddi yardımı geri çekeceği yönünde karar 
almıştır. Bu arada ILGA, pedofiliyi savunan örgütlerin üyelikten ihraç edilmesi yönünde örgüt içi 
tavsiye kararı almasına rağmen, BM’den ihracını önleyememiştir. ABD Hükümetinin baskıları 
sonucunda, ILGA’nın BM Nezdindeki statüsüne 1994 yılının Eylül ayında son verilmiştir. Bkz ibid, 
s. 116-117. 
87 “The Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the 
United Nations” yaygın olarak CONGO kısaltmasıyla bilinmektedir. 
88 Rice ve Ritchie, 1995, s. 256-257 
89 Kurul hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ngocongo.org/index2.html, 13.05.2005 
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iv) 288 B (X) Sayılı Karar 

 

EKOSOK, STÖ’lerin danışma statüsü konusundaki geçici bazı 

düzenlemelerin ardından, 1950 yılında 288 B (X) sayılı kararı kabul etmiştir. 288 B 

(X) sayılı kararın 8. maddesine göre, devletlerarası antlaşmayla kurulmamış her 

uluslararası örgüt STÖ sayılmaktadır. STÖ Komitesinin kökleşmiş uygulamalarına 

göre, en az üç ülkeyle bağlantılı olan STÖ’lerin uluslararası olduğu kabul 

edilmektedir.90 288 B (X) sayılı kararla, BM nezdinde faaliyet gösteren STÖ’ler 

için, farklı yetki ve ayrıcalıklar içeren üçlü bir sistem getirmiştir.  

 

v) 1296 Sayılı Karar 

 

EKOSOK’un 1968 yılında kabul ettiği 1296 sayılı kararıyla, STÖ’lerin 

statülerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.91 Ancak, 288 B (X) sayılı kararla getirilen 

üçlü danışma kategorisi, 1296 sayılı kararla da korunmuştur. Buna göre: 

 

a) EKOSOK faaliyetlerinin çoğu ile ilgilenen örgütler (genel danışma 

statüsü olan ya da I. Kategori STÖ’ler), 

b) EKOSOK faaliyetlerinin belli bir bölümünde uzmanlaşmış örgütler 

(özel statüsü olan ya da II. Kategori STÖ’ler), 

c) EKOSOK faaliyetlerine zaman zaman yararlı katkılarda 

bulunacağı düşüncesiyle listeye (roster) alınan STÖ’ler 

mevcuttur.92 

 

İHSTÖ’ler, özel statüsü olan ya da II. Kategori STÖ’ler arasında yer 

almaktadır. 1296 sayılı karar uyarınca, danışma statüsü olan İHSTÖ’lerin ilgi 

alanının belli bir grup, ulus veya devletteki insan hakları sorunlarıyla sınırlı 

kalmaması, insan haklarıyla genel, uluslararası düzeyde ilgilenmesi gerekmektedir. 

                                                 
90 Neri Sybesma-Knol, “Non-State Actors in International Organizations: An Attempt at 
Classification”, http://www.uu.nl/content/03Sybesma.pdf, 14.11.2003, s. 30 
91 Andrew E. Rice, Cyril Ritchie, 1995, s. 256 
92 ibid, s. 133. 1296 sayılı kararın tam metni için bkz. http://www.globalpolicy.org/ngos/ngo-
un/info/res-1296.htm, 13.05.2005 
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Bununla birlikte, sömürgecilik, apartheid93, ırkçı hoşgörüsüzlük ve diğer ağır insan 

hakları ihlalleriyle ilgilenen örgütlerin başvurularına öncelik tanınacağı 

belirtilmektedir.94 

 

1296 sayılı kararın ilk 11 paragrafında, STÖ’lerle danışma ilişkilerinde 

uygulanacak temel prensipler düzenlenmiştir. Bu prensipler, İHSTÖ’lerin Birleşmiş 

Milletlerle ilişkilerinin sınırlarını belirlemenin ötesinde, İHSTÖ’ler hakkında önemli 

tespitler de içermektedir: 

 

1) STÖ’ler, EKOSOK’un yetki alanına giren uluslararası ekonomik, 
sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık, bilimsel, teknolojik ve bunlarla 
bağlantılı konularla ve insan hakları sorunlarıyla ilgilenmelidir. 

2) STÖ’lerin amaç ve hedefleri BM şartının ruhuna, amacına ve ilkelerine 
uygun olmalıdır. 

3) STÖ’ler kendi amaç ve hedefleri ile yetki ve faaliyetleri çerçevesinde, 
BM çalışmalarını desteklemeyi ve ilke ve faaliyetlerini geliştirmeyi 
taahhüt etmelidir.  

4) STÖ’lerin temsil niteliği olmalı ve uluslararası alanda tanınmalı, yetki 
alanına giren konularda, dünyanın farklı ülke ve bölgelerinden benzer 
grupları temsil etmelidir. Aynı alanda, benzer amaç ve görüşleri 
paylaşan birden fazla örgüt bulunması durumunda, EKOSOK’la 
danışma ilişkisi bağlamında, grubun tamamını temsil edecek, ortak bir 
Komite ya da benzeri bir yapılanma oluşturmalıdır. Bu grup içinde, 
belli bir konuda azınlık görüşü belirdiğinde, bu farklı düşüncenin, 
çoğunluk görüşü aracılığıyla temsil edildiği varsayılacaktır. 

5) STÖ’lerin bir merkezi ve yöneticisi olmalıdır. Demokratik yollarla 
kabul edilen kuruluş belgesinde, temsili karar organı ve buna karşı 
sorumlu bir yönetim organı olmalıdır. Kuruluş Belgesinin bir örneği 
BM Genel Sekreterliğine teslim edilmelidir. 

6) STÖ, yetkili temsilcileri aracılığıyla, üyeleri adına konuşmaya muktedir 
olmalıdır. İstendiğinde yetki belgesi sunulabilmelidir. 

7) Aşağıda 9. paragrafa bağlı olarak, STÖ’ler, örgütün politikası ve 
eylemleri hakkında oy verme yetkisi olan üye yapısıyla uluslararası 
niteliğe sahip olmalıdır. Devletlerarası antlaşmayla kurulmamış olan 
uluslararası örgütler, bu düzenleme kapsamında STÖ olarak kabul 
edilir; buna örgütün özgürce görüşlerini açıklamasına müdahale 
edilmediği sürece, devlet kurumları tarafından gösterilen kişileri 
üyeliğe kabul eden örgütler de dâhildir.  

8) Uluslararası STÖ’lerin temel gelir kaynağı, ulusal grupların, diğer bağlı 
kuruluşların ve bireylerin bağışları yoluyla karşılanır. Gönüllü 
bağışların miktarı ve bağışta bulunanların kimliği STÖ Komitesine 
aynen açıklanır. Bu ölçüt gerçekleşmediği ve STÖ’ler diğer 
kaynaklarla finanse edildiği takdirde, bunun nedenlerini Komite’ye 
izah etmeleri zorunludur. Doğrudan ya da dolaylı olarak devletlerden 
alınan bağışlar Genel Sekreter aracılığıyla açıkça Komiteye duyurulur, 

                                                 
93 Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, 1990’lı yılların başlarına kadar Avrupalı olmayan gruplar aleyhine 
uygulanan siyasal ve ekonomik yönden ayrımcı ve ırkçı politika. 
94 Bkz. 1296 sayılı kararın 17. paragrafı,  http://www.globalpolicy.org/ngos/ngo-un/info/res-1296. 
htm, 13.05.2005 
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mali ve diğer kayıtlara geçirilir ve BM’nin hedeflerine uygun amaçlara 
tahsis edilir.  

9) Ulusal örgütler, kural olarak ait oldukları uluslararası STÖ vasıtasıyla 
temsil edilir. İstisnai durumlar dışında, aynı konuda uluslararası boyutta 
faaliyet gösteren, uluslararası STÖ’lere bağlı ulusal örgütleri kabul 
etmek uygun değildir. Ulusal örgütler, ancak, dünyanın farklı 
bölgelerindeki temel çıkarları yansıtan STÖ’lerin dengeli ve etkin 
temsilini sağlamak ya da EKOSOK’un ilgilendiği uzman tecrübesinden 
yararlanmak için, ilgili üye devlete danışıldıktan sonra, kabul edilebilir.  

10) Daha önce danışma ilişkisi olan bir uluslararası örgütün komite veya 
grubunun üyesi olan alt örgütlerle kural olarak ayrıca danışma ilişkisi 
kurulamaz. 

11) EKOSOK, bir STÖ ile danışma ilişkisi kurulması için, örgütün faaliyet 
alanının tamamen veya esas olarak bir uzman kuruluşun görev alanına 
girip girmediğini, ayrıca uzman kuruluşlarca önceden danışma statüsü 
verilmiş ya da verilebilecek durumda olan STÖ’lerin kabul edilip 
edilmemesi gerektiğini dikkate alır.95 

 

BM Şartı’nın 69. ve 70. maddeleri, EKOSOK üyesi olmayan ülkelerin veya 

uzman kuruluşların96 oy kullanma hakkı olmaksızın EKOSOK toplantılarına 

katılımından (participation)97; 71. maddesi ise, STÖ’lere danışma (consultation) 

için uygun düzenlemelerin yapılacağından bahsetmektedir. BM Şartı’nın katılım ve 

danışma kavramları arasında yaptığı bu ayırım 1296 sayılı kararın 12. paragrafında 

yinelenmektedir.98 Bilinçli olarak yapıldığı vurgulanan bu ayırıma göre, katılımcı 

devletler ve uzman kuruluşlarla, danışma statüsüne sahip STÖ’ler aynı haklara sahip 

değildir. STÖ’ler, yalnızca danışma alanına giren konularla sınırlı olarak EKOSOK 

faaliyetlerinde uzman görüşü sağlamaktadır. STÖ’lerin danışma statüsüyle ilgili 

düzenlemelerin, EKOSOK’u bir eşgüdüm organı olmaktan çıkarıp, tartışma 

forumuna dönüştürmesi istenmemektedir.99 

                                                 
95 http://www.globalpolicy.org/ngos/ngo-un/info/res-1296.htm, 13.05.2005, ayrıca bkz. Zoller, 1994, 
s. 132 
96 BM uzman kuruluşları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BM Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) sayılabilir. Bkz. http://www.un.org/Overview/brief6.html, 
13.05.2005 
97 Buna ilaveten, BM Şartı’nın 31. maddesi, Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ülkelerin oy kullanma 
hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına katılımını; 32. maddesi, Güvenlik Konseyi veya BM üyesi 
olmayan ülkelerin görüşülmekte olan bir uyuşmazlığın tarafı olmaları durumunda, oy kullanma hakkı 
olmaksızın Konsey toplantılarına katılımını; 44. maddesi, Güvenlik Konseyi’nin güç kullanımına 
karar verdiği durumlarda, Konsey üyesi olmayan bir ülkenin sağlayacağı askeri katkıyla ilgili olarak 
alınacak karara katılımını; 47. maddesi ise Askeri Personel Komitesi (Military Staff Committee) 
daimi üyesi olmayan BM üyesi ülke temsilcilerinin, gerektiğinde Komite Toplantılarına katılımını 
düzenlemektedir. Bkz. http://www.unhchr.ch/pdf/UNcharter.pdf, 13.05.2005 
98 Zoller, 1994, s. 132-133 
99 Bkz. 1296 sayılı kararın 12 – 14 maddeleri, http://www.globalpolicy.org/ngos/ngo-un/info/res-
1296.htm, 13.05.2005 
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 vi) Gözlemci Statüsü 

 

 STÖ’lerin BM ile ilişkileri, geleneksel olarak BM Şartı’nın 71. maddesi ve 

bu maddeye dayanılarak çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde, EKOSOK 

çalışmalarında “danışma statüsü” ile sınırlıdır. Ancak, BM Genel Kurulu’nun, 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin özel işlevlerini ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile 

bu kuruluşa uluslararası insancıl hukukta tanınan yetkileri göz önüne alarak, 1990 

yılında “gözlemci statüsü” vermesiyle bu geleneksel uygulama son bulmuştur.100 

 

 Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne gözlemci statüsü verilmeden önce, belli 

durumlarda BM üyesi ülkeler,101 BM’ye (ve konumu gereğince diğer bölgesel 

örgütlere) üye olmayan Vatikan, ulusal özgürlük hareketleri102 ve bölgesel örgütler 

bu statüden yararlanabiliyordu.103 

 

 Gözlemci statüsünün, danışma statüsünden belli başlı farkları şunlardır:  

 

- Gözlemci statüsü BM Genel Kurulu kararıyla, danışma statüsü ise 

EKOSOK kararıyla verilmektedir. 

- Danışma statüsüne sahip olan kuruluşlar yalnızca EKOSOK 

faaliyetlerine katılabilirken, gözlemci statüsüne sahip olan kuruluşlar, 

kural olarak104 BM’nin her türlü faaliyetine katılabilmektedir. 

                                                 
100 Sybesma-Knol, s. 26 
101 BM’ye üye ülkeler, üyesi olmadıkları BM organlarına ilke olarak, gözlemci statüsüyle 
katılabilirler. Ancak Güvenlik Konseyi toplantıları bunun dışındadır. BM Şartı’nın 32. maddesi 
uyarınca, Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ülkelerin Konsey toplantılarına katılabilmesi için, 
Konsey’in ilgili ülkeyi önceden toplantılara davet etmesi gereklidir. Bkz. Christian Koenig, 
“Observer status for the ICRC at the United Nations: a legal viewpoint”, International Review of 
the Red Cross, 1991, S. 280, s. 37–48 
102 Filistin Kurtuluş Örgütü, 1988 yılında Filistin Devleti kurulana kadar, BM nezdinde ulusal 
özgürlük hareketi olarak gözlemci statüsüne sahip olmuştur. 1988 yılından beri, Vatikan gibi, BM’de 
gözlemci ülkeler arasında yer almaktadır. 
103 Koenig, 1991, s. 41 vd. 
104 Bkz. supra dipnot 101 
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- Gözlemci statüsüne sahip kuruluşlar, oy kullanma hakları olmasa da, 

karar alma mekanizmalarında daha fazla ve daha etkin yer 

almaktadır. 

- Son olarak, gözlemci statüsüne sahip kuruluşlar BM olanaklarından 

daha fazla yararlanabilmektedir.105 

 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin ardından, uluslararası insancıl hukuktaki 

faaliyetleriyle tanınan Malta Egemen Düzeni106 adlı örgüte ve Uluslararası Kızılhaç 

ve Kızılay Toplulukları Federasyonu’na107 da BM nezdinde gözlemci statüsü 

tanınmıştır.108 

 

vii) Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1996/31 Sayılı Kararı 

 

EKOSOK’un 1968 tarih ve 1296 sayılı kararı, “uluslararası” alanda faaliyet 

gösteren STÖ’lerin BM ile ilişkilerini düzenlemiş, “ulusal” STÖ’lerin ise, kural 

olarak uluslararası STÖ’ler aracılığıyla EKOSOK çalışmalarına katılmasını 

öngörmüştür. 

 

Ancak, ulusal STÖ’lerin uluslararası toplantılara ve konferanslara katılmaya 

başlamasıyla, yerel ve ulusal örgütlerin de BM çalışmalarına zenginlik ve derinlik 

getireceği düşüncesi genel kabul görmeye başlamıştır. Bu çerçevede, 1296 sayılı 

EKOSOK kararının STÖ’lerin danışma ilişkisini yeniden tanımlayacak ve ulusal 

STÖ’leri de BM çalışmalarına dâhil edecek şekilde gözden geçirilmesine karar 

verilmiştir.109 

                                                 
105 Koenig, 1991, s. 42 
106 “Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta” ya da 
“The Sovereign Order of Malta” adlı örgüt hakkında bkz. http://www.orderofmalta.org/ 
missione.asp?idlingua=5, 13.05.2005 
107 “International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies” için bkz. http://www.ifrc.org/, 
13.05.2005 
108 BM nezdinde gözlemci statüsüne sahip olan devlet ve kuruluşların tam listesi için bkz. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/540/40/PDF/N0454040.pdf?OpenElement, 
13.05.2005 
109 Bkz. BM Sivil Toplum İrtibat Servisinin (United Nations Non-Governmental Liaison Service - 
NGLS) Kasım 1996 tarihli özet notu, http://www.un-ngls.org/documents/text/roundup/10NGOREV. 
TXT, 13.05.2005 
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1993 yılının Şubat ayında, STÖ’lerin danışma ilişkisinin genel olarak gözden 

geçirilmesi için EKOSOK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma 

grubu, üç sene süren tartışmalı toplantılarının110 ardından, yeni bir karar tasarısı 

üzerinde uzlaşıya varmıştır. 1996/31 sayılı karar taslağı, EKOSOK’un 25 Temmuz 

1996 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

1296 sayılı kararla aynı sistemde hazırlandığı dikkati çeken 1996/31 sayılı 

kararın, öncekinden temel farkları, uluslararası STÖ’lerin yanısıra yerel, ulusal ve 

bölgesel STÖ’lere de EKOSOK nezdinde danışma statüsü verilebilmesi, gelişmekte 

olan ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkelerde faaliyet gösteren STÖ’lerin 

katılımını teşvik etmesi ve BM’nin düzenlediği uluslararası toplantılara hazırlık 

aşaması da dâhil olmak üzere STÖ’lerin katılımını daha ayrıntılı olarak 

düzenlemesinden111 kaynaklanmaktadır. 

 

 1996/31 sayılı karar, BM – STÖ ilişkilerinde geleneksel olarak kabul edilen 

üçlü danışma statüsü ayrımını sürdürmektedir.112 2005 yılı itibarıyla, 136 STÖ genel 

danışma statüsünde, 1639 STÖ özel danışma statüsünde, 944 STÖ ise roster 

statüsünde olmak üzere, BM nezdinde danışma statüsüne sahip toplam 2719 STÖ 

bulunmaktadır.113 

 

                                                 
110 Bu konuda bkz., Laurie S. Wiseberg, “Consultative Status Review Stalled: NGO disharmony 
cause for concern”, Human Rights Tribune, Haziran-Temmuz 1995, C. 3, S. 2 
111 1996/31 sayılı karar tasarısını hazırlayan çalışma grubuna başkanlık eden, Pakistan’ın BM 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmad Kamal, STÖ’lerin BM ile ilişkilerinin geliştirilmesi 
için yeni düzenleme yapılması ihtiyacının birincil nedeni olarak, 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında 
Rio de Janeiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’na (UN Conference on 
Environment and Development - UNCED) binlerce STÖ’nün aktif katılımını göstermiştir. Bkz. BM 
Sivil Toplum İrtibat Servisinin Kasım 1996 tarihli analizi, http://www.globalpolicy.org/ngos/ 
analysis/nglsnv96.htm, 13.05.2005 
112 Bkz. supra, s. 33-35 
113 Bkz. Number of NGOs in consultative status with the Council by Category, http://www.un.org/ 
esa/coordination/ngo/, 01.06.2005 
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 Bu çalışmanın konusunu teşkil eden İHSTÖ’ler, EKOSOK nezdinde özel 

danışma statüsüne sahiptir.114 Örneğin, Uluslararası Af Örgütü 1964, İnsan Hakları 

İzleme Örgütü 1993, Uluslararası Hukukçular Komisyonu 1957, eski adı İnsan 

Hakları için Hukukçular Komitesi olan Önce İnsan Hakları adlı örgüt 1991, 

Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu ise 1952 yılından beri özel 

danışma statüsüyle BM çalışmalarına katılmaktadır.115 

 

1996/31 sayılı karar çerçevesinde, üç farklı kategorideki STÖ’lerin BM ile 

danışma ilişkilerinin ayrıntıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.116 

 

 

   Genel Özel Roster 

EKOSOK’un görev alanıyla ilgisi 
Tüm 
alanlar 

Bazı 
alanlar 

Sınırlı 

EKOSOK nezdinde danışma statüsü  Evet Evet Evet 

BM Toplantılarına katılım Evet Evet Evet 

BM temsilcileri gösterme Evet Evet Evet 

BM Uluslararası Konferanslarına davetli olma Evet Evet Evet 

EKOSOK gündemine madde önerme Evet Hayır Hayır 

EKOSOK Toplantılarında bildiri dağıtma 
2000 
kelime 

500 
kelime 

Hayır 

EKOSOK’ta konuşma Evet Hayır Hayır 

EKOSOK’un ikincil organlarının toplantılarında 
bildiri dağıtma 

2000 
kelime 

1500 
kelime 

Hayır 

EKOSOK’un ikincil organlarının toplantılarında 
konuşma 

Evet Evet Hayır 

Dört yılda bir rapor sunma zorunluluğu Evet Evet Hayır 
 

 

 

 EKOSOK’un 1996/31 sayılı kararının ardından, STÖ’lerin BM’nin diğer 

organlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çeşitli girişimler olmuştur. BM 

                                                 
114 Diğer yandan, Oxfam International adlı kalkınma amaçlı STÖ 2002 yılından, Greenpeace 
International adlı ünlü çevre örgütü ise 1998 yılından beri EKOSOK nezdinden genel danışma 
statüsüne sahiptir. Bkz. ibid 
115 ibid 
116 Bu tablo, BM’nin resmi internet sitesinden alınmıştır. Bkz. http://www.un.org/esa/coordination 
/ngo/faq.htm, 01.06.2005 
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Binyıl Forumu hazırlık çalışmaları kapsamında, BM’nin yeniden yapılandırılması 

sürecinde STÖ’lerin daha aktif rol üstlenmeleri istenmiştir. 22-26 Mayıs 2000 

tarihleri arasında toplanan Binyıl Forumuna geniş çaplı STÖ katılımı olmuştur. 

Binyıl Forumunda oluşturulan “BM’nin ve uluslararası örgütlerin güçlendirilmesi ve 

demokratikleştirilmesi” alt grubu raporunda, “… BM organlarıyla, BM’nin yeniden 

yapılandırılması süreciyle, üye ülkelerle ve diğer kuruluşlarla ilgilenmek üzere, 

sürekli bir sivil toplum forumu kurulması…” kararlaştırılmıştır.117 

 

BM Genel Sekreteri’nin BM’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Eylül 

2002 tarihli raporu çerçevesinde, STÖ’lerin BM ile ilişkileri konusunda yeni bir 

çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla oluşturulan bir uzman heyeti, 30 öneriden oluşan 

raporu Haziran 2004 tarihinde tamamlayarak Genel Sekretere sunmuştur.118 Başta 

Uluslararası Af Örgütü olmak üzere, bazı STÖ’ler, rapor hakkındaki görüş ve 

önerilerini BM Genel Sekreterliğine iletmiştir.119 Bu girişimler, STÖ’lerin BM 

nezdindeki öneminin her geçen gün arttığını ve halen ağırlıklı olarak EKOSOK 

çalışmalarıyla sınırlı olan BM – STÖ ilişkilerinin hem organik hem fonksiyonel 

yönden daha da gelişeceğini göstermektedir. 

 

b) Bölgesel Kuruluşlar Nezdinde 

 

i) Avrupa Konseyi 

 

 İlk Düzenlemeler 

 

Uluslararası STÖ’lerin Avrupa Konseyi (AK) tarihindeki yeri de Konsey’in 

kuruluş yıllarına dayanmaktadır. AK’nin uluslararası STÖ’lerle ilişkileriyle ilgili ilk 

düzenleme, AK Bakanlar Komitesi’nin 8. oturumunda, Mayıs 1951 tarihinde kabul 

                                                 
117 Chadwick Alger, “The Emerging Roles of NGOs in the UN System: From Article 71 to a People’s 
Millennium Assembly” Global Governance, 2002, S. 8, s. 112-113 
118 Söz konusu rapor hakkında bkz. http://www.un-ngls.org/Final%20report%20-%20HLP.doc, 
01.06.2005 
119 Bkz. Uluslararası Af Örgütü’nün rapor hakkındaki görüşlerini içeren 31 Ağustos 2004 tarihli 
yazısı için bkz. http://www.un-ngls.org/cso/cso4/AmnestyI%20letter%20to%20SG%20Cardoso 
%20panel.doc, 01.06.2005 
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edilen karar metninde yer almaktadır. Buna göre, Bakanlar Komitesi, AK adına, 

AK’nin yetki alanındaki konularla ilgilenen uluslararası STÖ’lerle danışma için 

uygun düzenlemeler yapabilir.120 

 

AK Bakanlar Komitesi, uluslararası STÖ’lerin AK ile ilişkileri hakkında 

Ekim 1960 tarihinde bir düzenleme yapmıştır. Ancak STÖ’lerin uluslararası ve 

bölgesel kuruluşlar nezdindeki artan önemi karşısında, AK Bakan Delegeleri 

Komitesi’nin 16 Ekim 1972 tarihli toplantısında, 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 

girmek üzere yeni bir karar (Resolution 72 (35)) kabul edilmiştir. 72 (35) sayılı 

kararda, uluslararası STÖ’lere temkinli yaklaşıldığı, bu kuruluşlara sınırlı yetkiler 

tanınırken, danışma statüsüne sahip STÖ’ler için, AK Genel Sekreterliği’nin 

gözetimi altında, bir takım yükümlülükler getirildiği dikkat çekmektedir.121 

 

STÖ İrtibat Komitesi 

 

AK ile STÖ’ler arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla 1976 yılında, AK 

bünyesinde STÖ İrtibat Komitesi122 oluşturulmuştur. 25 kişiden oluşan STÖ İrtibat 

Komitesi üyeleri, danışma statüsüne sahip STÖ temsilcilerinin katılımıyla toplanan 

STÖ Genel Kurulu123 tarafından altı yıllık süre için seçilmektedir. Kurul üyelerinin 

üçte biri iki yılda bir yenilenmektedir. Aynı üye, kurula ardı ardına iki dönemden 

fazla seçilememektedir.124 

 

STÖ İrtibat Komitesi, AK Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) yıllık olağan 

toplantıları vesilesiyle, yılda dört kez toplanır. Belli durumlarda, olağan toplantıları 

dışında da toplantıya çağrılabilir.125 

 

                                                 
120 Bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm, 01.06.2005 
121 Karar metni için bkz. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Command=com.instranet. 
CmdBlobGet&DocId=644728&SecMode=1&Admin=0&Usage=4&InstranetImage=49033, 
01.06.2005 
122 “Liaison Committee of International Non-Governmental Organisations (INGO)” veya 
“Commission de liaison des organisations internationales non-gouvernementales (OING)” 
123 “Plenary Conference of NGOs” veya “Conférence plénière des ONG”, AK nezdinde danışma 
statüsüne sahip STÖ temsilcilerinin katılımıyla yılda bir kez olağan toplantısını yapmaktadır. 
124 Bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Liaison_Committee/, 01.06.2005 
125 ibid 
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STÖ İrtibat Komitesi’nin belli başlı görevleri şunlardır:126 

 

- STÖ Genel Kurulu Toplantılarını düzenlemek, 

- Tematik STÖ grubu127 toplantılarına katkıda bulunmak, 

- STÖ’lerin AK çalışmalarına katılımını artırmak, 

- AK organlarıyla STÖ’lerin mevcut ilişkilerini sürdürüp, yeni 

işbirliği olanakları geliştirmek. 

 

Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması Hakkında 

Avrupa Sözleşmesi 

 

AK’nin uluslararası STÖ’lerin hukuksal statüsüyle ilgili en önemli girişimi, 

24 Nisan 1986 tarihli, Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması 

Hakkında Avrupa Sözleşmesi’dir.128 Uluslararası STÖ’lerin hukuksal statüleri 

konusunda kabul edilen ilk ve tek uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyan bu 

düzenleme, toplam on bir maddeden oluşmaktadır. Uluslararası STÖ’lerin üye 

ülkelerdeki hukuksal statüleri Sözleşme’nin ilk dört maddesinde düzenlenmiştir.129 

 

Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi’nin birinci maddesi, Sözleşme’nin aşağıdaki özelliklere sahip dernek, 

vakıf veya diğer özel kuruluşlar hakkında uygulanacağını öngörmektedir: 

 

- Kazanç elde etmek dışında, uluslararası yararlılığı olan bir amaç 

gütmek 

                                                 
126 Kurulun çalışma usulleri hakkındaki düzenleme ve ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.coe.int/ 
T/E/NGO/public/Liaison_Committee/Rules_of_Procedure/Rules_of_Procedure_of_Liaison_Committ
ee_2005.asp#TopOfPage, 01.06.2005 
127 STÖ grupları, aynı alanda faaliyet gösteren STÖ’ler arasındaki eşgüdümün sağlanması amacıyla 
kurulmuştur. İHSTÖ’ler de STÖ gruplarından birini oluşturmaktadır. Diğer STÖ grupları ise, 
Avrupa’da (özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da) sivil toplum ve demokrasi, çevre ve kırsal alan, 
eğitim ve kültür, aşırı yoksulluk ve sosyal uyum, cinsiyet eşitliği, sağlık, şehirleşme, kuzey-güney 
diyaloğu ve dayanışma, Avrupa Sosyal Şartı ve sosyal politikalar alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerinden oluşmaktadır. Bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Groupings/_summary. 
asp#TopOfPage, 01.06.2005 
128 Bkz. supra dipnot 68 
129 Sözleşme’nin son yedi maddesi (5 ila 11) ise, imza ve yürürlüğe ilişkin teknik hükümler 
içermektedir. 



 43 

- Taraf ülkelerden birinin iç hukukuna göre kurulmuş olmak, 

- En az iki ülkede etkin faaliyet göstermek, 

- Yasal merkezi taraf ülkelerden birinde, faaliyet ya da denetim 

merkezi ise aynı ülkede veya bir diğer taraf ülkede bulunmak, 

 

Sözleşme’nin ikinci maddesine göre, yasal merkezi taraf devletlerden birinde 

olan STÖ’nün tüzel kişiliği ve yetkisi diğer taraf devletlerce de tanınır. Kamu 

yararının gerekli kıldığı hallerde, tanımanın vuku bulduğu taraf ülke yasalarında 

öngörülen sınırlamalar ve yasal yetkilerini kullanmaları için öngörülen özel usuller, 

diğer taraf ülkelerde kurulan STÖ’ler hakkında da uygulanır. 

 

Sözleşme’nin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında, STÖ’lerin tüzel kişilik 

kazandıklarını taraf ülkelerde hangi belgelerle ibraz edebilecekleri 

düzenlenmektedir. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında ise, taraf devletlerde bu 

uygulamayı kolaylaştırmak ve STÖ’leri her işlemlerinde tüzel kişiliklerini kanıtlama 

yükümlülüğünden kurtarmak için, ihtiyari olarak ilan sisteminin öngörülebileceği 

belirtilmektedir. 

 

Sözleşme’nin dördüncü maddesine göre, STÖ’nün amaç ve faaliyetleri 

ulusal güvenlik ve kamu emniyetine ters düştüğü veya suç ve kargaşanın 

önlenmesine, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunmasına zarar verdiği ya da diğer ülkelerle ilişkileri ve uluslararası barış ve 

güvenliğin sağlanmasını tehlikeye düşürdüğü takdirde, bu Sözleşme hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

 

 STÖ’lere oldukça sınırlı haklar getirdiği ve son derece ihtiyatlı hükümler 

içerdiği dikkat çeken Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması 

Hakkında Avrupa Sözleşmesi, yürürlük için üç ülkenin onayını yeterli gördüğü 

halde, ancak kabul edildikten beş yıl sonra 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Kabul edilmesinden yaklaşık 20, yürürlüğe girmesinden ise 15 yıl sonra, 
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henüz 11 AK üyesi130 tarafından imzalanmış ve bunlardan 10’u131 tarafından 

onaylanmış bulunmaktadır.132 

 

  AK Bakanlar Komitesi’nin (93) 38 Sayılı Kararı 

 

 Uluslararası STÖ’lerin AK ile ilişkilerini düzenleyen 1972 tarih ve 72 (35) 

sayılı karar, yirmi yılı aşkın bir süre yürürlükte kalmıştır. Doğu Bloku’nun 

dağılmasının ardından eski komünist rejimler ve bağımsızlığını yeni kazanan Sovyet 

Cumhuriyetleri AK’ye üye olmaya başlamıştır. AK’nin üye sayısı ve ilgilendiği 

konu yelpazesi genişledikçe, belli alanlarda uzmanlaşmış STÖ’lerle daha yakın 

işbirliği kurma ihtiyacı ortaya çıkmış ve STÖ’lerle ilişkilerin hukuksal temelini 

oluşturan AK Bakanlar Komitesi kararlarının bu ihtiyacı karşılayacak şekilde 

yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir. Diğer yandan, bu demokratikleşme dalgası, 

halka daha yakın olduğu ve kamuoyunun görüş ve beklentilerini AK’ye yansıtacağı 

düşünülen STÖ’lerle ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırmıştır. 

 

Bu düşüncelerle, AK Bakan Delegeleri Komitesi’nin 18 Ekim 1993 tarihli 

500. toplantısında, (93) 38 sayılı karar kabul edilmiştir. Bu kararda da, temsil ettiği 

alanda Avrupa çapında faaliyet gösteren uluslararası STÖ’lerin AK ile ilişkileri 

danışma statüsü çerçevesinde düzenlenmiştir. 

 

(93) 38 sayılı karar, 72 (35) sayılı kararla sistematik yönden benzerlik 

göstermekle birlikte, yeni kararda uluslararası STÖ’lerin AK’nin uzman komite ve 

organlarının çalışmalarına daha aktif katılmalarının istendiği, STÖ’lere karşı mevcut 

mesafeli yaklaşımda belli bir yumuşama olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin, 

uluslararası STÖ’lerin yükümlülükleri örgütün genel faaliyetleri bakımından değil, 

                                                 
130 Avusturya, Belçika, Kıbrıs (GKRY), Fransa, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İsviçre, 
Makedonya ve İngiltere 
131 Hollanda, henüz Sözleşmeyi onaylamamıştır. 
132 Bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm, 01.06.2005 
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yalnızca AK ile ilişkileriyle sınırlı olarak ele alınmış ve önceki düzenlemede süreler 

yönünden getirilen bazı kısıtlamalar, STÖ’ler lehine gevşetilmiştir.133 

 

AK Bakanlar Komitesi’nin Res(2003)8 ve Res (2003) 9 Sayılı 

Kararları 

 

Uluslararası STÖ’lerin uluslararası siyasi alanda ve buna paralel olarak AK 

nezdinde hızla artan önemi karşısında, AK Bakan Delegeleri Komitesi’nin (93) 38 

sayılı kararının kabulünden kısa bir süre sonra, söz konusu örgütlerle ilişkilerin 

yeniden tanımlanması AK gündemine getirilmiştir. Öncelikle, “uluslararası” 

STÖ’lerle ilişkilerde geleneksel olarak kabul edilen “danışma statüsü”134nün yerine 

daha yoğun işbirliğini öngören “katılımcı statüsü”135 tanınması gerektiği görüşü 

ağırlık kazanmıştır. Diğer yandan, bugüne kadar AK nezdinde hukuksal bir statüsü 

olmayan “ulusal” STÖ’lere de “ortaklık anlaşmaları”136 yoluyla “ortaklık statüsü”137 

verilmesi kabul edilmiştir. 

 

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonunda, AK Bakan Delegeleri 

Komitesi’nin 19 Kasım 2003 tarihli 861. toplantısında, “Uluslararası STÖ’lerin 

AK’ye katılımcı statüsü” hakkında Res(2003)8 sayılı karar ve “Ulusal STÖ’ler ile 

AK arasında ortaklık statüsü” hakkında Res(2003)9 sayılı karar kabul edilmiştir. 

 

“Uluslararası STÖ’lerin AK’ye katılımcı statüsü” hakkında Res(2003)8 

sayılı kararla, katılımcı statüsüne sahip uluslararası STÖ’lerin, AK Sekretaryası’nın 

yanı sıra hükümetler arası organların çalışmalarına etkin katılımı teşvik edilmiştir. 

Diğer yandan, yukarıda sözü edilen STÖ İrtibat Komitesi’ne ve aynı alanda faaliyet 

gösteren uluslararası STÖ’lerin bir araya gelmesiyle oluşturulan tematik STÖ 

                                                 
133 AK Bakanlar Komitesi’nin (93) 38 Sayılı Karar metninin tamamı için bkz. https://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=621999&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLo
gged=FFAC75, 01.06.2005 
134 “Consultative status” veya “statut consultatif” 
135 “Participatory status” veya “statut participatif” 
136 “Partnership agreements” veya “les accords de partenariat” 
137 “Status of partnership” veya “statut de partenariat” 
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gruplarına138 önemli görevler verilmiştir. Bu kapsamda, AK yönetim ve uzman 

komitelerinin, AK Bakanlar Komitesi’nin diğer organlarının, AKPM ile AK Yerel 

ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin alt komite toplantılarında, katılımcı statüsüne 

sahip uluslararası STÖ’lerle daha yakın işbirliği gerçekleştirebilmek amacıyla, STÖ 

İrtibat Komitesi’ne ve tematik STÖ gruplarına “gözlemci statüsü”139 verilebileceği 

belirtilmektedir. Res(2003)8 sayılı kararla ayrıca AK İnsan Hakları Komiseri’nin ve 

AK Genel Sekreteri’nin katılımcı statüsüne sahip uluslararası STÖ’lerle yakın 

işbirliği yapması teşvik edilmektedir.140  

 

Res(2003)8 sayılı kararın yürürlüğe girmesiyle, daha önce AK nezdinde 

danışma statüsüne sahip olan STÖ’ler, başkaca bir koşul aranmaksızın, katılımcı 

statüsüne geçmiştir. 2005 yılı itibarıyla yaklaşık 400 uluslararası STÖ AK nezdinde 

katılımcı statüsüne sahiptir. Belli başlı İHSTÖ’lerden Uluslararası Af Örgütü, 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri 

Federasyonu ve Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu katılımcı 

statüsüyle AK çalışmalarına katılmaktadır 

 

“Ulusal STÖ’ler ile AK arasında ortaklık statüsü” hakkında Res(2003)9 

sayılı karar ise, AK çalışmalarına katkıda bulunabilecek, belli alanlarda 

uzmanlaşmış ulusal STÖ’lerin AK çalışmalarına katılmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Res(2003)9 sayılı karar, uygulamada beklenen yararın gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin AK Bakanlar Komitesi’nce değerlendirilebilmesi bakımından 

başlangıçta beş yıllık bir süre için yürürlüğe konulmuştur.141 

 

AK’nin bir yandan uluslararası STÖ’lerle ilişkilerini her geçen gün geliştirip, 

AK çalışmalarına daha aktif katılımlarını teşvik etmesi, diğer yandan Res(2003)9 

                                                 
138 Bkz. supra dipnot 127 
139 “Observer status” veya “statut d'observateur”, bu tarihe kadar yalnızca ABD, Kanada, Japonya, 
Meksika ve Vatikan gibi AK üyesi olmayan bazı ülkelere ve ayrıca Kanada, İsrail ve Meksika 
Parlamentolarına verilmiştir. Bkz. http://www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp, 
01.06.2005 
140 AK Bakanlar Komitesi’nin Res(2003)8 sayılı karar metni için bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/ 
public/Participatory_status/Resolution_%282003%298/Resolution_2003_8.asp#TopOfPage, 
01.06.2005 
141 AK Bakanlar Komitesi’nin Res(2003)9 sayılı karar metni için bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/ 
public/Partnership_status/Resolution2003_9.asp#TopOfPage, 01.06.2005 
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sayılı kararla ilk kez ulusal STÖ’lere de ortaklık statüsü tanıması, her ulustan 

seçilmiş Parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla sağlanan bir nevi 

dolaylı meşruiyetin, sivil toplumun ve AK halklarının temsilcisi olarak görülen bu 

örgütlerin AK çalışmalarına kolektif katılımıyla doğrudan meşruiyete dönüştürülme 

çabası olarak görülebilir. 

 

Avrupa’da STÖ’lerin Statüleri Hakkında Temel İlkeler 

 

AK Hukuk İşleri Genel Direktörlüğü’nün girişimiyle, İngiltere’deki 

Birmingham Üniversitesi, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku öğretim üyesi Jeremy 

McBride’a “Avrupa’da STÖ’lerin Statüleri Hakkında Temel İlkeler” konulu bir 

taslak çalışma hazırlattırılarak, 19–20 Kasım 2001, 20–22 Mart 2002 ve 5 Temmuz 

2002 tarihlerinde, üye ülke temsilcilerinin katılımıyla Strasbourg’da düzenlenen 

uzman komitesi toplantılarında tartışılmış ve metnin son hali Temmuz 2002’de 

kabul edilmiştir. AK’nin karar organı olan Bakanlar Komitesi kararıyla kabul 

edilmediği için hukuksal yönden taraf ülkeler için bağlayıcı özelliği olmamakla 

birlikte, Bakanlar Komitesi, 16 Nisan 2003 tarihli 837. toplantısında, söz konusu 

çalışmayı takdirle karşılamış ve en geniş düzeyde dağıtılmasını istemiştir. 142 

 

“Avrupa’da STÖ’lerin Statüleri Hakkında Temel İlkeler” esas itibarıyla, 

“Uluslararası STÖ’lerin Tüzel Kişiliklerinin Tanınması Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi”ni tamamlayıcı niteliktedir. AK üyesi ülkelerin iç hukukunda STÖ’lerle 

ilgili düzenlemeler bakımından yol gösterici özelliğe sahiptir.143 

 

Söz konusu düzenlemede, dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen her 

türlü gönüllü kuruluş144 STÖ olarak tanımlanmaktadır. STÖ’lerin örgütlenme 

özgürlüğü, tüzel kişiliği, amaçları, kuruluşları ve statüleri, üyelikle ilgili kurallar, 

yönetimi, gelir kaynakları, güvenilirliği, denetimi ve kamu kuruluşlarıyla ilişkileri, 

78 madde altında ayrıntılı olarak incelenmektedir. STÖ’lerin sahip oldukları haklar 

                                                 
142 Bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/public/PrincFondam%20en%20engl.pdf, 01.06.2005 
143 Bkz. http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Fundamental_Principles/Fundamental_principles_intro. 
asp#TopOfPage, 01.06.2005 
144 Siyasi partiler bunun dışında tutulmuştur. 
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ile tabi oldukları yükümlülükler arasında dengeli bir düzenleme yapıldığı dikkat 

çekmektedir.145 

 

ii) Amerikan Devletleri Örgütü 

 

 Genel Düzenlemeler 

 

Amerikan Devletleri Örgütü146 (ADÖ) de, STÖ’lerle işbirliği içinde olmaya 

ve faaliyetlerinde STÖ’lerin katkılarından yararlanmaya özel önem vermektedir. 

Örgütün 1948 tarihli kuruluş şartının 91/d maddesinde, Daimi Konsey’in üye 

ülkelerin talebi ile ve ilgili organlara danışmak suretiyle uluslararası alanda tanınmış 

Amerikan kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek için anlaşma taslakları 

hazırlayabileceği ve bu anlaşma taslaklarının onay için Genel Kurul’a sunulacağı 

belirtilmektedir. Ayrıca kuruluş şartının 112/h maddesinde, Genel Kurul veya 

Konseylerin147 kararıyla, ulusal ve uluslararası örgütlerle işbirliği ilişkisi kurmak, 

Örgüt Genel Sekretaryası’nın görevleri arasında sayılmaktadır.148 

 

ADÖ, kuruluşundan bu yana, örgütsel amaçları doğrultusunda faaliyet 

gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası STÖ’lerle önemli ilişkiler geliştirmiştir. Bu 

amaçla yapılan ilk özel düzenleme, 23 Nisan 1971 tarihli 10. Genel Kurul 

toplantısında kabul edilen, AG.RES/57 (I-0/71) sayılı “ADÖ ile BM, BM özel 

kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ilişkileri 

hakkında standartlar”dır.149 

 

                                                 
145 Bkz. supra dipnot 142, ayrıca bkz. Patricia Armstrong, “Non-Governmental Organizations: 
Council of Europe”, http://www.legislationline.org/index.php?topic=2&country=0&org=2&eu=0, 
01.06.2005 
146 İngilizce adı “Organization of American States” (OAS), İspanyolca adı ise “Organización de los 
Estados Americanos” (OEA) olan bölgesel örgütün resmi dilleri İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve 
Fransızca’dır. 
147 Amerikan Devletleri Örgütü’nün, Daimi Konsey (Permanent Council) ve Amerikan Bütüncül 
Kalkınma Konseyi (Inter-American Council for Integral Development) adı altında Genel Kurul’a 
(General Assembly) karşı sorumlu olan ikili bir yürütme organı bulunmaktadır. 
148 Amerikan Devletleri Örgütü Şartı için bkz. http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink= 
../../documents/eng/aboutoas.asp, 01.06.2005 
149 “Standards on Cooperative Relations between the Organization of American States and the United 
Nations, its Specialized Agencies, and other National and İnternational Organizations” 
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ADÖ’nün 1994 yılında ABD’nin Florida kentinde yapılan birinci zirve 

toplantısında, Amerikan devletlerinde demokratik kurumların korunması ve 

geliştirilmesi için STÖ’lerle yakın ilişkiler kurulmasının önemi vurgulanmıştır. 

ADÖ’nün zirve toplantılarında, STÖ’lerin katkıları sürmüş ve Daimi Konsey, 

STÖ’lerin ADÖ nezdindeki hukuksal statülerinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma 

başlatmıştır. 1998 yılında, ADÖ Genel Kurulu, Daimi Konsey’den STÖ’lerin örgüt 

çalışmalarına katılımının artırılması yollarının araştırılmasını istemiştir. Genel 

Kurul, 1999 yılında Daimi Konsey içinde, ADÖ Faaliyetlerine Sivil Toplum 

Katılımıyla ilgili bir Komite kurulmasına karar vermiştir. Bu komite daha sonra 

“Amerikalılar arası Zirvelerin İdaresi ve ADÖ Faaliyetlerine Sivil Toplum Katılımı 

Komitesi” adını almıştır.150 

 

Daimi Konsey, 15 Aralık 1999 tarihinde, CP/RES.759 (1217/99) sayılı 

“STÖ’lerin ADÖ Faaliyetlerine Katılımı Hakkında Yol Gösterici İlkeler”i kabul 

etmiştir. Söz konusu ilkeler, STÖ’lerin ADÖ nezdindeki hukuksal statüleriyle ilgili 

temel düzenleme olma özelliği taşımaktadır. 

 

Daimi Konsey, CP/RES.759 sayılı kararın ardından, 26 Mart 2003 tarihinde, 

CP/RES. 840 (1361/03) sayılı “STÖ’lerin ADÖ Faaliyetlerine Katılımının 

Artırılması ve Güçlendirilmesi hakkında Stratejiler”i151; ayrıca 27 Nisan 2004 

tarihinde CP/RES. 864 (1413/04) sayılı “STÖ’lerin ADÖ Faaliyetlerine ve 

Amerikan Zirvelerine Katılımının Desteklenmesi Özel Fonu”152 hakkında kararı 

kabul etmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre, STÖ’lerin ADÖ faaliyetlerine 

katılımı üç şekilde mümkün olabilmektedir. Birincisi ve esas olanı STÖ’lerin 

ADÖ’ye kayıt olmaları; ikincisi Genel Kurul ve Amerikalılar arası Bütüncül 

Kalkınma Konseyi toplantıları ile ADÖ’nün diğer konferanslarına katılım; üçüncüsü 

                                                 
150 “Committee on Inter-American Summits Management and Civil Society Participation in OAS 
Activities” (CISC) için bkz. http://www.oas.org/consejo/CUMBRES/authorities.asp, 01.06.2005 
151 “Strategies for Increasing and Strengthening Participation by Civil Society Organizations in OAS 
Activities” 
152 “Specific Fund to Support the Participation of Cıvıl Society Organizatıons in OAS Activities and 
in the Summits of the American Process” 
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ise, STÖ’lerin Genel Sekreterya veya diğer ADÖ organlarıyla yaptıkları işbirliği 

anlaşmalarıdır.153 

 

Kayıt Sistemi 

 

CP/RES.759 sayılı kararda öngörülen kayıt sistemi, ulusal ve uluslararası 

STÖ’lere, ADÖ organlarının faaliyetlerine temsilci göndererek, örgütün gündemi ve 

dolayısıyla üye ülkelerdeki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler hakkında 

doğrudan bilgi sahibi olma; örgütün aldığı kararlara, diğer düzenlemelere ve toplantı 

gündemlerine erişim olanağı ve ayrıca CP/RES. 864 (1413/04) sayılı kararda 

düzenlenen “STÖ’lerin ADÖ Faaliyetlerine ve Amerikan Zirvelerine Katılımının 

Desteklenmesi Özel Fonu”ndan yararlanmak için başvuru hakkı vermektedir.  

 

STÖ’ler ADÖ’ye kayıt için başvurularını, örgüt Genel Sekretaryası’na 

yapmaktadır. Genel Sekreterya, başvuruyu aldıktan sonra, başvuru için gerekli 

belgelerin bulunup bulunmadığını incelemek üzere Amerikan Zirveleri 

Sekretaryası’na göndermektedir. Başvurunun eksiksiz olduğu tespit edildikten 

sonra, “Amerikalılar arası Zirvelerin İdaresi ve ADÖ Faaliyetlerine Sivil Toplum 

Katılımı Komitesi”ne gönderilmektedir. Komite, STÖ’nün başvurusunu ilgili 

düzenlemeler çerçevesinde değerlendirerek, başvurunun kabul edilebilirliği 

hakkındaki tavsiye kararıyla birlikte nihai kararı vermek üzere Daimi Konsey’e 

sunmaktadır. Daimi Konsey başvuruyu kabul ettiği takdirde, STÖ ADÖ’ye kayıt 

olmaktadır. 

 

Kayıt başvurularının kabul edilebilmesi için STÖ’lerin aşağıdaki koşulları 

taşımaları gereklidir:154 

 

                                                 
153 Bkz. http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=../../documents/eng/aboutoas.asp, 
01.06.2005 
154 Bkz. Organization of American States, Summits of the American Secretariat, Manual for Civil 
Society Participation in the Organization of American States and in the Summits of the 
Americas Process, Washington D.C., 2005, s. 19-21 
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- uzmanlık alanına giren konuda tanınmış olmalı ve temsil niteliğine 

sahip olmalıdır, 

- çalışanlarının üyelere karşı sorumluluğunu sağlamak için uygun 

mekanizmalar öngören bir örgüt yapılanması, örgütün yasal 

temsilcisi ve yöneticisi, ayrıca bir merkezi olmalıdır, 

- örgütün şeffaf bir kurumsal yapısı olmalı ve örgüt, bağlı 

kuruluşlardan ve üyelerden sağladığı gelirlerin idaresinde bağımsız 

olmalıdır. 

- STÖ, faaliyetlerini ADÖ üyesi ülkelerden birinde sürdürmelidir. 

 

2005 yılı itibarıyla ADÖ’ye kayıtlı toplam 125 STÖ mevcut olup, belli başlı 

İHSTÖ’lerden, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası 

İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu da ADÖ’ye kayıtlı örgütler arasında yer 

almaktadır.155 

 

Örgüt Toplantılarına Katılım 

 

 STÖ’lerin ADÖ faaliyetlerine katılmaları için öngörülen ikinci yol, bir 

toplantıya, özel konferansa veya bakanlar düzeyindeki bir toplantıya özel davettir. 

Bunun için STÖ’lerin toplantıdan otuz gün önce ADÖ Genel Sekretaryası’na bir 

talep mektubu göndermesi gerekmektedir.  

 

 ADÖ gözetiminde yapılan toplantılar, aleni olabildiği gibi gizli veya özel 

(yalnızca üye ülke temsilcilerinin katılımıyla sınırlı) olabilmektedir. Ayrıca, 

ADÖ’nün her organı ya da alt komitesi STÖ katılımı konusunda özel kurallar 

öngörebilmektedir. 

 

 ADÖ’ye “kayıtlı” STÖ’lerin, katılmak istedikleri toplantının adını, konusunu 

ve toplantıya katılacak temsilcinin adını bildirmeleri yeterlidir.  

 

                                                 
155 ADÖ’ye kayıtlı STÖ’lerin tam listesi için bkz. http://www.oas.org/main/main.asp?sLang= 
E&sLink=../../documents/eng/aboutoas.asp, 01.06.2005 
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ADÖ’ye “kayıtlı olmayan” STÖ’lerin ise, örgüt yapılarıyla ilgili bir takım 

bilgi ve belgeleri göndermenin yanı sıra, ADÖ faaliyetleriyle bağlantılarına ve ADÖ 

çalışmalarına ne yönde bir katkı sağlayabileceklerine açıklık getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

STÖ’lerin başvuru taleplerinin kabul edilmesi durumunda, özel davetli 

olarak, söz konusu toplantılara gözlemci sıfatıyla katılabilmektedirler.156 

 

  İşbirliği Anlaşmaları 

 

 İşbirliği anlaşmaları, AG.RES/57 (I-0/71) sayılı “ADÖ ile BM, BM özel 

kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ilişkileri 

hakkında standartlar”da öngörülen bir yöntemdir. 

 

 ADÖ, Genel Sekretaryası, şubeleri ve büroları aracılığıyla örgütün faaliyet 

alanına giren her türlü konuda işbirliği anlaşmaları yapabilir. İki çeşit işbirliği 

anlaşması mevcuttur: 

 

- Genel işbirliği anlaşması: ADÖ organlarına danışma hizmeti 

verecek ya da örgütün çalışmaları ve programı hakkında bilgi 

yayacak kuruluşlarla yapılmaktadır. 

- Özel işbirliği anlaşması: Bu anlaşmalar da üç alt gruba 

ayrılmaktadır. 

- ADÖ’nün faaliyetleri kapsamındaki özel programların 

gerçekleştirilmesi amacıyla teknik, idari ve finansal konularda 

yapılan anlaşmalar, 

- Amerikalılar arası uzman kuruluşlarla ilgili olan ve ADÖ 

aracılığıyla koordine edilen anlaşmalar, 

- Doğrudan Genel Sekreter tarafından yapılan anlaşmalar. 

 

                                                 
156 Bkz. Organization of American States, Summits of the American Secretariat, 2005, s. 21-22 
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 ADÖ ile işbirliği anlaşması imzalamak isteyen STÖ’lerin öncelikle, anlaşma 

konusuyla ADÖ’nün hangi organının ilgilendiğini tespit etmesi gerekmektedir. 

Ardından, amaçları açıkça belirlenmiş bir teklif getirmeli ve genel ya da özel ne tür 

bir anlaşma yapmak istediğini belirtmelidir. STÖ’ler, anlaşmada yer alan 

yükümlülükleri yerine getirecek mali kaynaklara ve personele sahip olmalıdır.  

 

 Anlaşma için gerekli belgelerin iletilmesinin ardından, anlaşma konusunda 

Genel Sekretarya ile ön mutabakata varıldığı takdirde, örgütün Hukuk Bölümünün 

yardımıyla, bir anlaşma metni hazırlanarak Genel Sekreterin onayına sunulmaktadır. 

 

iii) Afrika Birliği  

 

  Genel Düzenlemeler 

 

 25 Mayıs 1963 tarihinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da imzalanan 

antlaşmayla kurulan Afrika Birliği Örgütü157, 11 Temmuz 2000 tarihinde Togo’nun 

başkenti Lome’de imzalanan ve 26 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 

antlaşmayla, Afrika Birliği158 adını almıştır. Örgütün bu kurumsal dönüşümünün 

nedeni, Afrika kıtasında bütünleşme sürecini hızlandırarak, sosyal, ekonomik ve 

siyasal sorunlarla daha etkin mücadele etmek ve kıtanın küresel ekonomide hak 

ettiği yeri almasını sağlamaktır. 159 

 

 STÖ’lerin uluslararası ve bölgesel örgütler nezdindeki faaliyetlerinin 

yoğunlaşması ve uluslararası örgütlerin yeni demokratikleşme dalgası ile halka 

dayalı olduğunu düşündükleri STÖ’lerin katılımını meşruiyet sorununa bir çözüm 

olarak görmeleri sonucunda, Afrika Birliği Örgütü de STÖ’lere örgüt çalışmalarında 

hukuksal bir statü verilmesi yönünde girişimlerde bulunmuştur. 

 

                                                 
157 “Organization of African Unity - OAU” 
158 “African Union - AU” 
159 Bkz. http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm, 01.08.2005 
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 STÖ’lerin Afrika Birliği Örgütü nezdindeki statülerine ilişkin ilk düzenleme, 

1993 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de kabul edilen “Afrika Birliği Örgütü 

gözlemci statüsü verilmesine dair ölçütler”dir.160 Söz konusu düzenlemenin 

kabulünün ardından, bazı STÖ’lere Afrika Birliği Örgütü nezdinde gözlemci statüsü 

verilmiştir. Gözlemci statüsü verilmesi mümkün olmayan durumlarda ise STÖ’lerle 

işbirliği anlaşması161 veya mutabakat zaptı162 imzalanmıştır. Bununla birlikte, 

STÖ’lerin Afrika Birliği Örgütü’nde gözlemci statüsü almaları kolay olmayıp, 

gözlemci ve ortak statüsüne sahip kuruluşlara tanınan haklar da oldukça sınırlı 

kalmıştır. Örneğin, bu düzenlemeye göre STÖ temsilcileri Afrika Birliği Örgütü 

toplantılarına doğrudan katılamamakta, ayrıca STÖ’lerin rapor vermesi veya iş 

takibi öngörülmemektedir.163 

 

 1997 yılında, Afrika Birliği Örgütü Genel Sekreteri Salim Ahmed, üye 

ülkelere, Örgüt ile STÖ’ler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini tavsiye etmiştir. 

Bu tavsiyenin genel kabul görmesi ile Haziran 2001 ve 2002 tarihlerinde Addis 

Ababa’da iki ayrı sivil toplum konferansı düzenlenmiştir.164 Bu konferanslarda, 

yalnızca Afrika Birliği Örgütü ile STÖ’ler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi değil, 

aynı zamanda Afrika’da yerel sivil toplumun güçlendirilmesi ve STÖ’lerin Afrika 

Birliği’nin amaçlarına daha fazla katkıda bulunmasının yolları tartışılmıştır.165 İkinci 

Afrika Birliği Örgütü – Sivil Toplum Konferansı’nda Afrika kıtasından 20 sivil 

toplum temsilcisinin katılımıyla geçici bir çalışma grubu kurulması 

kararlaştırılmıştır. Bu çalışma grubunun temel görevleri STÖ’lerin Afrika Birliği 

çalışmalarına katılımları ve statüleriyle ilgili ölçütleri belirlemek ve STÖ’ler için 

davranış ve etik kuralları geliştirmektir. 

                                                 
160 “Criteria for granting OAU observer status”, AHG/192(XXIX) sayılı karar 
161 “cooperation agreement” 
162 “memorandum of understanding” 
163 Kathryn Sturman, Jakkie Cilliers, “ECOSOCC Bringing People’s Power to the African Union?”, 
African Security Review, 2003, C. 12, S. 1, s. 72; Charles Mutasa, “The African Union – Civil 
Society Contract An Act of Democracy?” http://www.un-ngls.org/cso/cso5/AfricaUnion.pdf, 
01.08.2005 
164 11-15 Haziran 2001 tarihleri arasında düzenlenen birinci Afrika Birliği Örgütü – Sivil Toplum 
Konferansı’nın Genel Raporu için bkz. http://www.africa-union.org/organs/ecosocc/AU% 
20conference%202001.pdf, 01.08.2005; 11-14 Haziran 2002 tarihleri arasında düzenlenen ikinci 
Afrika Birliği Örgütü – Sivil Toplum Konferansı’nın Genel Raporu için bkz. http://www.africa-
union.org/organs/ecosocc/AU%202nd%20%20Conference%20-2002.pdf, 01.08.2005 
165 Bkz. supra dipnot 163 
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Diğer yandan, Afrika Birliği Örgütü’nün Afrika Birliği’ne dönüşmesiyle, 

BM sistemindekine benzer bir Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey166 kurulmuş 

ve bu Konsey, diğer görevlerinin yanı sıra STÖ’lerle ilişkilerin geliştirilmesiyle 

görevlendirilmiştir.167 

 

Afrika Birliği Gözlemci Statüsü 

 

 Libya’nın Sirte Kentinde 1-2 Temmuz 2005 tarihleri arasında yapılan Afrika 

Birliği 7. Olağan Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilen ve 4-5 Temmuz 2005 

tarihleri arasında toplanan Afrika Birliği 5. Olağan Kongresinde onaylanan 

EX.CL/195 (VII) sayılı kararla, “Afrika Birliği içinde gözlemci statüsü verilmesi ve 

akreditasyon sistemiyle ilgili (yeni) ölçütler”168 getirilmiştir. 

 

 EX.CL/195 (VII) sayılı kararın birinci bölümünde, STÖ’lere Afrika Birliği 

gözlemci statüsü verilmesine dair ölçütlere, ikinci bölümünde ise Afrika dışında 

bulunan ülkelerin, ayrıca bölgesel ve uluslararası örgütlerin akreditasyonuyla ilgili 

kurallara yer verilmektedir.169 

 

 STÖ’lerin Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsüne sahip olabilmeleri için 

bir takım şartlar öngörülmektedir. Bunlardan belli başlıları şunlardır:170 

 

- STÖ’nün amaçları, Afrika Birliği Kurucu Senedinin ruhuna, ilke ve 

amaçlarına uygun olmalıdır. 

- STÖ, faaliyet ve yetki alanı çerçevesinde, Afrika Birliği’nin 

çalışmalarını desteklemeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmelidir. 

                                                 
166 “Economic, Social and Cultural Council of the African Union - ECOSOCC” 
167 ECOSOCC’un statüsü, çalışma kuralları ve diğer bilgiler için bkz. http://www.africa-
union.org/organs/ecosocc/home.htm, 01.08.2005 
168 “Criteria for granting observer status and for a system of accreditation within the AU” 
169 Bkz. http://www.africa-union.org/summit/JULY%202005/Observer%20Status%20Criteria%20as 
%20adopted%20-%20July%202005.pdf, 01.08.2005 
170 EX.CL/195 (VII) sayılı karar, bölüm 1, kısım 1, m. 1-8 
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- STÖ, belli bir alandaki faaliyetleri ile tanınmış olmalıdır. Aynı 

alanda faaliyet gösteren birden fazla STÖ bulunması durumunda, 

bunların gözlemci statüsü alabilmek için bir araya gelmeleri teşvik 

edilmektedir. 

- STÖ’nün üye ülkelerden birinde kayıtlı olması, bölgesel 

faaliyetlerde bulunabilmesinin önünde herhangi bir engel 

bulunmaması, ayrıca Afrika Bölgesi’nde en az üç yıl süreyle 

faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

- STÖ’nün bir merkezi ve yönetim organı, kuruluş belgesi, 

demokratik ve temsili bir örgüt yapısı ve çoğunluğu Afrika 

vatandaşlarından veya Afrikalılardan oluşan bir yönetimi olmalıdır. 

- STÖ’nün gelirlerinin en az üçte ikisi üyelerden sağlanan bağışlar 

yoluyla karşılanmalıdır. Hükümetlerden doğrudan ya da dolaylı 

olarak alınan bağışların tamamı beyan edilmeli ve mali kayıtlarda 

gösterilmelidir. 

- Cinsiyet, renk, din, etnisite, kabile veya ırk ayrımcılığı yapan 

STÖ’lere gözlemci statüsü verilmemektedir. 

 

Yeni düzenleme uyarınca, Afrika Birliği’nde gözlemci statüsüne sahip 

STÖ’ler, faaliyet alanlarıyla ilgili açık toplantılara katılabilmekte, gizli olanlar 

dışında Birliğin belgelerine ulaşabilmekte, ilgili oldukları konularda yapılan kapalı 

toplantılara da davet edilebilmekte, başkanın izniyle toplantılarda söz alabilmekte, 

yöneltilen sorulara yanıt verebilmektedir. Ancak STÖ’lerin katıldıkları toplantılarda 

oy hakkı bulunmamaktadır.171 

 

Afrika Birliği’nde gözlemci statüsü, Afrika kıtasında faaliyet gösteren 

bölgesel STÖ’lere veya Afrikalıların kıtanın dışında kurdukları (Diaspora) STÖ’lere 

verilmektedir.172 

 

                                                 
171 EX.CL/195 (VII) sayılı karar, bölüm 1, kısım 3, m. 1-8 
172 EX.CL/195 (VII) sayılı karar, bölüm 1, kısım 4, m. 1 
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Afrika Birliği’nde gözlemci statüsüne sahip STÖ’lerin üç yılda bir mali 

durumları ve faaliyetleriyle ilgili Örgüte rapor vermeleri gerekmektedir. Öngörülen 

koşulları yerine getirmeyen veya kaybeden STÖ’lerin gözlemci statüsü, Daimi 

Temsilciler Komitesi’nin tavsiyesi ve Yürütme Kurulu’nun kararıyla askıya 

alınabilmekte veya gözlemci statüsüne son verilebilmektedir. Bu yönde alınacak 

kararlar yargı denetimine tabidir.173 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nda Gözlemci Statüsü 

 

Afrika sisteminde, STÖ’lerin, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey ile 

Afrika Birliği Komisyonu faaliyetlerine katılımını düzenlemek üzere öngörülen ve 

yukarıda incelenen genel gözlemci statüsünün yanı sıra, STÖ’lerin Afrika İnsan ve 

Halkların Hakları Komisyonu’yla ilişkilerini düzenlemek üzere özel bir gözlemci 

statüsü öngörülmektedir. 

 

1991 yılından bu yana, iki yılda bir yapılan Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Komisyonu oturumlarından önce, Komisyon ile Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu adlı İHSTÖ tarafından ortaklaşa bir STÖ forumu düzenlenmektedir. Bu 

foruma STÖ’ler ve diğer bağımsız gözlemciler katılmakta ve forumun sonuçları, 

gerekli görülecek kararların alınmasında yararlanılmak üzere, Komisyon’un resmi 

oturumlarına havale edilmektedir.174 

 

6 Ekim 1995 tarihinde kabul edilen Afrika İnsan ve Halkların Hakları 

Komisyonu İçtüzüğünün 13. Bölümünde (75 ve 76. maddeler), gözlemci statüsüne 

sahip STÖ’lerle ilişkiler düzenlenmektedir. Buna göre, Komisyon’da gözlemci 

statüsüne sahip olan STÖ’ler, Komisyon oturumlarına ve alt grup toplantılarına 

katılmak üzere temsilci gönderebilmektedir. Ayrıca Komisyon doğrudan veya bu 

amaçla kurulan Komiteler aracılığıyla, STÖ’lere danışabilmekte, bu danışmalar, 

                                                 
173 EX.CL/195 (VII) sayılı karar, bölüm 1, kısım 5, m. 1-6 
174 Bkz. Steiner ve Alston, 2000, s. 928 
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Komisyon’un davetiyle olabileceği gibi, STÖ’lerin talebi üzerine de 

gerçekleşebilmektedir.175 

 

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’lere gözlemci statüsü 

verilmesine ilişkin kriterler, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun 5 

Mayıs 1999 tarihli kararında düzenlenmektedir. Söz konusu karar uyarınca, 

Komisyon’a gözlemci statüsü için başvuracak STÖ’lerin aşağıdaki koşulları 

taşıması gerekmektedir:176 

 

- Amaç ve faaliyetleri, Afrika Birliği (Örgütü) Şartı ve Afrika İnsan 

ve Halkların Hakları Şartı’nda beyan edilen temel ilke ve hedeflere 

uygun olmak, 

- İnsan hakları alanında çalışan örgütler arasında yer almak, 

- Maddi kaynaklarını açıklamak. 

 

2004 yılı itibarıyla, 400’ü aşkın yerel ve uluslararası STÖ’ye, Afrika İnsan 

ve Halkların Hakları Komisyonu’nda gözlemci statüsü verilmiştir. Gözlemci 

statüsüne sahip belli başlı İHSTÖ’ler arasında, yukarıda Komisyon’la ortaklaşa STÖ 

forumları düzenlediği belirtilen Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun yanı sıra, 

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Afrika Şubesi), Uluslararası 

İnsan Hakları Ligi, İnsan Hakları için Hukukçular Komitesi (yeni adı Önce İnsan 

Hakları), İnsan Hakları İnternet ve Uluslararası PEN örgütü sayılabilir.177  

 

                                                 
175 Bkz. http://www.achpr.org/english/_info/rules_en.html, 01.08.2005 
176 Bkz. http://www.achpr.org/english/_info/observer_en.html, 01.08.2005 
177 Bkz. http://www.achpr.org/english/_info/directory_ngo_en.html#a, 01.08.2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İHSTÖ’LERİN FAALİYETLERİNİN SİSTEMATİK ANALİZİ 

 

1. İnsan Hakları İhlallerinin Tespiti 

 

1.1 İnsan Hakları İhlallerinin Tespitinde İHSTÖ’lerin Önemi 

 

İnsan hakları alanında çalışan ulusal kuruluşlar, uluslararası örgütler ve 

İHSTÖ’lerin, insan haklarının korunması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi 

yönündeki öncelikli faaliyetleri, bir ülke veya bölgedeki insan hakları ihlallerinin 

tespit edilmesidir. İnsan hakları ihlalleri hakkında tam, doğru ve tarafsız bilgiye 

ulaşmak, bir ülke veya bölgedeki insan haklarının genel durumu hakkında 

değerlendirme yapılabilmesi ve insan haklarının korunması amacıyla başvurulacak 

yöntemlerin belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.178 

 

İnsan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla İHSTÖ’ler tarafından yürütülen 

faaliyetler, bir ülke veya bölgedeki insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine 

çeşitli yönlerden katkıda bulunmaktadır. İnsan hakları ihlalleri ve buna bağlı 

                                                 
178 Bkz. Marit Maehlum, “Monitoring Human Rights”, Manual on Human Rights Monitoring. An 
Introduction for Human Rights Field Officers, Ed: Hege Araldsen ve Øyvind W. Thiis, Oslo, 
Norwegian Institute of Human Rights, 2002, s. 3–4 
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sorunlar, İHSTÖ’lerin bulgularıyla açıkça ortaya çıkmakta ve ülkede insan hakları 

sorunu bulunmadığı ya da yalnızca münferit olaylar yaşandığı şeklindeki iktidar 

söylemi çürütülmektedir. İhlalci devlet ya da güçler, ihlallerine son vermek ya da 

azaltmak durumunda kalmakta, diğer devletler ve uluslararası örgütler de ihlalci 

devlet ya da güçler üzerinde bu yönde baskı yapmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin 

tespiti, ulusal veya uluslararası düzeydeki hukuksal süreçte yol gösterici ve yardımcı 

olmaktadır. Örneğin, ihlallerin yürürlükteki bir yasadan ya da yasal boşluktan 

kaynaklanması durumunda, yasanın değiştirilmesi veya yeni yasal düzenleme 

yapılması önerilebilir. Yasaların yorumundan ya da uygulanmasından kaynaklanan 

bir insan hakları ihlali olduğu takdirde ise, ulusal makamlardan, ihlale yol açan 

koşulların düzeltilmesi istenebilir.179 

 

İnsan hakları ihlallerinin tespitinde öncelikle aşağıdaki üç hususun açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir: 

 

- Birincisi, hangi insan hakları ihlalleri üzerinde durulacaktır? 

- İkincisi, insan haklarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesinde 

uluslararası normlar mı, yoksa ulusal normlar mı esas alınacaktır? 

- Üçüncüsü ise, bir bölgenin yönetimini elinde bulunduran silahlı grupların 

(ya da devlet dışı unsurların180) yaptıkları insan hakları ihlalleri de ele 

alınacak mıdır, yoksa yalnızca devletlerin yaptıkları insan hakları 

ihlalleriyle mi yetinilecektir? 

 

Birinci husus, İHSTÖ’lerin amaçları ve hangi hak ve özgürlükler alanında 

faaliyet gösterdikleriyle ilgilidir.181 İHSTÖ’ler, faaliyet alanlarına giren insan 

hakları ihlalleri konusunda bilgi edinmeye çalışırlar. İHSTÖ’lerin ağırlıklı olarak 

klasik hak ve özgürlükler üzerinde durduğu, buna karşılık ekonomik, sosyal ve 

                                                 
179 Edwin Rekosh, Kyra A. Buchko, Vessela Terzieva (Ed.), Pursuing the Public Interest, New 
York, Public Interest Law Initiative in Transitional Societies, Columbia Law School, 2001, s. 46–47 
180 “Non-state actors” kavramı, bazen STÖ’leri de kapsayacak şekilde kullanılmakla birlikte, 
buradaki devlet dışı unsurlardan kastedilen, STÖ’ler değil, bir devletin hâkimiyetindeki bir bölgeyi 
kontrolü altında bulunduran silahlı gruplardır. Örneğin, Sri Lanka’daki Tamil Kaplanları adlı örgüt 
hükümet dışı unsurlardan biri olarak bilinmektedir. Bkz. Ellie Loveman, “Non-State Actors in Sri 
Lanka”, http://www.maic.jmu.edu/journal/8.2/feature/loveman3.htm, 01.06.2005 
181 Bkz. supra s. 12 vd. 
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kültürel haklara yeterince yer vermediği belirtilmekte ise de182, İHSTÖ’lerin hak ve 

özgürlük ihlalleri konusunda bir öncelik sıralaması yapması ve belli konularda 

uzmanlık kazanması doğaldır. İHSTÖ’lerin her türlü hak ve özgürlüklerle 

ilgilenmesi yerine, belli hak ve özgürlükler alanında derinlemesine bilgi ve tecrübe 

sahibi olmasının, insan haklarının korunması yönündeki genel hedefe daha fazla 

katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.183 

 

İkinci hususla ilgili olarak öncelikle, İHSTÖ’lerin insan hakları ihlallerinin 

tespitinde uluslararası standartları esas alması gerektiği söylenebilir. Zira insan 

hakları ihlallerinin çoğu zaman ulusal hukuk kurallarından ya da bunların yanlış 

yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Yargısız infaz, 

gözaltında kayıp ya da işkence gibi esasa ilişkin ağır insan hakları ihlalleri yönünden 

bu tartışmanın pratikte önemi yoktur. Çünkü adam öldürme ve işkenceyi suç 

saymayan bir hukuk düzenine rastlamak olası değildir.184 Bununla birlikte adam 

öldürme ve işkence iddialarının bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca etkin bir 

şekilde soruşturulmasına yönelik usule ilişkin yükümlülükler konusunda, birçok 

ülkede hem yasalardan hem uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. 

Ulusal hukuka uygun olarak yapıldığı öne sürülen soruşturmalar, çoğu zaman 

uluslararası standartları karşılamaktan uzak kalmaktadır.185 Bu noktada öncelikle 

ilgili ülkenin taraf olduğu insan hakları sözleşmesi hükümlerinin ve sözleşme 

organlarının geliştirdiği standartların esas alınması amaca daha uygun 

görünmektedir. İlgili ülkenin ihlale konu olan hakkı güvenceye alan uluslararası 

sözleşmelere taraf olmaması durumunda ise, söz konusu sözleşmelere taraf olması 

yönünde baskı yapılabileceği gibi, genel kabul gören uluslararası insan hakları 

standartlarına uygun davranması da talep edilebilir. 

 

                                                 
182 Bkz. Steiner, 1991, s. 41–49 
183 İnsan haklarının denetlenmesi konusundaki öncelikler hakkında bkz. Marit Maehlum, s. 2–3 
184 Devletlerin tamamı tarafından tanınan birtakım haklar uluslararası hukukta ius cogens niteliği 
kazanmıştır. Bu konuda bkz. Malanczuk, 2003, s. 58; Anja Jetschke, “International human rights 
norms, transnational networks and domestic political change”, http://www.asienkunde.de/ 
nachwuchs/noah2001/F-Jetschke.pdf, 01.06.2005. 
185 Şüpheli ölüm olaylarını devletlerin soruşturma yükümlülüğüyle ilgili olarak, AİHM’nin 
öngördüğü ölçütler hakkında bkz. inter alia, 27.09.1995 tarihli McCann vd./Birleşik Krallık kararı ve 
19.02.1998 tarihli Kaya/Türkiye kararı. 
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Üçüncü hususla ilgili olarak, klasik insan hakları teorisi, yalnızca devletlerin 

insan haklarını ihlal edebileceğini savunmaktadır. Örneğin, bireyler tarafından 

işlenen adam öldürme fiili yalnızca suç teşkil etmekte; buna karşılık adam öldürme 

eylemi devletin güvenlik güçlerince işlendiği veya devlet bir kişinin yaşam hakkını 

koruma ve şüpheli ölüm vakalarını soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediği 

zaman insan hakları ihlali söz konusu olmaktadır.186 Ancak, insancıl hukuk 

kurallarının gelişmesi ile devletler dışındaki bazı silahlı grupların da bir takım 

yükümlülükleri olduğu kabul görmeye başlanmıştır. 1949 tarihli Cenevre 

Sözleşmeleri ve 1977 tarihli Cenevre Sözleşmelerine II No’lu Ek Protokolde, 

insancıl hukuk kurallarının yalnızca devletlerarası çatışmalarda değil, iç silahlı 

çatışma ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda da uygulanacağı 

öngörülmüştür. Böylece, devlet dışı unsurların sorumluluğu ilk kez insancıl hukuk 

kapsamında gündeme gelmiştir.  

 

İnsancıl hukuk kurallarının yalnızca silahlı çatışma halinde uygulama 

kabiliyeti olması ve devlet dışı unsurların, uluslararası insan hakları sözleşmelerine 

taraf olmaması, bu grupların sebep olduğu insan hakları ihlalleriyle mücadelede 

belirsizliğe yol açmaktadır. Bununla birlikte, devlet dışı unsurların insan hakları 

ihlalleriyle mücadelede, insancıl hukuk kurallarının İHSTÖ’ler bakımından yol 

gösterici nitelikte olduğu söylenebilir.187 İnsancıl hukuktaki bu gelişmelere paralel 

olarak, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, 1990’lı yıllardan 

itibaren silahlı muhalif grupların şiddet eylemleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Her iki 

örgüt de, bu grupların insan hakları ihlalleriyle ilgili raporlar yayımlamıştır. Bunun 

yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, bir bölgedeki insanlar üzerinde devlet benzeri bir 

hâkimiyet kuran, bölgede insan haklarının korunmasına ilişkin kuralları 

uygulayabilecek konumda olan ya da devletler ve uluslararası örgütler tarafından 

tanınan silahlı muhalif gruplardan, insancıl hukukun uygulanmasında, devletlerle 

aynı standartlara uymasını talep etmektedir.188 

                                                 
186 Bkz. Rachel Brett, “Non-governmental human rights organizations and international humanitarian 
law”, International Review of the Red Cross, 1998, S. 324, s. 531–536 
187 ibid 
188 Nair, Ravi, “Confronting the Violence Committed by Armed Opposition Groups” Yale Human 
Rights & Development Law Journal, 1998, C. 1, s. 6 
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1.2. İnsan Hakları İhlallerinin Tespitiyle İlgili Uluslararası 

Standartlar 

 

 İHSTÖ’lerin insan hakları ihlallerini tespitiyle ilgili olarak, genel kabul 

gören uluslararası standartlardan söz etmek mümkün değildir. İHSTÖ’ler, insan 

hakları ihlallerinin tespitinde birbirine benzer yöntemler kullanmakla birlikte, bu 

konuda ortak bir düzenlemeye gidilememiştir. Bu durum, İHSTÖ’lerin 

çalışmalarında devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan daha serbest olmalarının 

bir sonucu olarak görülebilir. İHSTÖ’lerin, uluslararası örgütler gibi, incelemede 

bulunacakları bölgede, ilgili devletten izin alma ya da buna benzer diplomatik 

kurallara uyma yükümlülüğü yoktur. Hatta İHSTÖ’lerin inceleme heyetinde yer 

alanlar, bazen ilgili ülkeye turist olarak girebilmektedir.189  

 

İnsan hakları ihlallerinin tespiti konusunda katı kurallar öngörülmesi halinde, 

İHSTÖ’lerin insan hakları ihlallerinin olduğunu “bildiği” ancak bunu 

“kanıtlayamadığı” durumlarda sessiz kalması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Bunun yanı sıra, katı usul kuralları, örneğin, bir kişinin yaşam hakkı veya kişi 

özgürlüğünün tehlikede olduğu durumlarda, İHSTÖ’lerin gereksinim duyduğu esnek 

çalışma koşullarına zarar verebilir. 190 

 

Yukarıdaki açıklamalardan, insan hakları ihlallerinin tespiti konusunda 

kuralsızlık hüküm sürdüğü gibi bir sonuç da çıkarılmamalıdır. İnsan hakları 

ihlallerinin tespitiyle ilgili uluslararası standartlar daha ziyade uluslararası ve 

bölgesel kuruluşlar ile devletlerin tecrübelerine dayanmaktadır.191 Bu konudaki ilk 

uluslararası düzenleme, 1907 tarihli, Uluslararası İhtilafların Barışçıl Çözümüyle 

ilgili Lahey Sözleşmesidir. Diğer düzenlemeler ise, BM Şartı ve kararlarında 

öngörülen kurallar, Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) kuralları ve bölgesel 

                                                 
189 Hans Thoolen, Human Rights Missions, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, s.25–26  
190 Bkz. Weissbrodt, David ve James McCarthy, “Fact-Finding by International Nongovernmental 
Human Rights Organizations”, Virginia Journal of International Law, 1981–1982, C. 22, S. 1, s. 
14–15 
191 ibid, s. 17 
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kuruluşlarca yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere ilaveten, Uluslararası 

Hukuk Derneği adlı kuruluş, 1980 yılında Belgrat’ta yapılan toplantısında, insan 

hakları ihlallerinin tespitiyle ilgili (Belgrat kuralları olarak da bilinen), bazı asgari 

kurallar kabul etmiştir.192 

 

a) Uluslararası İhtilafların Barışçıl Çözümüyle İlgili 

Lahey Sözleşmesi 

 

1907 tarihli, Uluslararası İhtilafların Barışçıl Çözümüyle ilgili Lahey 

Sözleşmesi193, yaşamsal öneme sahip olmayan, yalnızca belli olaylar bakımından 

görüş farklılığına dayanan uluslararası uyuşmazlıklara diplomatik çözüm 

bulunamaması durumunda, tarafsız ve dürüst bir incelemeyle olaylara açıklık 

getirmek amacıyla bir Uluslararası Soruşturma Komisyonu194 kurulmasını 

öngörmektedir.195  

 

Uluslararası Soruşturma Komisyonu, taraflar arasındaki özel (ikili) bir 

anlaşmayla kurulmaktadır. Anlaşmada, soruşturma konusu olaylar, Komisyonun 

oluşumu ve görev süresi ile Komisyon üyelerinin yetkileri belirtilmektedir.196 

Komisyon, soruşturma sırasında her iki tarafı da dinlemektedir. Taraflar, belirlenen 

tarihlerde Komisyona ve karşı tarafa olaylara ilişkin görüşlerini, bilgi ve belgelerini, 

ayrıca dinlenmesini istediği tanık ve bilirkişilerin listesini bildirmektedir.197 

Komisyon da taraflardan açıklama ve bilgi talep etme hakkına sahiptir.198 

Komisyon, tarafların dinlenmesini istediği veya kendi uygun gördüğü tanık ve 

bilirkişileri dinleyebilir199. Taraflar, kendi ülkelerindeki tanık ve bilirkişilerin 

dinlenmesi için gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.200 Tanıklar, Komisyon 

Başkanı tarafından sorgulanmaktadır. Taraflar tanıkları doğrudan 

                                                 
192 İbid. S. 15–16 
193 Sözleşme’nin tam metni için bkz. http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/pacific.htm, 
01.06.2005 
194 “International Commission of Inquiry” 
195 Bkz. 1907 Lahey Sözleşmesi, m. 9 
196 ibid, m.10 
197 ibid, m. 19 
198 ibid, m. 22 
199 ibid, m. 25 
200 ibid, m. 23 
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sorgulayamamakta, ancak Başkan vasıtasıyla soru yöneltebilmektedir.201 Komisyon, 

soruşturmanın sonucunda, yalnızca olayların tespitiyle sınırlı bir rapor hazırlayarak, 

tarafların hazır bulunduğu bir oturumda raporunu açıklamaktadır. Komisyon 

Raporundaki bulguların ardından nasıl bir yol izleneceği ise tarafların inisiyatifine 

bırakılmıştır202  

 

1907 tarihli, Uluslararası İhtilafların Barışçıl Çözümüyle ilgili Lahey 

Sözleşmesi, kabul edildiği dönemde yalnızca denizcilikle ilgili birkaç uyuşmazlık 

için başvurulduysa da, olayların tespiti hakkında getirdiği genel düzenlemeler 

uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile İHSTÖ’ler için bugün de yol gösterici olma 

özelliğini korumaktadır.203 

 

b) BM Düzenlemeleri 

 

BM Şartı’nın 13. maddesinde, Örgüt Genel Kurulu’nun insan hakları ve 

temel özgürlüklerin sağlanması amacıyla çalışmalar yapacağı ve tavsiyelerde 

bulunacağı düzenlenmektedir. BM Şartı’nın 14. maddesinde, Genel Kurul’un bir 

durumun barışçıl yollarla çözümü için tavsiyelerde bulunabileceği; 34. maddesinde 

ise, Güvenlik Konseyi’nin uluslararası sürtüşme ve ihtilaflara yol açabilecek 

herhangi bir durumu veya anlaşmazlığı inceleyebileceği belirtilmektedir. Bu 

düzenlemelerden, BM’nin yalnızca iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları değil, bir 

ülkedeki belli durumları da araştırabileceği anlaşılmaktadır.204 BM organları, uzun 

süre BM Şartı’nda yer alan genel düzenlemelere dayanarak, geçici ve olaylarla 

sınırlı incelemeler yapmıştır.  

 

BM Genel Kurulu’nun, 9 Aralık 1991 tarih ve A/RES/46/59 sayılı kararıyla, 

“Uluslararası Barışın ve Güvenliğin Korunması Alanında BM’nin Yaptığı Olay 

                                                 
201 ibid, m. 26 
202 ibid, m. 32–36 
203 Bkz. Weissbrodt ve McCarthy, s. 18–19 
204 ibid, s. 21 
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Tespit(ler)i Hakkında Bildiri”205 kabul edilmiştir. Bu bildiride, olayların tespitiyle 

ilgili genel ilkeler, bir ülkeye bu amaçla heyet gönderilmesinin ön koşulları, 

gönderilecek heyet üyelerinin görev ve yetkileri düzenlenmektedir.206  

 

BM’nin yaptığı incelemeler, uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasının 

yanı sıra insan haklarının korunması ve insancıl yardım amaçları da taşımaktadır. 

İnsan hakları ihlallerinin tespitine yönelik incelemeler, BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği tarafından yürütülmektedir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 

Genel Kurul’un, 9 Aralık 1998 tarihli “Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve 

Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Bireylerin, Grupların ve 

Toplumsal Örgütlerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında Bildiri”sine207 dayanarak, 

26 Nisan 2000 tarihinde, insan hakları savunucularıyla ilgili 200/61 sayılı kararı 

kabul etmiştir.208 Söz konusu kararda, BM Genel Sekreteri’nin, üye ülkelerdeki 

insan hakları ve insan hakları savunucularının durumunu tespit etmeye ve insan 

haklarını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak amacıyla, bir ülkeye üç yıllık 

süre için özel temsilci atamasına ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin 

hükümler yer almaktadır. 

 

c) UÇÖ Düzenlemeleri 

 

BM’nin uzman kuruluşları arasında yer alan UÇÖ, üye devletlerdeki 

uluslararası çalışma standartlarını denetlemek amacıyla, kurucu belgesinde209 

öngörülen veya kurucu belgeye dayanılarak sonradan oluşturulan organları 

aracılığıyla, üye devletlerde inceleme ve soruşturmalar yapmaktadır.  

 

                                                 
205 “Declaration on Fact-finding by the United Nations in the Field of the Maintenance of 
International Peace and Security” 
206 Bkz. Berg, Axel, “The 1991 Declaration on Fact-finding by the United Nations”, European 
Journal of International Law, 1993, C. 4, S. 1, s. 107–114 
207 “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms” 
208 Karar metni için bkz. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4. 
RES.2000.61.En?Opendocument, 01.06.2005 
209 UÇÖ kurucu belgesinin (ya da anayasasının) ve diğer temel ILO belgelerinin Türkçe metni için 
bkz. http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/anayasa.htm, 01.06.2005 
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UÇÖ kurucu belgesinin 24. maddesi uyarınca, UÇÖ sözleşmelerinin taraf 

devletlerden biri tarafından doğru uygulanmadığı yönünde işçi veya işveren 

örgütlerince yapılan başvuruları210 incelemek üzere Geçici Komiteler211 

kurulmaktadır.  

 

UÇÖ kurucu belgesinin 26. maddesine göre ise, üye devletler tarafından 

diğer bir üye devletin UÇÖ sözleşmelerini ihlal ettiğine yönelik şikâyetleri 

incelemek üzere, bir Soruşturma Komisyonu212 oluşturulmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen iki organın dışında, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 

kurallara verilen özel önem nedeniyle UÇÖ bünyesinde bu kurallara uyumu 

denetlemek üzere iki ayrı birim kurulmuştur. Bunlardan ilki, Örgütlenme Özgürlüğü 

Komitesi213, diğeri ise Örgütlenme Özgürlüğüyle ilgili Olay Tespiti ve Uzlaştırma 

Komisyonudur.214 

 

d) Bölgesel Kuruluşların Düzenlemeleri 

 

Uluslararası örgütlerin yanı sıra, AK, ADÖ ve Afrika Birliği gibi bölgesel 

kuruluşlar da, çeşitli organları vasıtasıyla insan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla 

üye devletlerde incelemeler yapmaktadır.  

 

Eski Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne (AİHS) Ek 11 No’lu Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından 

doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından, başvuru konusu 

olayların açıklığa kavuşturulması amacıyla davalı devlette tanık dinleme 

duruşmaları veya diğer delillerin tespiti için incelemeler yapıla gelmiştir. Ayrıca, 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK), üye devletlere gerçekleştirdiği 

                                                 
210 Bu başvuru veya şikâyetlere, UÇÖ belgesinin İngilizce metninde “representation”, Fransızca 
metninde ise “réclamation” denilmektedir. Bkz. İngilizcesi için http://www.ilo.org/ 
public/english/about/iloconst.htm, 01.06.2005, Fransızcası için http://www.ilo.org/ public/ 
french/about/iloconst.htm, 01.06.2005 
211 “Ad Hoc Committee” 
212 “Commission of Inquiry” 
213 “Committee on Freedom of Association (CFA)” 
214 “Fact-Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association (FFCC)” 



 68 

periyodik veya öngörülmeyen ziyaretlerde, hürriyetinden mahrum bırakılan kişilerin 

bulunduğu yerlerde serbestçe incelemeler yapmakta, ziyaretler sırasında yararlı 

olacağını düşündüğü kişilerle görüşmekte ve yetkili makamlara gözlemlerini derhal 

bildirebilmektedir.  

 

“Amerikan İnsan Hakları Komisyonu” 215 ve “Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Komisyonu”216 da insan hakları ihlali iddialarının araştırılması amacıyla 

ilgili ülkelerde delil tespit çalışması yapmaktadır. Özellikle, Amerikan İnsan Hakları 

Komisyonu, 1961 yılında ilk kez Dominik Cumhuriyetine düzenlediği ziyaretten, 

Ağustos 2003 tarihli Haiti ziyaretine kadar üye ülkelere toplam 87 ziyaret 

gerçekleştirmiştir.217 

 

e) Belgrat Kuralları 

 

Uluslararası ve bölgesel kuruluşların geliştirmiş olduğu standartların yanı sıra, 

Uluslararası Hukuk Derneği adlı STÖ, devletlerin, kendi ülkelerinde insan hakları 

alanında incelemelerde bulunan örgütlerle işbirliği yapmasını ve böylece bu 

örgütlerin tespit ettiği bulguların güvenilirliğine katkıda bulunulmasını teşvik etmek 

amacıyla, 1980 yılında Belgrat’ta yapılan toplantısında bazı standartlar kabul 

etmiştir. Belgrat kuralları, soruşturma heyetinde yer alacak üyelerin seçimi, 

delillerin toplanması ve keşif ve bulguların raporlaştırılmasına ilişkin genel 

hükümler içermektedir. Söz konusu hükümlerin İHSTÖ’ler için öngörüldüğü 

belirtilmekle birlikte, daha çok uluslararası örgütlerin bu konudaki tecrübelerine 

                                                 
215 “Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)” hakkında bkz. 
http://www.cidh.org/what.htm, 01.06.2005. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’nun yaptığı 
incelemeler hakkında ayrıca bkz. Jo M Pasqualucci, The Practice and Procedure of the Inter-
American Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Pres, 2003, s. 141–146 
216 “African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)” hakkında bkz. 
http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html, 01.06.2005. Afrika İnsan ve Halkların Hakları 
Komisyonu’nun yaptığı incelemeler hakkında ayrıca bkz. Rachel Murray, “Evidence and Fact 
Finding by the African Commission”, The African Charter on Human and Peoples' Rights. The 
System in Practice, 1986–2000, Malcolm Evans, Rachel Murray (Ed.), Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, s. 107–109 
217 Bkz. http://www.cidh.org/visitas.eng.htm, 01.06.2005, Avrupa ve Amerikan sistemlerinde 
olayların tespitindeki farklılıklar hakkında bkz. Douglass W. Cassel, Jr., “Memorial Amicus Curiae 
presentado por International Human Rights Law Institute of DePaul University College of Law”, 
http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/D/11-esp-25.html, 01.06.2005 
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dayandığı ve İHSTÖ’lere uyumlu olmayan bazı kurallar da içerdiği dikkat 

çekmektedir.218 Örneğin, 15. maddede yer alan, İHSTÖ’lerin, kendilerine bireysel 

şikâyette bulunanlara, tanıklara ve bunların yakınlarına zarar verilmeyeceği yolunda 

ilgili devletlerden garanti almasına yönelik düzenleme, devletlerin üyesi olduğu 

uluslararası ve bölgesel kuruluşlar yönünden makul bir beklenti gibi görünse de,219 

İHSTÖ’ler için uygulanabilirliği fazla gerçekçi görünmemektedir.220 

 

1.3. İnsan Hakları İhlallerinin Tespit Süreci 

 

a) Bilgi Toplama 

 

 İHSTÖ’lerin hemen hepsi, insan hakları ihlalleriyle ilgili aktif bilgi toplama 

yöntemini izlemektedir. İHSTÖ’lerin soruşturmalarında uluslararası denetim ve 

yargı organlarından farklı olarak iki ayrı “taraf” bulunmadığı için, bilgi ve deliller, 

örgütün merkezi sekretaryası, şubeleri, alan ofisleri ve üyeleri tarafından 

toplanmakta veya çeşitli birey ve birey grupları kendi iradeleriyle İHSTÖ’lere bilgi 

ve delil sağlamaktadır. Bu bilgi kaynaklarının yanı sıra, İHSTÖ’ler ilgili 

hükümetlerden, dini gruplardan, siyasal partilerden ve yerel insan hakları 

örgütlerinden doğrudan bilgi talep edebilmektedir.221 

 

 İHSTÖ’ler, insan hakları ihlallerinin tespitinde aktif rol üstlenmelerine 

rağmen, tam, doğru ve tarafsız bilgiye erişmek konusunda bazı sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Bu sorunların bir kısmı doğal veya toplumsal nedenlerden 

kaynaklanmakta ise de, en büyük engelleme, ihlalci devlet veya silahlı gruplardan 

gelmektedir. 

 

                                                 
218 Weissbrodt ve McCarthy, s. 35 
219 Bu konuda AK nezdinde kabul edilen, CETS 67 sayılı “Avrupa İnsan Hakları (eski) Komisyonu 
ve Mahkemesi’ndeki Yargılamaya Katılan Şahıslara ilişkin Avrupa Sözleşmesi”, CETS 161 sayılı 
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki Yargılamaya Katılan Şahıslara ilişkin Avrupa Sözleşmesi” 
ve CETS 162 sayılı AK’nin Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları hakkındaki Genel Sözleşme’ye Ek 6 
No’lu Protokol” hükümleri için bkz http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous. 
asp?NT=162&CM=2&DF=16/10/2005&CL=ENG, 01.06.2005 
220 Belgrat kuralları için bkz. Steiner ve Alston, 2000, s. 608–609 
221 Weissbrodt ve McCarthy, s. 56 
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 İHSTÖ’lere insan hakları ihlalleri hakkında bilgi verecek birey veya birey 

grupları, genelde ihlalci devlet veya silahlı gruplara muhalif ve aynı zamanda insan 

hakları ihlallerinin mağduru konumundadır. İhlalci devlet veya silahlı grupların 

kendilerine daha fazla zarar verebileceğinden korkan bireyler, ihlalin gerçek 

boyutları hakkında tam ve doğru bilgi vermekten kaçınabilmektedir.222 İHSTÖ’lerin 

insan haklarının korunması amacıyla doğru bilgiye ulaşma çabalarının ters teperek, 

mağdurların veya mağdur yakınlarının durumunu daha da kötüleştirmesi riski her 

zaman mevcuttur.  

 

 Bir diğer risk ise, ihlalci rejimlerin, insan hakları ihlallerini kanıtlayacak 

delilleri karartması veya yok etmesidir. İhlalci rejimlerin, suç aletlerini ve 

emarelerini yok etmek konusunda oldukça tecrübeli oldukları bilinmektedir. İnsan 

hakları ihlallerinin gerçek boyutlarını gizlemek için başvurulan bu yöntemler 

İHSTÖ’lerin işini oldukça güçleştirmektedir.223 

 

b) Olay yerinde yapılan incelemeler 

 

i) İnceleme Heyeti Gönderme 

 

İHSTÖ’ler, diplomatik temaslarda bulunmak, bir davayı gözlemci sıfatıyla 

izlemek, olay sonrası incelemelerde bulunmak, halen süregelen insan hakları 

ihlallerini tespit etmek veya bu amaçların birkaçını bir arada gerçekleştirmek için 

çeşitli bölgelere inceleme heyeti göndermektedir. İlgili hükümetler, İHSTÖ 

heyetleriyle farklı derecelerde işbirliği yapmaktadır. İHSTÖ heyetleri olayın 

özelliğine göre değişik sorunlarla karşılaşmakta ve bu nedenle farklı araştırma 

yöntemleri izlemektedir. İnceleme heyetlerinin çalışmaları, İHSTÖ’lerin insan 

hakları ihlallerini tespitinde doğru ve yararlı bilgilere ulaşmasına ve bulgularının 

güvenilirliğine katkıda bulunmaktadır. Bazen yalnızca yurtdışından gelen bir 

heyetin varlığı bile, bireysel olaylarda geçici iyileşmeler sağlamaktadır. Olay 

                                                 
222 ibid, s. 57 
223 Bkz. Douglas A. Samuelson ve Herbert F. Spirer, “Use of Incomplete and Distorted Data”, 
Human Rights and Statistics, Thomas B. Jabine (Ed.), Philadelphia, University of Pennsylvania 
Pres, 1991, s. 62 vd. 
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yerinde yapılan incelemeler bazı ihlal vakaları hakkında yeni ve güncel bilgi 

edinilmesini sağlamakta ve bu sayede İHSTÖ’lerin ilgili Hükümet nezdinde acil 

eylem girişimi başlatmasına ön ayak olmaktadır.224 

 

İnceleme heyetleri, bir ülkeyi ziyaretlerinde, özellikle insan hakları 

ihlallerinin en yoğun olarak yaşandığı bölgeleri görmek istemektedir. Bu bölgeler, 

ceza ve tutukevleri, hastaneler, durumun gerektirdiği hallerde morglar veya 

cesetlerin toplandığı yerler, sığınmacı kampları ve yerlerinden edilmiş şahısların 

barındığı yerler ile etnik azınlıklar gibi zayıf225 grupların yaşadığı bölgelerdir.226 

 

İnsan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla İHSTÖ’lerin düzenlediği ziyaretler, 

bilgiye doğrudan ulaşmak bakımından yararlı olmakla birlikte bir takım 

olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklar arasında, inceleme 

ziyaretlerinin masraflı oluşu, Hükümetlerin inceleme heyetlerini her zaman dostça 

karşılamaması, ceza ve tutukevleri gibi stratejik bölgelere girmelerine izin 

vermemesi ya da bu bölgeleri gerçekte olduğundan farklı göstermesi sayılabilir. Bu 

gibi durumlarda, insan hakları ihlallerinin ilgili ülke dışındaki kaynaklardan 

araştırılması daha işlevsel olmaktadır. Örneğin, ilgili ülkeden kaçan sığınmacıların 

ifadelerine başvurulmakta, yasal belgeler incelenmekte, basın ve yayın 

organlarından bilgi sağlanmakta ayrıca bireysel şikâyetler değerlendirilerek, 

Hükümetten ihlal iddialarına yanıt vermesi istenmektedir.227 

 

ii) Tanık Dinleme 

 

 İnsan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla tanık dinleme, uluslararası ve 

bölgesel örgütlerle birlikte İHSTÖ’ler bakımından da en önemli bilgi 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır. İnceleme heyetleri, somut ihlal olayları 

hakkında bilgi edinmek veya halen süregelen insan hakları ihlallerini tespit etmek 

                                                 
224 Weissbrodt ve McCarthy, s. 58 
225 “vulnerable” 
226 Maehlum, 2002, s. 7 
227 Bkz. Weissbrodt ve McCarthy, s. 59–60 
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amacıyla, mağdurların, mağdur yakınlarının veya olay hakkında bilgi ve görgüsü 

olan diğer kişilerin ifadesine başvurmaktadır. 

 

 İHSTÖ’ler, tanık dinleme konusunda da, uluslararası yargı organlarından ve 

diğer uluslararası kuruluşlardan daha esnek çalışma koşullarına sahiptir. 

İHSTÖ’lerin tanık ifadesine başvururken, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak ve 

bunu yaparken de ifadesine başvuruların şahıslara zarar vermemek gibi etik 

kaygıları olmakla birlikte, uluslararası kuruluşlar gibi sözleşmelerden kaynaklanan 

şekilsel yükümlülükleri bulunmamaktadır. Örneğin, İHSTÖ’ler tanıkları kendilerini 

rahat hissedecekleri bir ortamda ve uygun zamanda dinleyebilir, dinlemeye ara 

verebilir veya farklı bir mekânda dinleme yolunu deneyebilir. Tanık ifadeleri 

doğrultusunda incelemenin yönü değiştirilebilir ve farklı yönlere kaydırılabilir. 

İHSTÖ’ler, uluslararası yargı organları gibi taleple bağlı ya da diğer uluslararası 

kuruluşlar gibi kendilerine verilen görev çerçevesiyle sınırlı olmadığından, inceleme 

sırasında yeni bulgulara ulaşabilir. 

 

 Bununla birlikte, İHSTÖ’lerin tanık dinlemeden istenilen sonuçları 

alabilmek için aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurması gerekmektedir:228 

 

- Görüşmenin yeri ve zamanına tanıklar karar vermekle birlikte, İHSTÖ 

görevlileri kendi güvenliklerini ve bağımsızlıklarını da tehlikeye 

düşürmemelidir, 

- Görüşme, tanıkların hafızasındaki bilgiler tazeyken, mümkünse 

olaylardan kısa bir süre sonra yapılmalıdır, 

- Görüşme sırasında, olabildiğince az kimse bulunmalıdır. Örneğin 

görevliler, tanık ve çevirmen gibi, 

- Tanıklar mümkün olduğunca tek tek dinlenmelidir. Tanıkların bir arada 

bulunması durumunda birbirinden etkilenmesi, olayları olduğundan faklı 

anlatması riski mevcuttur, 

- Görüşme, zorunlu nedenler dışında kesintiye uğratılmamalı, uzaması 

ihtimaline karşılık, öngörülenden daha fazla süre ayrılmalıdır. 

                                                 
228 Maehlum, 2002, s. 8–13; Rekosh vd., 2001, s. 66–69 
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- Gerektiğinde çevirmen yardımından yararlanılmalı, ancak çevirmenin 

seçimine ve hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 

- Görüşmede, tanık dinleme tekniklerine uyulmalı, bilgi edinmeye yönelik 

(kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl gibi) ve açık uçlu sorular sorulmalı, 

ayrıntılara girilerek ifadenin tutarlılığı kontrol edilmeli, ancak tanıkları 

yönlendirici soru sormaktan kaçınılmalıdır.  

- Görüşmede, İHSTÖ görevlileri dikkatle not tutmalı, ses ve görüntü kayıt 

cihazları kullanımının çok riskli sonuçlar doğurabileceği dikkate 

alınarak, bu cihazların kullanılması durumunda, tanıkların kimliklerini 

ele verecek ve onlara zarar gelmesine yol açacak şekilde 

yayınlanmamalıdır. 

 

iii) Yazılı ve Görsel Deliller 

 

Uluslararası kuruluşlar, esas olarak tarafların sunduğu yazılı veya görsel 

delillere dayanmakta, inceleme heyeti gönderme veya tanık dinleme yoluna istisnai 

olarak başvurmaktadır. İHSTÖ’ler ise, insan hakları ihlallerinin tespitinde aktif rol 

üstlenmelerine paralel olarak, yukarıda belirtilen yöntemleri diğer uluslararası 

kuruluşlardan daha sıklıkla kullanmaktadır. Bununla birlikte, İHSTÖ’ler de, bir 

ülkedeki insan haklarının durumuyla ilgili genel bilgi edinmek veya somut insan 

hakları ihlallerini tespit edebilmek için, yazılı delillerden yoğun olarak 

yararlanmaktadır. 

 

Yazılı ve görsel deliller arasında, yasalar, idari düzenlemeler, yargı kararları, 

basın açıklamaları, Hükümet raporları, gazeteler, dergiler, diğer (özellikle yerel) 

STÖ’lerin raporları, mektuplar, yazılı beyanlar, resimler, film ve afişler sayılabilir. 

Yazılı ve görsel delillerin güvenilirliği ve ispat kabiliyeti bakımından ideal olanı, 

imzalı veya onaylı olmalarıdır.229 

 

 

 

                                                 
229 Weissbrodt ve McCarthy, s. 64 
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c) Delillerin Değerlendirilmesi 

 

Yargılama benzeri bir işlem olan delilerin değerlendirilmesi aşamasında, 

İHSTÖ’ler, farklı kaynaklardan elde ettikleri bulguları derinlemesine inceleyerek, 

insan hakları ihlali/ihlalleri olup olmadığı hakkında bir sonuca ulaşmaktadır. Ancak, 

İHSTÖ’ler, delillerin elde edilmesinde olduğu gibi değerlendirilmesi aşamasında da 

yargı organlarından daha esnek kurallara sahiptir.230 İHSTÖ’ler çekişmeli 

yargılamadaki gibi katı usul kurallarına tabi olmadıklarından, elde ettikleri delilleri 

birtakım usul kuralları nedeniyle yok saymak durumunda değildir; elde ettikleri 

delillerin değerlendirme ölçütü, güvenilirlik, tutarlılık ve ihlali ispatlamaya 

elverişliliktir.  

 

Delillerin güvenilirliğini sağlamak için, henüz delillerin toplanması veya 

elde edilmesi aşamasında belli kurallara uyulması gerekmektedir. Tanık ifadelerinin 

yeminli olarak alınması veya yemin vermenin uygun olmadığı hallerde ifadenin 

sorgulama tekniklerinden yararlanarak teyit edilmesi; diğer bilgi kaynaklarından 

elde edilen delillerin birbiriyle tutarlılığının araştırılması ve mümkün olduğunca 

birinci el kaynaklara dayanılması tercih edilmelidir. İHSTÖ’lerin elde ettikleri 

bilgilere dayanarak, ne tür bir girişimde bulunacakları, delillerin değerlendirilmesi 

yönünden önem taşımaktadır. Örneğin, yalnızca Hükümetin incelemesi istemiyle 

diplomatik mektup gönderilmesi öngörülüyorsa, bilginin mutlaka doğrulanması 

zorunluluğu yoktur; ancak ihlal konusunda bir rapor yayımlanması planlanıyorsa, 

elde edilen bilgilerin doğrulanmasında daha hassas davranılmalı ve raporda 

kullanılacak ifadeler eldeki bilgilerin kesinlik durumuna göre özenle seçilmelidir.231 

 

En ağır insan hakları ihlallerinden biri olan işkence ve kötü muamelenin 

etkin bir şekilde soruşturulması ve belgelendirilmesi amacıyla, BM kapsamında 

yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanarak, 9 Ağustos 1999 tarihinde BM İnsan 

Hakları Yüksek Komiserliğine sunulan İstanbul Protokolü’nün “Delillerin 

değerlendirilmesi başlıklı 116. paragrafında, işkencenin soruşturulmasına yönelik 

                                                 
230 Bkz. ibid, s. 64–65 
231 Bkz. ibid, s. 66–77 
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olarak kurulacak komisyonların, elde ettikleri delilleri nasıl değerlendireceklerine 

ilişkin rehber ilkeler yer almaktadır. Buna göre:232 

 

“Komisyon, elde ettiği tüm bilgileri ve delilleri, bu bilgi ve delillerin 
güvenilirliğini ve doğruluğunu belirlemek üzere değerlendirmelidir. Komisyon, 
sözlü ifadeleri, tanığın tutumu ve genel olarak inandırıcılığını temel alarak 
değerlendirmelidir. Komisyon, kişinin tutumunu etkileyen sosyal, kültürel ve 
cinsiyetle ilgili konulara duyarlı olmalıdır. Delillerin farklı kaynaklar tarafından 
onaylanması doğruluk değerini artırır. Farklı kaynaklardan gelen kulaktan duyma 
delillerin güvenilirliği, bu delillerin doğruluk değerini artıracaktır. Kulaktan 
duyma delilleri olgu olarak kabul etmeden önce komisyon, bu delilleri çok iyi 
gözden geçirip değerlendirmelidir. Sorgulamayla denetlenmemiş ifadeler de 
temkinle ele alınmalıdır. Gizli oturumlarda verilen ve kamuoyuna kapalı kayıtlarda 
tutulan veya kaydedilmeyen tanık ifadeleri için genellikle çapraz sorgulama 
yapılamadığı için, bu tür ifadelere daha az değer verilebilir.” 

 

İnsan hakları ihlallerinin belgelenmesiyle ilgili, yine işkence örneğinden yola 

çıkılarak, Uluslararası Af Örgütü adına yapılan bir çalışmada,233 ilgili makamların 

işkence olayını kabul etmesi, mağdur veya tanıkların ifadeleri, fiziksel emareler, 

ruhsal travma sendromu, belgeler ve fotoğraflar, işkenceye delil olarak kabul 

edilmektedir. Ancak işkence vakalarının çoğunda, bu delillere ulaşılmasında 

güçlükler yaşanmaktadır. Bu güçlükler arasında, işkence iddialarına muhatap 

devletlerde bağımsız ve tarafsız bir adli tıp kurumunun bulunmayışı, işkence 

vakalarını belgeleyen hekimlere baskı uygulanması, bilgiye ulaşmanın 

engellenmesi, hekimlerin gönüllü olarak işkenceyi örtbas etmesi, bazen işkencenin 

fiziksel emarelerine rastlanmaması sayılabilir. İşkenceyle ilgili delillerin 

değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir:  

 

- Mağdurda görülen fiziksel emareler veya ruhsal travmayla, mağdurun 

maruz kaldığı işkence arasında bağlantı olmalıdır;  

- Mağdur, içinde bulunduğu ruhsal travmanın etkisiyle, bazen olayları 

doğru hatırlayamamakta veya hatırlamak istememektedir;  

                                                 
232 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, http://www.tihv.org.tr/belgeler/istprot/bolum3.html#4, 01.06.2005; 
İstanbul Protokolü’nün İngilizce metni için bkz. İnsan Hakları için Hekimler (Physicians for Human 
Rights - PHR) http://www.phrusa.org/research/istanbul_protocol/, 01.06.2005 
233 Bkz. James Welsh, “Documenting Human Rights Violations: The Example of Torture”, 
http://web.amnesty.org/library/pdf/ACT750042000ENGLISH/$File/ACT7500400.pdf, 13.05.2005 
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- Özellikle sığınmacı statüsündeki kişilerde rastlandığı üzere, kimi zaman 

işkence mağduru gibi görünmek, kişilere birtakım haklar 

sağlayabilmektedir.234 

 

İHSTÖ’lerin, insan hakları ihlalleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmanın 

sonucunda, soruşturmaya konu ihlal iddiaları hakkında başlangıçta sahip olunan 

verilerden farklı birtakım bulgulara ulaşılması mümkündür. Soruşturma sonrası 

değerlendirmede, ilgili devlet veya silahlı grubun uymakla yükümlü olduğu ulusal 

veya uluslararası kurallara göre, hangi insan hakları ihlalinin/ihlallerinin 

gerçekleştiği ortaya koyulmalıdır. Diğer yandan, ilgili devlet veya silahlı grubun 

insan haklarını eylem ya da ihmal suretiyle mi ihlal ettiği, ihlalin niteliği, muhtemel 

failleri, ihlali araştırarak gerekli hukuksal yolları işletmekle yükümlü olan idare ve 

yargı organları da açıkça belirtilmelidir.235 

 

 

2. Hükümetler ya da Kontrolü Elinde Bulunduran Güçler Nezdindeki 

Girişimler 

 

2.1. İhlalin Sona Erdirilmesi ya da Sonuçlarının Ortadan 

Kaldırılması Talebi 

 

İHSTÖ’ler, insan hakları ihlallerini tespit etmelerinin ardından, ihlalin 

niteliği, yoğunluğu, nerede gerçekleştiği, ihlalci devlet ya da grubun özellikleri ve 

mağdurun durumu gibi etmenleri göz önünde bulundurarak, olanakları ölçüsünde en 

uygun eylem tarzını belirlemektedir. Bu eylem tarzı ilgili hükümet ya da silahlı grup 

nezdinde doğrudan girişimde bulunma, uluslararası veya bölgesel örgütlerin koruma 

mekanizmalarına başvurma ya da mağdurların bu mekanizmalara başvurmasına 

yardımcı olma, ihlal vakaları hakkında rapor hazırlama veya bu yöntemlerden 

birkaçına birden başvurma şeklinde olabilir. 

 

                                                 
234 ibid 
235 Rekosh vd., 2001, s. 72 



 77 

İHSTÖ’ler, yetkili makamlara mektup göndererek, doğrudan yetkili 

makamlarla veya ilgili devletin diplomatik misyonlarıyla görüşme yaparak insan 

hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ya da sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep 

edebilir. 

 

a) Diplomatik Mektup Gönderme 

 

Hükümetler nezdindeki doğrudan girişimler, genelde yetkili makamlara 

mektup gönderme şeklinde yapılmaktadır. Üst düzey yetkililere diplomatik üslupla 

fakat kararlı bir tonda, insan hakları ihlali hakkında bilgi verilmekte ve ardından 

talepler dile getirilmektedir. Mektuplar değerlendirmelerden ziyade somut olaylara 

dayanmakta, kısa ve net mesajlar verilmesine özen gösterilmektedir.236 

 

İHSTÖ’ler yetkililere gönderdikleri mektuplarda öncelikle örgütleri 

hakkında kısa bilgi vermekte, ardından ihlale/ihlallere yol açan olaylara dikkat 

çekmekte ve son olarak çeşitli öneri ve taleplerde bulunmaktadır. İHSTÖ’ler, yaşam 

hakkının korunması; gözaltında ölüm ve kayıp vakalarının etkin bir şekilde 

soruşturulması; işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, sorumlularının bulanarak 

cezalandırılması; kişi özgürlüğü ve güvenliğinin korunması; adil yargılanma 

hakkına riayet edilmesi; ifade ve örgütlenme özgürlüğünün garanti altına alınması 

gibi klasik hak ve özgürlükler alanında, ilgili devlet yetkililerine sayısız mektup 

göndermişlerdir. Bu mektuplar arasında aşağıdaki örnekler gösterilebilir: 

 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 15 Mayıs 1993 tarihinde Arjantin’in Chaco 

Bölge Valisi Rolando Tauguinas ve Corrientes Bölge Valisi Raul 

Rolando Romero’ya gönderdiği mektuplarda, bu bölgelerde hukuka 

aykırı gözaltı, sorgulama, işkence ve kötü muamele olduğuna dair sayısız 

şikâyet alınması üzerine, olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda 

tespit edilen ihlallere dikkat çekilmekte ve insan hakları ihlallerinin 

                                                 
236 Bkz. Amnesty International, “AI Handbook” 1991, http://www.amnesty-volunteer.org/ 
aihandbook/index.html, 01.06.2005 



 78 

önlenmesi ve insan hakları standartlarının geliştirilmesi için önerilerde 

bulunulmaktadır.237 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 28 Ağustos 2002 tarihinde Teksas Valisi 

Rick Perry’ye gönderdiği mektupta, 17 yaşında işlediği adam öldürme 

suçu nedeniyle ölüm cezasına mahkûm edilen Toronto Patterson’un 

cezasının infaz edilmemesi istenmektedir.238 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 4 Ağustos 2005 tarihinde Çek Başbakanı Jiri 

Paroubek’e gönderdiği mektupta, 30 Temmuz 2005 tarihinde Batı 

Bohemya Bölgesi’ndeki Mlynec köyünde düzenlenen müzik festivalinin 

izinsiz yapıldığı ve özel mülke zarar verildiği gerekçesiyle, güvenlik 

güçlerinin kalabalığı dağıtırken orantısız güç kullandığı ve olaylarda 

seksenin üstünde kişinin yaralandığı vurgulanmakta ve sorumluların 

tespit edilmesi için gerekli soruşturmanın başlatılması istenmektedir.239 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 7 Ocak 2002 tarihinde ABD Savunma 

Bakanı Donald Rumsfeld’e gönderdiği mektupta, 11 Eylül saldırılarının 

Uluslararası Af Örgütü tarafından şiddetle kınandığı hatırlatılmakta, 

ancak Afganistan operasyonun ardından yakalanan El Kaide zanlılarının 

kafalarına ABD askerleri tarafından çuval geçirilmesi ve gözlerinin 

bağlanmasının, BM İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından, BM 

İşkenceye ve diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur kırıcı Muamele 

veya Cezaya Karşı Sözleşmeye aykırı olduğunun saptandığı belirtilerek, 

gözaltı ve soruşturma sırasında insan hakları standartlarına uyulması 

talep edilmektedir.240 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 24 Nisan 2003 tarihinde yine ABD 

Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’e gönderdiği mektupta, Guantanamo 

Üssü’nde tutulan yaşları 13 ila 15 arasında değişen en az üç çocuk için 

duyulan endişeler dile getirilmekte, ABD’nin çocukların silahlı 

çatışmaya katılmasıyla ilgili Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Protokolü 

                                                 
237 Bkz. http://www.amnestyusa.org/countries/argentina/document.do?id=95385E854BD053358 
02569A600604363, 13.05.2005 
238 Bkz. http://www.ccadp.org/torontopatterson-amnesty2002.htm, 13.05.2005 
239 Bkz. http://en.policejnistat.cz/We-inform/Articles/Letter-of-Amnesty-International-on-CzechTek-
raid-to-the-Czech-PM.html, 01.09.2005 
240 Bkz. http://www.converge.org.nz/pma/mat0012.htm, 13.05.2005 
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yeni onayladığı hatırlatılarak, Afganistan’daki silahlı çatışmalara 

katıldıkları gerekçesiyle yakalanarak Guantanamo Üssü’nde tutulan 

çocukların anılan Sözleşmeyle tanınan haklarına riayet edilmesi 

istenmektedir.241 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 4 Şubat 2005 tarihinde Mısır 

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e gönderdiği mektupta, Hükümet 

politikalarını şiddet içermeyen bir üslupla eleştiren muhalif siyasetçi, 

gazeteci ve yazarlar hakkında uygulanan yaptırımlardan duyulan endişe 

dile getirilmekte ve ifade özgürlüğüne getirilen bu kısıtlamaların 

kaldırılarak, düşünce suçlularının serbest bırakılması talep 

edilmektedir.242 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 21 Mart 2003 tarihinde Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği bir mektupta ise, Kuzey Irak’a 

Türkiye’nin yapacağı muhtemel bir sınır ötesi harekâtta uyulması 

gereken insan hakları ve insancıl hukuk kuralları hatırlatılmakta, 

olabilecek gelişmeler hakkında örgüte bilgi verilmesi istenmekte, 

gerekirse örgütün bölgeye görevliler gönderebileceği belirtilerek, bu 

görevlilerin sınır bölgesine ulaşmalarının sağlanması için yardım talep 

edilmektedir.243 

 

İHSTÖ’ler, bir bölgede kontrolü elinde bulunduran silahlı güçlerle de 

diplomatik mektup yoluyla doğrudan temas kurabilmektedir. Örneğin, İnsan Hakları 

İzleme Örgütü’nün 3 Mayıs 1999 tarihinde, Sierra Leone Birleşik Devrimci Cephesi 

(RUF) Lideri Foday Saybana Sankoh’a gönderdiği mektupta244, “18” yaşın altında 

silâhaltına alınan binlerce çocuğa ilişkin endişelerini dile getirmekte, Cenevre 

Sözleşmeleri ve Sözleşmelere Ek Protokoller “15” yaşın altındaki çocukların askere 

alınmasını yasaklasa da, “18” yaşın altındaki çocukların askere alınmaması 

                                                 
241 Bkz. http://www.hrw.org/press/2003/04/us0424031tr.htm, 13.05.2005 
242 Bkz. http://www.hrw.org/english/docs/2005/02/03/egypt10118_txt.htm, 01.06.2005 
243 Bkz. http://www.hrw.org/press/2003/03/turkey032102-1tr.htm, 13.05.2005 
244 Sierra Leone’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan Foday Saybana Sankoh, Birleşik Devrimci 
Cepheye bağlı güçlerin, kendilerini silahsızlandırmakla görevli BM askerlerinden 500'ünü rehin 
almasıyla başlayan krize İngiltere’nin müdahalesi sonucu, Mayıs 2000’de yakalanmıştır. Bkz. 
Radikal Gazetesi, 18.05.2000. 



 80 

konusunda uluslararası uzlaşma bulunduğu hatırlatılmakta ve Birleşik Devrimci 

Cepheden çocuk askerlerin alınması uygulamasına son vermesi istenmektedir.245 

 

İHSTÖ’ler, yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, mektuplarında doğrudan 

ihlalin gerçekleştiği ülke yetkililerini muhatap alabilecekleri gibi, diğer ülkelerin 

veya uluslararası ve bölgesel örgütlerin yetkililerini muhatap alarak, ihlalci ülke 

üzerinde baskı kurulmasını sağlamaya da çalışabilirler. Örneğin, İnsan Hakları 

İzleme Örgütü’nün 26 Kasım 2003 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Jacques 

Chirac’a gönderdiği mektupta, Fransa’da oturma izni bulunan Lütfi Ferhat’ın 2000 

yılında Tunus’u ziyareti sırasında yakalanarak, askeri mahkemede yargılandığı ve 

mahkûm edildiği belirtmekte ve Chirac’ın Tunus ziyareti sırasında konuyu gündeme 

getirerek, Tunus makamlarından adı geçenin serbest bırakılmasını ya da sivil 

mahkemelerde yeniden yargılanmasını talep etmesi istenmektedir.246 

 

İHSTÖ’ler, bazen diplomatik üslubun dışına çıkarak, mektuplarında ağır 

ifadelere de yer vermektedir. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü Hollanda grubunun, 

Beyaz Rusya (Belarus) Başkanı Alexander Lukashenka’ya gönderdiği 15 Ocak 2004 

tarihli mektupta, ülkedeki kayıp muhalif kişilere dikkat çekilmekte ve yönetimin 

uluslararası işbirliği ve araştırma önerilerini reddetmesi sert bir dille 

eleştirilmektedir.247 Bu durum, sivil toplum örgütlerinin Beyaz Rusya’nın mevcut 

yönetimiyle yapıcı bir işbirliği kurma umutlarını yitirdikleri şeklinde de 

yorumlanabilir. 

 

b) Toplantılar 

 

İHSTÖ’ler, insan hakları ihlallerine ilişkin görüş ve taleplerini bildirmek 

için, doğrudan ilgili hükümet veya silahlı grubun yetkili birimleriyle veya yabancı 

ülkelerdeki diplomatik temsilcileriyle görüşme yapma yoluna da başvurmaktadır. 

 

                                                 
245 Bkz. http://www.hrw.org/english/docs/1999/05/03/sierra5740_txt.htm, 13.05.2005 
246 Bkz. http://www.hrw.org/press/2003/11/tunisia-1tr112603.htm, 13.05.2005 
247 Bkz. http://www.charter97.org/eng/news/2004/01/15/amnesty, 13.05.2005 
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Doğrudan görüşmeler sayesinde İHSTÖ’ler, muhataplarıyla aracısız diyalog 

kurma ve açıkça fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalamaktadır. İlgili hükümet 

veya silahlı gruplar, karşılıklı görüşmelerde İHSTÖ’lerin eylemlerine karşı resmi 

tepkilerini dile getirmekte ve bu tepkiler İHSTÖ’ler bakımından gelecekteki 

eylemlerinin planlanmasında yol gösterici olmaktadır.248 

 

 İHSTÖ’ler hükümet yetkilileriyle, ilgili ülkeye yaptıkları inceleme ziyaretleri 

sırasında, yetkililerin yurtdışı ziyaretleri sırasında veya uluslararası ve bölgesel 

örgütlerin toplantıları sırasında doğrudan temas kurabilmektedir. İHSTÖ’ler ayrıca, 

ilgili devletin yurtdışı misyonlarında çalışan diplomatlarla temas kurarak, hükümete 

görüş ve önerilerini iletmektedir. 

 

İHSTÖ’lerin görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmediği veya 

muhataplarının diyaloga açık olmadığı durumlarda, doğrudan görüşme imkânı 

bulunmamaktadır. Örneğin, 2000 yılının Eylül ayında, Uluslararası Af Örgütü’nün 

Genel Sekreter düzeyinde, Trinidad ve Tobago yetkilileriyle görüşme taleplerine, 

Hükümet tarafından herhangi bir yanıt verilmemiştir.249 Yine, Filistin Yönetimi 

tarafından 1995 yılının Şubat ayında çıkarılan bir kararname ile kurulan Devlet 

Güvenlik Mahkemesinde, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları üzerine, 

Uluslararası Af Örgütü’nün 1995 yılının Nisan ayında Gazze’ye düzenlediği gezide, 

Örgütün duruşmalara gözlemci olarak girme talebi uygun görülmemiş, ayrıca 

yargıç, savcı ve mahkemenin atadığı savunma avukatlarıyla görüşme talebi kabul 

edilmemiştir.250 

 

İHSTÖ’lerin hükümetlerle temasları yalnızca ilgili ülkedeki insan hakları 

ihlalleri hakkında görüş alışverişinde bulunmakla sınırlı değildir. İHSTÖ’ler genel 

olarak insan haklarının durumu ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesi 

konusunda alınacak önlemlerle ilgili olarak da Hükümet yetkilileriyle toplantılar 

                                                 
248 Bkz. supra dipnot 236 
249 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR490102000?open&of=ENG-TTO, 
13.05.2005 
250 Bkz. The Palestine Yearbook of International Law, Cilt 8, Lahey, Kluver Law International, 
1994–1995, s. 236–237 
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yapmaktadır. Örneğin, İngiliz Hükümeti, dış politikasının bir unsuru olarak, 

İHSTÖ’lerle yakın işbirliği içinde olagelmiştir. İşçi Partisi iktidarı döneminde, 

1970’li yılların sonlarından beri, İHSTÖ temsilcileriyle insan haklarının çeşitli 

yönlerini tartışmak üzere düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bu İHSTÖ’ler arasında, 

Uluslararası Af Örgütü gibi Londra merkezli örgütlerin yanı sıra, İnsan Hakları 

İzleme Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu gibi tanınmış İHSTÖ’ler ve 

birçok yerel ve bölgesel STÖ de bulunmaktadır. Özellikle, insan haklarının denetimi 

amacıyla BM nezdinde yapılan uluslararası toplantılardan önce, İngiliz Dışişleri 

Bakanlığı yetkilileri ile İHSTÖ temsilcileri bir araya gelmektedir. Hatta 1995 

yılında Çin’in başkenti Pekin’de yapılan Kadın Konferansı’nda, İHSTÖ temsilcileri 

bizzat İngiliz delegasyonu içinde yer almıştır.251 

 

2.2. Acil Eylem 

 

Acil eylem, ilk kez 1973 yılında Uluslararası Af Örgütü tarafından kullanılan 

bir yöntemdir. Uluslararası Af Örgütü çalışanları, işkence ve gözaltında kayıp 

olasılığı yüksek olan hallerde, süratle eyleme geçmenin bir yolu olarak acil eylem 

yöntemini geliştirmiştir.252 

 

1972 yılında askeri rejim tarafından yönetilen Brezilya’da, yakalanan 

şüpheliler, gözaltının ilk günlerinde düzenli olarak işkenceye maruz kalıyordu. Sao 

Paulo Üniversitesinde iktisat profesörü olan Luiz Rossi 15 Şubat 1973 akşamı 

güvenlik güçleri tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın yakalanmıştır. 

Yetkili makamlar, yakalamanın üstünden iki hafta geçinceye kadar, Profesör 

Rossi’nin gözaltında olduğunu kabul etmemiştir. Uluslararası Af Örgütü, Rossi’nin 

eşinin gizlice ilettiği not sayesinde olaydan haberdar olmuştur. Uluslararası Af 

Örgütü, bazı uluslararası örgütlere danıştıktan sonra, 19 Mart 1973 tarihinde ilk acil 

eylemini başlatmıştır.253 

                                                 
251 Sally Morphet, “British Foreign Policy and Human Rights: From low to high politics”, David P. 
Forsythe, (Ed.), Human Rights and Comparative Foreign Policy, New York, United Nations 
University Press, 2000, s. 98–99 
252 Bkz. http://www.amnestyusa.org/urgent/beginning.html,, 13.05.2005 
253 Bkz. ibid 
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Uluslararası Af Örgütünü destekleyenler, kısa bir süre içerisinde, Brezilya 

Hükümeti’ne Profesör Rossi’nin güvenliği ve serbest bırakılmasını talep eden 

yüzlerce mektup, telgraf ve telefon mesajı yağdırmıştır. Dünyanın dört bir yanından 

gelen bu mesajlar, olayın kamuoyunda yankı bulmasını sağlamış ve Hükümet 

üzerinde büyük baskı oluşturmuştur. Diğer yandan, bir örneği de mağdura 

gönderilen bu destek mesajları mağdur üzerinde büyük moral destek sağlamış ve 

belki de mağdurun yaşamını kurtarmıştır.254 

 

Acil eylemler, işkenceye maruz kalan veya işkence tehdidi altında olan, acil 

tıbbi yardıma ihtiyaç duyan veya ölüm cezası infaz edilecek olan tutuklu veya 

hükümlüler hakkında; adil olmayan yargılama sonucu mahkûm edilme riski olan 

siyasal tutuklular için yargılamanın kritik aşamalarında; kayıp veya ölümle tehdit 

edilen kişiler hakkında; ayrıca iade edildikleri takdirde insan hakları ihlal edilme 

riski olan sığınmacılar hakkında uygulanmaktadır.255 

 

Acil eylemlerde, derhal harekete geçilmesi, eylemin etkinliği bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Af Örgütü, işkenceye karşı etkin mücadele 

yöntemleri geliştirme çabaları kapsamında, 1974 yılının ortalarında bir “acil eylem 

ağı” oluşturmuştur. Böylece, acil eylem duyuruları ağa bağlı tüm üyelere anında 

iletilmeye ve harekete geçirmeye başlamıştır. Faks ve e-postanın yaygınlaşmasıyla, 

acil eylem ağı çok daha kısa bir sürede işlevsel hale getirilmeye başlanmıştır.256 

 

Acil eylemler, şu anda Uluslararası Af Örgütü’nün en başarılı eylem 

yöntemidir. Örgüt bugüne kadar, yakın tehlike ve ihlal tehlikesiyle karşı karşıya 

olan kişiler yararına 16.000’i aşkın acil eylem başlatmıştır. Bu eylemlerden üçte 

birinden olumlu sonuçlar alındığı rapor edilmiştir.257 

 

                                                 
254 Bkz. http://www.amnesty.ca/about/history/history_of_amnesty_international/first_urgent_action. 
php, 13.05.2005 
255 Bkz. dipnot 232 
256 Clark, 2001, s. 48 
257 Bkz. ibid. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, acil eylemlerin başarı oranının %40’a ulaştığını 
bildirmektedir. Bkz. http://www.amnesty-turkiye.org/v1611200202.si, 01.10.2005 
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Acil eylemler, yalnızca Uluslararası Af Örgütü tarafından başvurulan bir 

yöntem değildir. İşkenceye Karşı Dünya Örgütü,258 İnsan Hakları için Hekimler,259 

Amerikan Baro Birliği,260 Önce İnsan Hakları261 gibi kuruluşlar da etkin acil eylem 

ağları oluşturmuştur. Hatta bazı İHSTÖ’ler, üyelerinden önceden aldıkları 

muvafakate binaen, ağa bağlı üyeler adına otomatik olarak telgraf ve mesaj 

gönderebilmektedir.262 

 

Diğer yandan, acil eylemler yaygınlaşarak, yalnızca İHSTÖ’lerce değil, 

diğer uluslararası örgütlerce de kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. BM İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından kurulan Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Çalışma Grubu 

da, zorla kayıp edilme olaylarıyla daha etkin mücadele edebilmek için Uluslararası 

Af Örgütü’nün insan hakları literatürüne kazandırdığı acil eylem yöntemini 

benimsemiş ve 1980’li yıllar boyunca ilgilendiği olaylarda %25 oranında başarı 

sağlamıştır.263 

 

2.3. Lobicilik ve Propaganda 

 

Lobicilik, genel anlamda, birey veya birey gruplarının bir siyasal kararı 

desteklemek veya ona muhalefet etmek için kamu adına karar alma ve uygulama 

yetkisine sahip organlar nezdinde temas kurmasıdır. Lobicilik, çıkar gruplarının bir 

araya gelerek kendilerini ifade edebildiği demokratik sürecin doğal bir gereğidir. 

Lobicilik, belli konularda kamusal tepki oluşmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerle 

de yakından ilgilidir.264 

 

                                                 
258 “L’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) veya SOS Torture” hakkında bkz. 
http://www.omct.org/ index_en.cfm?CFID=2642579&CFTOKEN=28568114, 01.06.2005 
259 Bkz dipnot 228 
260 “American Bar Association” hakkında bkz. http://www.abanet.org/, 01.06.2005 
261 “Human Rights First” hakkında bkz. http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_appeals/hrd_ 
participate.htm, 01.06.2005, ayrıca bkz. dipnot 52 
262 Wiseberg, 1991, s. 532–533 
263 Patrick James Flood, The Effectiveness of UN Human Rights Institutions, Westport,  Praeger 
Publishers, 1998, s. 60–65 
264 Laurie S. Wiseberg, “Human Rights Nongovernmental Organizations”, Richard Pierre Claude, 
Burns H Weston (Ed.), Human Rights in the World Community, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Pres, 1992, s. 375 
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Lobicilik, alışıldık anlamıyla kamusal organlar nezdindeki girişimler için 

kullanılmakla birlikte, bazen şirketler, bankalar, uluslararası finans kuruluşları ve 

uluslararası örgütler içinde de uygulanabilmektedir. Çok az sayıda hükümet ve örgüt 

monolitik265 yapı gösterebildiğinden, İHSTÖ’lerin devletlerin yasama ve yürütme 

organları ile idari makamlarla ayrı ayrı temas kurması gerekmektedir. İHSTÖ’ler, 

uluslararası ve bölgesel organların insan haklarıyla ilgili karar organlarında, bir 

karar tasarısının kabulü, bir konunun gündeme dahil edilmesi, raportör atanması 

veya insan hakları doğrultusunda bir işlem tesis edilmesi amacıyla lobi faaliyetleri 

yürütmektedir.266 

 

Diğer yandan, İHSTÖ’ler, iktidar üzerinde baskı kurmak için, kamuoyunu 

bilinçlendirme kampanyaları da düzenlemektedir. Bu kampanyalara örnek olarak, 

Güney Afrika’da ırkçılığın kınanması, Doğu Avrupa’da ifade özgürlüğü önündeki 

sınırlamaların kamuoyuna duyurulması, işkencenin yaygınlığının protesto edilmesi 

ve kara mayınlarının, sivillerin yaralanması sonucunu doğuran kanlı yüzünün teşhir 

edilmesi267 gösterilebilir. Bu örnekler, İHSTÖ’lerin öncülüğünde uluslararası 

arenada başarıyla yürütülen kampanyalardır. Bu kampanyalar sayesinde, 

Hükümetlerin, kendi ülkelerinde yaptığı ve hâkimiyet alanları içinde olduğunu 

düşündüğü işlemlerin, ulusal ve uluslararası alanda nasıl bir tehdit oluşturabildiği 

açığa çıkarılmıştır.268 

 

Hükümetler, genelde, İHSTÖ’lerin siyasal arenada lobicilik yapmalarına 

kuşkuyla yaklaşmaktadır. Bu düşünceyle, İHSTÖ’leri partizanca davranmak veya 

politize olmakla suçlayarak, İHSTÖ’lerin güvenilirliğinin sorgulanmasına çaba 

göstermektedir. Ancak, insan hakları mücadelesi aynı zamanda siyasi bir mücadele 

teşkil ettiğinden, İHSTÖ’lerin insan hakları temelinde bazı politikaları destekleyip, 

                                                 
265 Tek parça, yekpare 
266 Wiseberg, 1992, s. 375 
267 İnsan Hakları için Hekimler adlı İHSTÖ’nün sponsorluğunda, 2000 yılının Temmuz ayında, 
Washington’da bir araya gelen yirmi altı ülkeden yetmiş beş eylemci, ABD yönetiminin, Kara 
Mayınlarının Yasaklanmasına İlişkin Ottowa Sözleşmesini imzalaması için kampanya başlatmış ve 
bu kapsamda ABD Kongresi’nde lobi faaliyetlerinde bulunmuştur. Bkz. Richard Pierre Claude, 
Science in the Service of Human Rights, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, s. 
153–154 
268 Claude E. Welch (Ed.), NGOs and Human Rights: Promise and Performance, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2000, s. 6 
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bazılarına muhalefet etmeleri doğal karşılanmalıdır. Tabii, bu destek ve muhalefetin 

meşruiyeti, belli siyasal parti veya grupları destekleyen ya da bizzat iktidara gelmeyi 

amaçlayan örgütler bakımından geçerli değildir.269 

 

 

3. İnsan Hakları İhlalleriyle İlgili Raporlar Hazırlayıp, Yayımlama 

 

3.1. İnsan Hakları İhlallerinin Raporlaştırılması 

 

İHSTÖ’ler, insan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla yaptıkları araştırmalar 

sonucunda elde ettikleri verileri raporlaştırarak, yayımlamakta ve bu sayede 

uluslararası kamuoyunun dikkatini bir ülke veya bölgedeki insan hakları ihlallerine 

çekerek, ihlalci devlet üzerinde baskı kurulmasını sağlamaktadır.270 

 

İHSTÖ’lerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel örgütler ile çeşitli devletler 

tarafından da insan hakları raporları yayımlanmaktadır. Uluslararası ve bölgesel 

örgütler, belli hak veya özgürlüklerin üye devletlerdeki durumu271, bir ülkede genel 

olarak insan hakları272 veya bir sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uyulup 

uyulmadığı273 konularında raporlar yayımlamaktadır. Devletler ise, taraf oldukları 

bazı sözleşmelerde öngörülen denetim mekanizmaları uyarınca, kendi ülkelerinin 

sözleşmede düzenlenen insan hakları standartlarına uyumu hakkında raporlar 

                                                 
269 Wiseberg, 1992, s. 375–376 
270 Bkz. Claude E. Welch, Protecting Human Rights in Africa: Strategies and Roles of 
Nongovernmental Organizations, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995, s. 60–62 
271 Örneğin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin planlı faaliyetlerini, amaç ve gereksinimlerini 
içeren 2005 yılı raporu için bkz. http://www.ohchr.org/english/about/docs/appeal2005.pdf, 
01.06.2005; Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Temmuz 2004 ila 30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki 
dönemi kapsayan 2005 yılı insan hakları raporu için bkz. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/librairie/ 
PDF/HR2005EN.pdf, 01.09.2005 
272 Örneğin, Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’nun, Venezüella’daki insan haklarıyla ilgili olarak 
2003 yılında yayımladığı rapor hakkında bkz. http://www.cidh.oas.org/countryrep/ 
Venezuela2003eng /summary.htm, 01.06.2005 
273 Örneğin, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin, Avrupa İşkencenin Önlenmesi 
Sözleşmesi’nin 11/2. maddesi uyarınca, ilgili devletlerin onayıyla yayımladığı ülke raporları ve bu 
raporlara ilgili devlerin verdiği yanıtlar için bkz. http://cpt.coe.int/en/states.htm, 01.06.2005 
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hazırlayabildikleri gibi274, kendi uluslararası yükümlülüklerinden ayrı olarak, başka 

ülkelerdeki insan haklarıyla ilgili raporlar275 da yayımlamaktadır. 

 

Uluslararası ve bölgesel örgütler ile devletler tarafından yayımlanan insan 

hakları raporları, İHSTÖ raporları kadar etkili olamamaktadır. Bunun nedeni, 

uluslararası ve bölgesel örgüt raporlarının nihayet üye devletlerin onayına 

dayanması ve diplomatik kaygılarla insan hakları ihlallerinin gerçek boyutlarını tam 

olarak ortaya koyamamasıdır. Diğer yandan, devletlerin yayımladıkları insan hakları 

raporlarını, ilgili ülkenin ulusal menfaatlerinden ve dış ilişkilerinden bağımsız 

düşünmek olası değildir.276 İHSTÖ’ler ise, faaliyetlerinde ikili ilişkilerini göz 

önünde tutmak veya hakkında rapor yayımladıkları devletin onayını almak zorunda 

olmadıklarından, bulgularını daha objektif olarak raporlaştırabilmekte ve 

raporlarında, insan hakları ihlallerini olanca açıklığıyla ortaya koyabilmektedir. 

 

İHSTÖ’ler için insan hakları raporlarının hazırlanması konusunda genel 

düzenleyici kurallar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, İHSTÖ’ler, BM 

sözleşmelerinde taraf devletler için öngörülen rapor hazırlama yükümlülüğünü 

açıklığa kavuşturmak amacıyla kabul edilen rehber ilkelerden yararlanmaktadır.277 

İHSTÖ’ler, bu rehber ilkelere özellikle devletlerin sözleşme organlarına sunduğu 

periyodik raporlara cevap niteliğindeki karşı raporları hazırlarken başvurmaktadır.278 

 

İnsan hakları raporları hazırlanırken, öncelikle, rapora esas teşkil eden bilgi 

ve belgeler doğrulanmalıdır. Hazırlanan rapor kesin ve doğru olmalıdır. Farklı 

kaynaklardan doğrulanmamış bilgiler ve söylentiler üzerine rapor yazılmamalıdır. 

                                                 
274 Bu konuda bkz. Philip Alston, “The Purposes of Reporting”, Manual on Human Rights 
Reporting, Boven, Theo van vd. (Ed.), Cenevre, United Nations Publications, 1997, s. 19 vd. 
275 Örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2004 yılı insan hakları raporu için bkz. 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/index.htm, 01.06.2005; Birleşik Krallık Dışişleri 
Bakanlığı’nın 2005 yılı insan hakları raporu için bkz. http://www.fco.gov.uk/ 
Files/kfile/HumanRights2005.pdf, 01.06.2005 
276 Bkz. aynı yönde, Christian Tomuschat, Human Rights Between Idealism and Realism, New 
York, Oxford University Press, 2003, s. 234 
277 Söz konusu rehber ilkelerden İHSTÖ’lerin nasıl yararlanabileceği hakkında bkz. 
http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/ngoguide/role.htm, 01.06.2005 
278 ibid 
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Ciddi ve ağır insan hakları ihlalleri279 raporlaştırılırken, elde edilen bilgilerin 

değerlendirilmesinde daha özenli davranılmalıdır.280 

 

İkincisi, raporlar mümkün olan en kısa sürede hazırlanarak 

yayımlanmalıdır.281 İnsan hakları ihlallerinin raporlaştırılmasında çabukluk, bilgiler 

henüz taze iken daha sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi, ihlallerin sona erdirilmesi 

veya sonuçlarının ortadan kaldırılması fırsatının henüz kaçırılmamış olması ve 

uluslararası kamuoyunun bir an önce harekete geçirilebilmesi bakımından önem 

taşımaktadır.282 

 

Üçüncüsü, raporlar ihlalin sona erdirilmesi veya sonuçlarının ortadan 

kaldırılması için nasıl bir eylem tarzı izlenebileceği konusunda yol gösterici 

olmalıdır. Raporlarda, gerek ihlalci Hükümetlere gerek uluslararası kamuoyuna 

yapılabilecekler konusunda tavsiye ve telkinlere yer verilmelidir.283 

 

Raporu hazırlayan İHSTÖ’lerin niteliği, raporun konusu ve kapsamı 

yönünden birtakım farklılıklar bulunmakla birlikte, genel bir İHSTÖ raporunda yedi 

temel unsura yer verildiği söylenebilir:284 

 

- Giriş bölümü ve ihlale konu olay hakkındaki endişelerin dile getirilmesi, 

- İnsan hakları sorununun ortaya koyulması (bu sorun, raporun niteliğine 

göre bir ülkedeki insan haklarının genel durumu veya somut bir ihlal 

olayı olabilir), 

- İhlale yol açan olayın geçmişi ya da bağlamı hakkında açıklama, 

- İhlal hakkında nereden, ne zaman, kimden ve nasıl bilgi sahibi 

olunduğu,285 

                                                 
279 Örneğin, toplu katliam, etnik temizlik ve tecavüz gibi. 
280 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Training Manual on Human Rights Monitoring, New 
York ve Cenevre, United Nations Publications, 2001, s. 390 
281 Burada sözü edilen “çabukluk” koşulu, periyodik raporlar yönünden geçerli değildir. 
282 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 2001, 390–391 
283 ibid. 391 
284 Stanley Cohen, “Government Responses to Human Rights Reports: Claims, Denials and 
Counterclaims”, Human Rights Quarterly, Ağustos 1996, Cilt: 18, Sayı: 3, s. 517–543 
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- İhlal iddiaları hakkında, mümkünse istatistikî veriler de içeren ayrıntılı 

bilgi, 

- İhlal edilen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları ile ihlalci devletin 

hukuksal yükümlülükleri, 

- Son olarak, ilgili hükümetten ihlalin sona erdirilmesi veya sonuçlarının 

ortadan kaldırılması yönündeki talepler. 

 

İHSTÖ raporları, yıllık raporlar, ülke raporları ve tematik raporlar olarak üç 

grup altında incelenebilir. Diğer yandan, İHSTÖ raporları incelenirken, İHSTÖ’lerin 

basın açıklamalarına da değinmek gerekmektedir. 

 

3.2. Yıllık Raporlar 

 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi tanınmış 

İHSTÖ’ler, dünyanın farklı coğrafyalarından birçok ülkede insan haklarının genel 

durumunu değerlendiren yıllık raporlar yayımlamaktadır.286 İHSTÖ’lerin yıllık 

raporlarında, dünyadaki ülke veya bölgelerin büyük bir kısmına yer verilmekle 

birlikte, tamamına yer verilememektedir. Bunun nedeni, raporlarda yer verilmeyen 

ülkelerde o yıl insan hakları ihlallerinin gerçekleşmemesi değildir. Öncelikle 

İHSTÖ’lerin personel ve kaynak yetersizliği, dünyanın her ülke veya bölgesinde 

inceleme yapmalarına olanak tanımamaktadır. Diğer yandan, İHSTÖ’ler bazı 

bölgelere çeşitli nedenlerle ulaşamamakta, araştırmalarında farklı coğrafyalar 

arasında denge kurmaya çalışmakta ve öncelik verdikleri belli temalar üzerinde 

etkili olabilecekleri ülke ve bölgelere ağırlık vermektedir.287 

 

                                                                                                                                         
285 İHSTÖ’ler ihlalin niteliğine ve ihlalci Hükümetin muhtemel tutumuna göre, bilgi kaynaklarını 
raporda ayrıntılı olarak açıklamak zorunda değildir. 
286 Uluslararası Af Örgütü’nün ilk yıllık raporu 1962 yılında, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bu ad 
altındaki ilk yıllık raporu ise 1989 yılında yayımlanmıştır. 
287 Bkz. David L. Cingranelli ve David L. Richards, “Measuring the Impact of Human Rights 
Organizations”, NGOs and Human Rights: Promise and Performance, Ed: Claude E. Welch, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000, s. 233 
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Uluslararası Af Örgütü’nün 2005 yılı raporunda, 2004 yılında gerçekleşen 

olaylar çerçevesinde, 149 ülkedeki insan hakları durumu değerlendirilmektedir.288 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2005 yılı raporu yetmişe yakın289 ülkeyi 

kapsamaktadır. Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu (FIDH) ile 

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü’nün (OMCT) ortak girişimi olan İnsan Hakları 

Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nin290 2004 yılı raporunda ise doksan 

civarında ülkedeki insan hakları ihlallerine değinilmektedir.291 

 

İHSTÖ’lerin yayımladıkları yıllık raporlarda, öncelikle geçmiş yıla ait genel 

bir değerlendirme yapılmakta ve insan haklarıyla ilgili önemli gelişmelere kısaca 

değinilmektedir. Ardından, tek tek ülkelerdeki insan haklarının incelenmesine 

geçilmektedir.292 Uluslararası Af Örgütü, ülkeleri alfabetik sıraya göre ele almakta, 

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması için 

Gözlemevi ise ülkeleri bulundukları bölgeye göre ve bölge içinde de alfabetik sıraya 

göre incelemektedir. Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporlarında genel 

değerlendirmeler kısa tutulmakta ve ülkelere ağırlık verilmekte, bunun yanında, 

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması için 

Gözlemevi’nin yıllık raporlarında genel değerlendirmelere de yer verilmektedir. 

Özellikle İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nin yıllık 

raporlarında, genel açıklamaların yanı sıra, her bölgede insan hakları ve insan 

hakları savunucularının durumu hakkında genel bir değerlendirme de yapılmaktadır. 

 

İHSTÖ’lerin yıllık raporlarında, ülkeler arasında belli bir denge gözetilmeye 

çalışıldığı anlaşılmakla birlikte, raporlarda her ülkeye aynı boyutta yer ayrılmadığı 

dikkat çekmektedir. Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporlarında bu konuya 

açıklık getirilerek, bir ülkeye ayrılan sayfa sayısının uzunluğunun, örgütün ilgili 

                                                 
288 Bkz. http://web.amnesty.org/report2005/index-eng, 01.06.2005 
289 Raporda, tam olarak altmış dört ülke yer almaktadır. Ancak, AB ülkelerinin aynı başlık altında 
incelendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bkz. http://hrw.org/wr2k5/wr2005.pdf, 01.06.2005 
290 “l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme” 
291 Bkz. http://www.omct.org/pdf/observatory/2005/report/summary_obs_annual_report_2004_ 
eng.pdf, 01.06.2005; raporun tam metni için bkz. http://www.omct.org/pdf/observatory/2005/obs_ 
annual_report_2004_eng.pdf, 01.06.2005 
292 Bkz. aynı yönde, Onuma Yasuaki, “Toward an Intercivilizational Approach to Human Rights”, 
The East Asian Challenge for Human Rights, Oanne R. Bauer, Daniel A. Bell (Ed.), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1999, s. 113–114 
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ülkedeki insan hakları ihlallerine verdiği önemin karşılaştırılması için bir kıstas 

olamayacağı vurgulanmaktadır.293 

 

Başta Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere, 

İHSTÖ’ler tarafından yayımlanan yıllık raporlar, dünyanın farklı coğrafyalarından 

birçok devletin yıllık insan hakları sicilini gösteren derli toplu bilgi ve 

değerlendirmeler içerdiğinden, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar için insan hakları 

alanında temel referans kaynağı olma özelliği taşımaktadır. 

 

3.3. Ülke Raporları 

 

İHSTÖ’lerin yayımladıkları yıllık raporlar, ülke merkezli olarak 

hazırlandığından, bu raporlar için kimi zaman ülke raporları tabiri de kullanılmakla 

birlikte, burada kastedilen, genel içerikli yıllık raporlarda ülkelere ayrılan bölümler 

değil, bir ülkedeki belli hak ve özgürlükler hakkında yayımlanan özel raporlardır. 

Bu raporlarda, belli bir ülke veya bölgedeki insan hakları ihlallerine vurgu yapıldığı 

için, ülke raporları deyiminin kullanılması tercih edilmiştir. 

 

İHSTÖ’lerin yıllık raporlarında, periyodik olarak, belli bir dönem içinde 

insan haklarının genel durumu incelenmekte ve birçok ülkenin insan hakları 

sorunlarına genel hatlarıyla değinilmektedir. Ülke raporlarında ise, bir ülkedeki belli 

hak ve özgürlüklerin durumu ya da somut insan hakları ihlalleri ayrıntılı olarak 

incelenmektedir. 

 

İHSTÖ’lerin insan hakları ihlallerinin tespiti amacıyla yaptıkları 

araştırmaların sonuçları, ayrıntılı olarak ülke raporlarına yansıtılmaktadır. Yıllık 

raporların “popülaritesi” daha yüksek olmakla birlikte294, klasik anlamda insan 

hakları ihlallerinin, esas olarak, özel ülke raporlarıyla belgelendiği söylenebilir.  

 

                                                 
293 Bkz, Cingranelli ve Richards, 2000, s. 133 
294 Tanınmış İHSTÖ’lerin yıllık raporları, başta Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere çeşitli kamu 
kuruluşları ve medya organları tarafından merakla beklenmekte ve yayımlandıklarında önemli 
gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. 
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İHSTÖ’lerin ülke raporlarına, aşağıdaki örnekler verilebilir: 

 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 1 Temmuz 2005 tarihli, “Rusya 

Federasyonu: ihlaller devam ediyor, görünürde adalet yok” başlıklı 

raporunda, Çeçen Cumhuriyeti’ndeki silahlı çatışmalar kapsamında 

yaşanan insan hakları ihlallerine değinilmektedir. Raporda, kayıp, 

öldürme ve işkence olayları ile bu olayların etkin bir şekilde 

soruşturulmaması, keyfi gözaltılar, insan hakları ihlalcilerinin cezadan 

bağışık tutulması, AİHM’ye bireysel başvuru yapanlara ve yakınlarına 

misillemede bulunulması295 ve insan hakları savunucularının tehdit 

edilmesi sert bir dille eleştirilmektedir.296 Uluslararası Af Örgütü, söz 

konusu raporunda, Rusya Federasyonu Hükümeti’ne, Çeçen silahlı 

muhalif gruplarına, diğer devletlere, AK organlarına (AK Genel 

Sekreteri, AK Bakanlar Komitesi, AKPM ve AK İnsan Hakları 

Komiserine), ayrıca AB’ye ve AB üyesi ülkelere, Rusya’daki insan 

hakları ihlallerine son verilmesi amacıyla bir dizi öneride bulunmaktadır. 

 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 5 Ağustos 2005 tarihli, “Çin Halk 

Cumhuriyeti: Olimpiyatlara geri sayım – üç yıllık insan hakları reformu” 

başlıklı raporunda, 2008 yılında Pekin’de yapılacak Olimpiyat Oyunları 

öncesinde, Çin’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekilmektedir. 

Bu kapsamda, Çin’de yaygın olarak uygulanan ölüm cezası; yargı 

organının bağımsız ve tarafsız olmaması, yargıdaki yolsuzluklar, ifade ve 

örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller, ayrıca Pekin’de Olimpiyat 

Köyü inşa çalışmaları sırasında pek çok kişinin taşınmazlarının düşük 

bedellerle kamulaştırılması ve bu kişilerin yerlerinden edilmesi, 

Hükümetin uygulamalarını barışçıl yollarla protesto etmek isteyenlerin 

ise gözaltına alınmasından duyulan endişe dile getirilmektedir. Çin’de 

                                                 
295 Rus Hükümetinin bu eylemi, AİHS’nin 34. maddesinde güvenceye alınan bireysel başvuru 
hakkını ihlal etmektedir. Bkz. AİHM’nin 12 Nisan 2005 tarihli, Chamaïev ve 12 diğer başvuran / 
Gürcistan ve Rusya kararı, http://www.echr.coe.int/echr, 01.11.2005 
296 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR460292005?open&of=ENG-RUS, 01.09. 
2005 
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yaşanan bu gelişmelerin Olimpiyat ruhuna aykırı olduğu ve Olimpiyat 

Oyunlarına gölge düşüreceği belirtilmektedir.297 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Eylül 2005 tarihli, “Liderlik 

başarısızlığı. ABD Ordusu, 8. Hava İndirme Tümeni’nin Iraklı 

tutuklulara yaptığı işkenceye görgü tanıklığı” başlıklı raporunda, Irak’ın 

Felluce kenti yakınlarında konuşlanan 8. Hava İndirme Tümeni’nde 

görev yapan bir subay ile iki astsubayın ifadelerine dayanılarak, ABD 

askerlerinin istihbarat elde etmek veya “stres atmak” için Iraklı 

tutuklulara fiziksel ve psikolojik işkence yaptıkları vurgulanmaktadır. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, raporda, ABD yönetimini, Iraklı tutuklu ve 

hükümlülerin işkence ve kötü muamele iddialarını soruşturmaya ve bu 

amaçla özel bir görevli atamaya çağırmaktadır.298 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ekim 2005 tarihli, “Kolombiya: 

Yerinden edilmiş ve atılmış. Bogota ve Kartagena’da yerlerinden edilmiş 

kişilerin kötü durumu” başlıklı raporunda, 43 milyon nüfusa sahip 

Kolombiya’da, nüfusun %5’ten fazlasına tekabül eden en az üç milyon 

kişinin, üç yıl içinde, silahlı grupların tehdidiyle yerlerinden edildiği 

belirtilerek, bu kişilerin yaşadığı insanlık dramına dikkat çekilmektedir. 

Yerlerinden edilen kişilerin temel kamu hizmetlerinden 

yararlandırılması, bu kişilerin geri dönmeye zorlanmaması ve gönüllü 

olarak geri dönenlerin ise güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat 

çekilmektedir.299 

 

İHSTÖ’lerin yayımladıkları ülke raporları, diğer faaliyetleri bakımından yol 

gösterici olma özelliği taşımaktadır. Nitekim yıllık ve tematik raporlarda, daha önce 

yayımlanan ülke raporlarında yer alan bilgilerden yararlanılmaktadır. Ayrıca, 

Hükümetler nezdinde doğrudan girişimde bulunulmasını veya somut ihlal olayları 

karşısında derhal tepki gösterilmesini gerektiren durumlarda da, ülke raporları temel 

referans kaynağı olma özelliği taşımaktadır. 

                                                 
297 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170212005?open&of=ENG-CHN, 01.09. 
2005 
298 Bkz. http://hrw.org/reports/2005/us0905/us0905.pdf, 01.10.2005 
299 Bkz. http://hrw.org/reports/2005/colombia1005/colombia1005.pdf, 01.11.2005 
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3.4. Tematik Raporlar 

 

İHSTÖ’ler, yıllık raporlarında ve ülke raporlarında, belli bir ülke veya 

bölgedeki insan hakları ihlalleri üzerinde durmakta, diğer bir deyimle, insan 

haklarını ülkesel yaklaşımla incelemektedir. İHSTÖ’ler bazı raporlarında ise, belli 

bir hak ve özgürlüğün, çeşitli ülkelerdeki durumunu, tematik yaklaşımla 

inceleyebilmektedir.300 

 

Tematik raporlarda, İHSTÖ’lerin faaliyet alanına giren belli hak ve 

özgürlükler alanında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan sorunlara dikkat 

çekilmekte ve hükümetlere, uluslararası ve bölgesel örgütlere, ayrıca bazen meslek 

örgütleri ile özel kuruluşlara çeşitli tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

 

İHSTÖ’lerin tematik raporlarına, aşağıdaki örnekler verilebilir:  

 

- Uluslararası Af Örgütü’nün, 18 Şubat 2005 tarihli, “Kadın, Şiddet ve 

Sağlık” başlıklı raporunda, kadınların maruz kaldıkları, fiziksel, cinsel ve 

psikolojik şiddete, kadınların ekonomik ve sağlık sorunlarına dikkat 

çekilmekte, kadın hakları ihlallerinin önlenmesi için, hükümetlere ve 

meslek örgütlerine tavsiyelerde bulunulmaktadır.301 

- Uluslararası Af Örgütü’nün, 6 Haziran 2005 tarihli, “Zalim. İnsanlık dışı. 

Hepimizi alçaltır. Sorular ve Cevaplar” başlıklı raporunda, işkence ve 

kötü muamele hakkında bilgi verilmekte, 11 Eylül saldırılarının 

ardından, terörle mücadele kapsamında, işkence ve kötü muamele 

olaylarında artış görüldüğüne dikkat çekilerek, işkence ve kötü 

muameleye son verilmesi için hükümetlere önerilerde 

bulunulmaktadır.302 

                                                 
300 İnsan hakları raporlarında ülkesel ve tematik yaklaşım hakkında bkz. bkz. Boven, Theo van, “The 
International System of Human Rights, an Overview”, Manual on Human Rights Reporting, 
Boven, Theo van vd. (Ed.), Cenevre, United Nations Publications, 1997, s. 13 
301 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT770012005?open&of=ENG-347, 01.09.2005 
302 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT400052005?open&of=ENG-313, 01.09.2005 
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- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Eylül 2005 tarihli, “Çocuklarımızı 

başarısız duruma düşürmek. Eğitim hakkının önündeki engeller” başlıklı 

raporunda, 1998 yılından beri yirmiyi aşkın ülkede yapılan otuzdan fazla 

araştırmada, okula gidemeyen yüzlerce çocuk ve aileleriyle yapılan 

görüşmelere dayanılarak, eğitim hakkının önündeki engellere dikkat 

çekilmektedir. Raporda, okul ücretleri, eğitimin finansmanı, HIV 

taşıyıcısı ve AİDS hastası çocuklar, ayrımcılık, çocuk işçiler, şiddet ve 

kız çocuklarının eğitimi hakkında hükümetlere önerilerde 

bulunulmaktadır.303 

 

Bazen, birden çok İHSTÖ, yerel STÖ’lerin de katılımıyla, ortak tematik 

(veya bölgesel) raporlar da hazırlamaktadır. Örneğin, aralarında, Uluslararası Af 

Örgütü ve Oxfam’ın Avrupa Şubeleri ile Belçika Kızıl Haçı gibi tanınmış 

uluslararası STÖ’lerin de bulunduğu elliyi aşkın STÖ’nün katılımıyla, Avrupa 

Birliği’nin (AB) silah ihracıyla ilgili politikasını gözden geçirerek, daha etkin bir 

düzenleme yapması amacıyla Eylül 2004 tarihinde ortak bir rapor yayımlanmıştır.304 

 

3.5. Basın Bildirileri  

 

Genel anlamda basın bildirileri, halkla ilişkilerdeki en temel araçlardan birini 

oluşturmaktadır. Basın bildirisinin öncelikli amacı, haber muhabirlerini, bir konuda 

haber yapmaya ikna etmektir. Ancak internetin yaygın olarak kullanılmaya 

başlamasıyla, basın bildirileri, haber merkezlerinin ötesine geçerek, kamusal 

faaliyetlerin en iyi ifade edilebildiği araçlar halini almıştır. Basın bildirileri, siyasal 

görüşlerin, duyuruların ve olayların kısa ve açık tarihsel kayıtları olma özelliği 

taşımaktadır. Basın bildirilerinin hitap ettiği iki izleyici kitlesi mevcuttur: Haber 

muhabirleri ve genel kamuoyu. Basın bildirileri hazırlanırken, her iki grup da 

dikkate alınmalıdır.305 

                                                 
303 Bkz. http://hrw.org/reports/2005/education0905/education0905.pdf, 01.10.2005 
304 Bkz. “Taking Control: The case for a more effective European Union Code of Conduct on Arms 
Exports”, Eylül 2004, http://www.oxfam.de/download/Taking20control.pdf, 01.06.2005 
305 Brad Fitch, Media Relations Handbook for Agencies, Associations, Nonprofits and Congress, 
Alexandria, TheCapital.Net Yayınları, 2004, s. 25 
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İHSTÖ’ler, diğer haber kaynaklarından farklı olarak, yegâne ilgi alanları 

olan insan hakları konusunda, geniş bir bilgi ağına sahiptir. Tespit ettikleri insan 

hakları ihlalleri hakkında, hükümetler ile uluslararası ve bölgesel örgütler nezdinde 

harekete geçmeden ya da bu ihlaller hakkında ayrıntılı raporlar hazırlamadan önce, 

ellerindeki bilgiler henüz güncelken, bu bilgileri basın bildirisi yoluyla geniş 

kitlelere duyurmayı tercih etmektedir. 

 

İHSTÖ’lerin basın bildirilerine, aşağıdaki örnekler verilebilir: 

 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 6 Ekim 2005 tarihli, “Sudan: Hükümet, önde 

gelen Sudanlı insan hakları grubunu hedef aldı” başlıklı basın 

bildirisinde, aynı gün elde edilen bilgilere göre, Sudan Devlete Karşı 

Suçlar Bürosu tarafından, İşkenceye Karşı Sudan Örgütü’nü306 susturmak 

amacıyla, Örgüt hakkında yalan bilgi yaymak suçlamasıyla dava açıldığı 

ve suçlu bulunması durumunda örgüt üyelerinin beş yıldan fazla hapis 

cezasıyla cezalandırılabilecekleri belirtilmektedir.307 

- Uluslararası Af Örgütü’nün 10 Ekim 2005 tarihli, “Pakistan/Hindistan: 

Ağır depreme karşılık, insan hakları esas alınmalıdır” başlıklı bildiride, 8 

Ekim 2005 tarihinde meydana gelen ve Pakistan ile Hindistan’ın bazı 

bölgelerini etkileyen depremden duyulan derin üzüntü ve örgütün 

dayanışma duyguları dile getirilmektedir. Ardından, kriz ortamında ve 

olağanüstü durumlarda insan haklarının büyük tehdit altında olduğu 

hatırlatılarak, hükümetlere ve diğer kuruluşlara, insani yardım, kurtarma 

ve yeniden inşa sürecinde çalışanlar dâhil olmak üzere, insan hakları 

savunucularının faaliyetlerini desteklemeleri çağrısında 

bulunulmaktadır.308 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 6 Ekim 2005 tarihli, “Peru: Gerçek 

Komisyonu’nun Başkanı Ölüm Tehditleri Alıyor” başlıklı basın 

                                                 
306 “Sudan Organisation Against Torture” (SOAT) 
307 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541602005, 01.11.2005 
308 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA330272005, 01.11.2005 
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bildirisinde, Peru Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu309 başkanı Salomón 

Lerner’in, ölüm tehditleri ve hakaretler içeren e-posta mesajları aldığı 

belirtilerek, Peru Hükümeti’nden sorumluların bulunması amacıyla 

soruşturma başlatması ve adı geçene acilen koruma sağlaması 

istenmektedir.310 

 

İHSTÖ’ler, yalnızca, insan hakları ihlalleriyle ilgili güncel bilgileri 

duyurmak için değil, yayımlanacak bir insan hakları raporu ya da periyodik yayının 

tanıtımı, toplantı veya diğer eylemlerin duyurulması, ayrıca acil eylem çağrısı ve 

hükümet yetkililerine muhatap açık mektuplar için de basın bildirisinden 

yararlanmaktadır. 

 

Morton E. Winston’a göre, başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere, 

İHSTÖ’ler, elde ettikleri bilgileri geniş kitlelere aktarmak konusunda fazla başarılı 

değildir. Bunun nedeni, İHSTÖ’lerin kamuoyunun ilgisini çekecek kitle iletişim 

araçlarını yeterince etkin kullanamamaları ve daha ziyade elit kitlelere hitap 

etmeleridir.311 Oysa Uluslararası Af Örgütü ve diğer İHSTÖ’ler, son derece ciddi 

insan hakları ihlalleri karşısında, hükümetler nezdinde en etkin sonuç alabilecekleri 

yöntemi bulmaya ve uygulamaya çalışmaktadır. Bu yöntemin kimi zaman geniş 

kitlelere veya çoğunluğu oluşturan gruplara çekici gelmemesi ve kamuoyunda 

yeterli ilgiyi uyandıramaması doğal karşılanmalıdır. 

 

3.6. Süreli Yayınlar 

 

Bazı İHSTÖ’ler, yukarıda incelenen rapor ve basın açıklamalarının yanı sıra, 

belli dönemlerdeki çeşitli faaliyetleri hakkında bilgiler içeren süreli yayınlar 

çıkarmaktadır. İHSTÖ’lerin, süreli yayınlarında, güncel insan hakları sorunlarıyla 

                                                 
309 İspanyolcası, “La Comisión de la Verdad y Reconciliación”, İngilizcesi, “The Truth and 
Reconciliation Commission” 
310 Bkz. http://hrw.org/english/docs/2005/10/06/peru11833.htm, , 01.11.2005 
311 Bkz. Morton E. Winston, “Assessing the Effectiveness of Human Rights NGOs: Amnesty 
International”, NGOs and Human Rights: Promise and Performance, Claude E. Welch (Ed.), 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000, s. 36–38 
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ilgili değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu süreli yayınların çoğu elektronik dergi 

olarak hazırlanmakta ve İHSTÖ’lerin internet adreslerinde yayımlanmaktadır. 

 

İHSTÖ’lerin süreli yayınları arasında, Önce İnsan Hakları adlı örgütün iki 

haftada bir yayımladığı “RightsWire” bülteni312, Uluslararası Af Örgütü’nün aylık 

“The Wire” dergisi313 ve altı ayda bir yayımlanan, Avrupa ve Orta Asya314 bülteni315 

sayılabilir. 

 

 

4. Uluslararası ve Bölgesel Koruma Mekanizmaları Kapsamındaki 

Girişimler 

 

  4.1. Birleşmiş Milletler Nezdinde 

 

a) İlk girişimler ve 1235 Sayılı Karar 

 

BM’nin 1945 yılında kurulmasının ardından, BM Genel Sekreterliği’ne, 

dünyanın dört bir yanından insan hakları ihlalleriyle ilgili şikâyetler gelmeye 

başlamıştır. Ancak klasik devlet egemenliği anlayışı, bu şikâyetlerin BM 

organlarında işleme konulmasını engellemiştir. BM, bir takım itirazlara rağmen, 

insan hakları ihlalleriyle ilgili şikâyetleri incelemeye yetkili olmadığına karar 

vermiştir.316 EKOSOK’un 5 Ağustos 1947 tarihli 75(V) sayılı kararında, BM’nin 

insan hakları ihlalleriyle ilgili başvuruları inceleme yetkisi olmadığı teyit edilmekle 

birlikte, Genel Sekreterin, şikâyetlerin gizli bir listesini hazırlayarak, bu listeyi 

başvuranların ismine yer vermeksizin, İnsan Hakları Komisyonuna havale edeceği 

düzenlenmiştir. Eğer hakkında şikâyet yapılan devlet Komisyon’da temsil 

                                                 
312 17 Ekim 2005 tarihli 36. Cilt için bkz. http://www.humanrightsfirst.org/rights_wire/ 
RightsWire_36.htm, 01.11.2005 
313 Kasım 2005 sayısı için bkz. http://web.amnesty.org/wire/, 15.11.2005 
314 “Europe and Central Asia” 
315 Temmuz-Aralık 2004 dönemini kapsayan bölüm için bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ 
ENGEUR010022005?open&of=ENG-2EU, 01.10.2005 
316 Cees Flinterman, “Extra-Conventional Standard-Setting and Implementation in the Field of 
Human Rights”, An Introduction to the International Protection of Human Rights, Hanski, 
Raija, Markku Suksi (Ed.), 2nd Revised Edition, Turku/Åbo, Åbo Akademi University, Institute for 
Human Rights, 2000, s. 146 
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edilmiyorsa, bu devlete de başvuru hakkında bilgi verilecektir. Diğer yandan, 

başvurana, şikâyetinin kayda geçirildiği, ancak BM’nin insan hakları şikâyetleri 

konusunda herhangi bir işlem yapmaya yetkili olmadığı bildirilecektir.317 

 

EKOSOK, 30 Temmuz 1959 tarihinde, önceki düzenlemeden küçük 

farklılıklar içeren, 728F sayılı kararı kabul etmiştir. Buna göre, Genel Sekreterin 

hazırladığı listenin gizliliği kaldırılmış, ancak başvuranın kimliğinin 

açıklanmayacağı kuralı korunmuştur. Şikâyetlerin (başvuranın adı açıklanmaksızın) 

ilgili devlete de bildirileceği ve devletlerden iddialara yanıt vermesinin 

istenebileceği, ayrıca devletlerden, verilen yanıtların Komisyona tam olarak mı 

yoksa özet halinde mi sunulmasını tercih ettiğinin sorulacağı düzenlenmiştir. Diğer 

yandan, ayrımcılık ve azınlıklarla ilgili şikâyetleri inceleyen alt Komisyon 

üyelerinin de, İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle aynı haklardan yararlanacağı 

belirtilmiştir.318 

 

BM’nin insan hakları ihlallerini inceleme konusundaki bu çekingen tavrı, 

EKOSOK’un 6 Haziran 1967 yılında kabul ettiği 1235 sayılı kararla değişmiştir. 

1235 sayılı karar ya da 1235 yöntemi, İnsan Hakları Komisyonu ve alt Komisyonun 

yıllık oturumlarında, sömürgeler ve diğer bağımlı ülke ve bölgeler başta olmak 

üzere, tüm ülkelerdeki ırkçı ve toplumsal ayrımcılık ile aparheid da dâhil olmak 

üzere insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali sorununu tartışmasını 

öngörmektedir. Bu bağlamda, toplu insan hakları ihlallerine ilişkin olarak elde 

edilen bilgiler, İnsan Hakları Komisyonu ve alt Komisyonun kamuya açık 

toplantılarında incelenmektedir.319 

 

İnsan hakları ihlalleri hakkındaki bilgiler, İnsan Hakları Komisyonunda 

temsil edilen ya da edilmeyen devletler, alt Komisyon üyeleri veya BM nezdinde 

danışma statüsüne sahip STÖ’ler tarafından temin edilebilmektedir. Konunun önemi 

nedeniyle, çok sayıda İHSTÖ, İnsan Hakları Komisyonu ve alt Komisyonun yıllık 

                                                 
317 Jayawickrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, s. 144 
318 ibid., s. 145 
319 Flinterman, 2000, s. 147 
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toplantılarına katılmakta ve tartışmalarda aktif rol üstlenmektedir. Alt Komisyonun, 

bir ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Bu 

konuda ilgili ülke nezdinde girişimde bulunma yetkisi, İnsan Hakları Komisyonuna 

aittir.320 

 

İnsan haklarıyla ilgili ilk genel soruşturma, 1967 yılında Güney Afrika’da 

insan haklarının durumunu araştırmak üzere oluşturan geçici çalışma grubu ve işgal 

altındaki topraklarda İsrail’in uygulamalarını araştırmak üzere kurulan özel komite 

aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu soruşturmalar 1235 sayılı karar temelinde 

yapılmamıştır.321 

 

1235 sayılı karara dayandırılan ilk soruşturma, 1973 Şili askeri darbesi 

sonrasında, bu ülkedeki insan haklarının durumunu araştırmak üzere, BM Genel 

Kurulu’nun kararına dayanarak, İnsan Hakları Komisyonu’nca atanan beş kişilik 

geçici çalışma grubu tarafından yapılmıştır. İHSTÖ'ler soruşturmaya konu dönemde 

Şili’deki işkence ve insanlık dışı uygulamalar hakkında Komisyon’a önemli bilgiler 

sağlamıştır. 1979 yılında Şili’de insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek üzere 

bir özel temsilci atanmasıyla, geçici çalışma grubunun görevi son bulmuş, ancak 

BM’nin Şili üzerindeki incelemeleri devam etmiştir.322 

 

İnsan Hakları Komisyonu, 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların 

başlarında, 1235 yöntemi kapsamında, belli ülkelerdeki insan hakları ihlallerini veya 

genel olarak belli insan haklarını araştırmak üzere özel raportörler, temsilciler, 

uzmanlar, çalışma grupları veya diğer görevliler atamaya başlamıştır. Belli 

ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin araştırılmasına “ülke yöntemi”, belli insan 

haklarının araştırmasına ise “tematik yöntem” denilmektedir.323 Her iki yöntemde de 

bireylerden ve İHSTÖ’lerden sağlanan bilgilerden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. 

                                                 
320 ibid 
321 A. H. Robertson, J. G. Merrills, 1996, s. 85 
322 ibid, s. 85–86 
323 Flinterman Cornelius ve Jeroen Gutter, “The United Nations and Human Rights: Achievements 
and Challenges”, http://hdr.undp.org/docs/publications/ background_papers/flinterman2000.pdf, 
13.05.2005, s. 14. Ayrıca bkz. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, New 
York, Oxford University Press, 2001, s. 9 vd. 
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Diğer yandan, BM İnsan Hakları Komisyonu’nun, belli ülkelerdeki insan 

hakları ihlalleriyle ilgili araştırma yapma (ya da yapmama) kararının, doğal olarak, 

siyasal mülahazalardan uzak olmadığı iddia edilmektedir.324 Bu durum İHSTÖ’ler 

tarafından da yoğun olarak eleştirilmektedir. Örneğin, Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu, BM İnsan Hakları Komisyonu’nun 2002 bahar oturumunda, 

Zimbabwe, Çin ve Çeçenistan’daki ciddi insan hakları ihlalleri üzerinde durmaktan 

kaçınmasını, “çıkarcılığın utandırıcı teşhiri”325 gibi ağır ifadelerle eleştirmiştir.326 

 

b) 1503 Sayılı Karar 

 

1235 yöntemi, BM’nin insan hakları alanındaki faaliyetleri için önemli bir 

dönüm noktası olmakla birlikte, bireysel şikâyetlerin incelenmesi konusundaki 

boşluğu dolduramamıştır.327 EKOSOK, bu boşluğu doldurmak amacıyla, 1235 

yönteminin yanı sıra uygulanmak üzere, 27 Mayıs 1970 tarihinde, 1503 sayılı kararı 

kabul etmiştir.  

 

1503 sayılı karar ya da 1503 yöntemi, İnsan Hakları Komisyonu’na, bir 

ülkede toplu insan hakları ihlalleri olduğunu gösteren bireysel şikâyetleri inceleme 

yetkisi vermektedir. 1503 sayılı karar, 16 Haziran 2000 tarih ve 2000/3 sayılı 

EKOSOK kararıyla gözden geçirilmiştir. Buna göre, eski adı “Ayrımcılığın 

Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu” olan “İnsan Haklarının 

Geliştirilmesi ve Korunması Alt Komisyonu”, kendi üyeleri arasından, bir yıllık süre 

için, coğrafi dağılımı göz önüne alarak beş üyeli bir “Şikayetlerle İlgili Çalışma 

Grubu”328 seçmektedir. Şikayetlerle İlgili Çalışma Grubu, Alt Komisyonun yıllık 

toplantılarının hemen ardından toplanmakta ve birey veya birey gruplarının insan 

hakları şikâyetleri ile Hükümetlerin bu şikâyetlere ilişkin yanıtlarını incelemektedir. 

Şikayetlerle İlgili Çalışma Grubu, toplu insan hakları ihlali olduğunu gösteren 

                                                 
324 Bkz. A. H. Robertson, J. G. Merrills, 1996, s. 84 
325 “shameful display of expediency” 
326 Bkz. Christian Tomuschat, 2003, s. 121 
327 Flinterman Cornelius ve Jeroen Gutter, s.14–15 
328 “The Working Group on Communications” 
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makul deliller elde etmesi durumunda, konuyu “Durumlar Çalışma Grubu”na329 

havale etmektedir. Durumlar Çalışma Grubu, İnsan Hakları Komisyonu’ndan en az 

bir ay önce toplanarak, şikâyetleri incelemekte ve bunların Komisyona havale edilip 

edilmeyeceğine karar vermektedir. Daha sonra, Komisyon, kendisine havale edilen 

her durum hakkında bir karar almaktadır.330 

 

Komisyon, kendisine havale edilen şikâyetleri, iki ayrı kapalı oturumda 

değerlendirmektedir. Komisyon, sonuç alarak, her durum hakkında aşağıdaki 

kararlardan birini almaktadır:331 

 

- Konunun incelenmesinden vazgeçmek, 

- Yapılması muhtemel yeni 1503 başvurularından veya ilgili Hükümetten 

ek bilgiler elde edilinceye kadar durumu inceleme altında tutmak, 

- Durumu incelemeyi sürdürmek ve bu amaçla bağımsız bir uzman 

atamak, 

- Konuyu gizli 1503 yöntemi kapsamından çıkarıp, açık 1235 yöntemi 

kapsamına almak. 

 

1503 yönteminde, durum EKOSOK’a intikal edene kadar olan aşamaların 

tamamı gizlidir. Ancak, 1978 yılından itibaren, İnsan Hakları Komisyonu 

başkanları, 1503 yöntemi kapsamında inceleme altında olan ülkelerin isimlerini ilan 

etmeye başlamıştır. Dolayısıyla, 1503 yönteminin ilk aşamalarında çözüme 

ulaşmayan bir konu, öncelikle İnsan Hakları Komisyonu başkanının genel 

açıklamalarıyla, ardından da EKOSOK aracılığıyla dünya kamuoyunun dikkatine 

getirilmektedir.332 

 

                                                 
329 “The Working Group on Situations” 
330 Bkz. Charles Norchi, “Human Rights: A Global Common Interest” The United Nations: 
Confronting the Challenges of a Global Society, Krasno, Jean E. (Ed.), Boulder, Colorado, Lynne 
Rienner Publishers, 2004 s. 93. Ayrıca bkz. Office of the High Commissioner for Human Rights, 
“The Revised 1503 Procedure”, http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/1503.htm, 13.05.2005 
331 Charles Norchi, 2004, s. 93 
332 Bkz. Office of the High Commissioner for Human Rights, “The Revised 1503 Procedure”, 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/1503.htm, 13.05.2005 
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Birey veya birey gruplarının yanı sıra, İHSTÖ’ler de, 1503 yöntemi 

çerçevesinde başvurularda bulunabilmektedir. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü ilk 

olarak Brezilya ve Endonezya hakkında 1503 yöntemine başvurmuştur. Uluslararası 

Af Örgütü 1993 yılında Bahreyn, Çad, Çin, Fas, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye ve 

Uganda’yı kapsayan dokuz ülke aleyhine bu yönteme başvurmuştur.333 

 

!503 yöntemi oldukça esnek ve uygulamaya elverişli bir yöntemdir. BM’ye 

üye olan ülkelerin tamamı hakkında ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer 

almak koşuluyla her türlü toplu insan hakları ihlaliyle ilgili olarak 1503 yöntemine 

başvurulabilir. Ancak, 1503 yönteminin iki temel sakıncası da mevcuttur. Birinci 

sakıncası, sürecin gizli olması ve bu sayede hakkında şikâyette bulunulan devletlerin 

kapalı kapılar ardında şikâyetleri sonuçsuz bırakmak için çaba harcamalarıdır. İkinci 

sakıncası ise, sürecin uzunluğudur. Başvuruların öncelikle iki ayrı alt komisyon 

tarafından incelenmesi ve ardından Komisyona havale edilmesi, ayrıca Komisyon 

tarafından da incelemeye tabi tutulması, süreci uzatmakta ve insan hakları 

ihlallerinin zamanında bir müdahaleyle önlenmesini engellemektedir. Bahse konu 

sakıncalar, İHSTÖ’ler tarafından eleştirilmekle birlikte, 1503 yöntemi İHSTÖ’lerin 

doğrudan başvurabildikleri sınırlı yollardan birini oluşturduğundan, bu eleştirinin 

dozu aşırıya kaçırılmamaktadır.334 

 

c) BM Sözleşmelerinde Öngörülen Denetim Mekanizmaları 

 

İHSTÖ’ler, BM Şartı’ndan kaynaklanan genel denetim mekanizmalarının 

yanı sıra, BM nezdinde kabul edilen çeşitli insan hakları sözleşmelerinde öngörülen 

denetim mekanizmalarına da farklı şekillerde katılmaktadır. 

 

BM sistemi içinde kabul edilen insan hakları sözleşmeleri, taraf devletler 

bakımından bireysel hak ve özgürlüklerin korunması için somut hukuksal 

yükümlülükler öngörmektedir. Bu sözleşmelerde, taraf devletlerin sözleşmeden 

                                                 
333 Helena Cook, “Amnesty International at the United Nations”, The Conscience of The World: 
The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System, Ed: Peter Willetts, 
London, Hurst & Company, 1996, s. 201 
334 ibid, s. 201–202 
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kaynaklanan yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerini denetlemek için özel 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygın olanı, taraf devletlerin 

sözleşme organlarına periyodik olarak bildirdikleri rapor yöntemidir. Sözleşme 

organları, ülke raporlarını inceledikten sonra, gelişme kaydedilen noktalar ve halen 

mevcut engellerle ilgili yorum ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Sözleşmelerde 

öngörülen ikinci koruma yöntemi ise bireysel şikâyet yoludur. Bireysel şikâyet 

yolunda, sözleşme organları, yargı benzeri bir yöntemle, bireysel hak ihlali 

iddialarını incelemektedir. Bir diğer koruma yöntemi ise, yaygın ve sistematik insan 

hakları ihlali iddialarının sözleşme organlarınca soruşturulmasıdır. Son olarak, bazı 

BM sözleşmelerinde öngörülmekle birlikte uygulamada başvurulmayan, bir taraf 

devletin diğer taraf devleti sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

getirmediği gerekçesiyle şikâyet yolundan da söz etmek gerekir.335 

 

BM sistemi içinde yedi temel insan hakları sözleşmesi bulunmaktadır. Bu 

sözleşmeler ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri denetleyen organlar 

aşağıda belirtilmiştir:336 

 

i) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 

Aralık 1965 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ocak 1969 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.337 BM Sözleşmeleri uyarınca oluşturulan ilk 

denetim organı, 1969 yılında kurulan “Irk Ayrımcılığının Ortadan 

Kaldırılması Komitesi”338dir. Komite, üye devletler tarafından 

verilen periyodik raporları ve devletlerarası şikâyetleri 

                                                 
335 Rekosh vd., 2001, s. 186–187.  
336 BM İnsan Hakları Sözleşmeleri ile üye devletlerin imza ve onay durumları hakkında bkz. 
http://www.ohchr.org/english/law/index.htm, 01.11.2005. Ayrıca bkz. Office of the High 
Commissioner for Human Rights, “The United Nations Human Rights Treaty System, An 
introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies”, Fact Sheet No. 30, 
http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/OHCHR-FactSheet30.pdf, 01.06.2005, s. 23–24; Philip 
Alston, “The UN Human Rights treaty system: A system in crisis?”, The Future of UN Human 
Rights Treaty Monitoring, Alston, Philip (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2000, s. 4 
vd. 
337 Türkiye, Sözleşmeyi 16.09.2002 tarihinde, bazı beyan ve çekincelerle onaylamıştır. Bkz. R.G. 
16.06.2002, S. 24787 
338 “The Committee on the Elimination of Racial Discrimination” (CERD) 
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incelemekte, sözleşmenin yorumuyla ilgili konularda veya birden 

fazla devlette yaygın olan Sözleşme ihlalleri hakkında genel 

tavsiyelerde bulunabilmektedir. Komite ayrıca, Sözleşmenin 14. 

maddesi uyarınca gerekli beyanda bulunan üye ülkelerdeki birey 

veya birey grupları tarafından yapılan şikâyetleri de 

incelemektedir.339 

ii) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme: BM 

Genel Kurulu'nda 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilmiş ve 23 

Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.340 Sözleşmenin denetim 

organı, 1976 yılında kurulan “İnsan Hakları Komitesi”341dir. 

Komite, devlet raporlarını ve devletlerarası şikâyetleri incelemekle 

görevlidir. Diğer yandan, Komite, Sözleşmeye Ek Birinci İhtiyari 

Protokol uyarınca, bireysel şikâyetleri de, yargı benzeri bir 

yöntemle incelemektedir.342 

iii) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme: BM Genel Kurulu'nda 16 Aralık 1966 tarihinde kabul 

edilmiş ve 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.343 

Sözleşmenin 4. bölümünde denetim organı olarak öngörülen 

EKOSOK, 28 Mayıs 1985 tarih ve 1985/17 sayılı kararıyla, 

Sözleşmeden kaynaklanan denetim yetkisini “Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Komitesi”344ne devretmiştir. Komite, devlet 

raporlarını incelemekle görevlidir. Sözleşmede bireysel şikâyet 

                                                 
339 Bkz. http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/procedure.htm, 01.10.2005. Türkiye, 01.12.2005 
tarihi itibarıyla bu bildirimde bulunmamıştır. 
340 Türkiye, Sözleşmeyi 23.09.2003 tarihinde, bazı beyan ve çekincelerle onaylamıştır. Bkz. R.G. 
21.07.2003, S. 25175 
341 “The Human Rights Committee” (HRC). İnsan Hakları Komitesi ile STÖ’ler arasındaki işbirliği 
konusunda bkz. Tyagi, Yogesh K., “Cooperation Between the Human Rights Committee and 
Nongovernmental Organizations: Permissibility and Propositions”, Texas International Law 
Journal, 1983, C. 18, s. 273–290 
342 Türkiye, Sözleşmeye Ek Birinci İhtiyari Protokolü 03.02.2004 tarihinde imzalamış, ancak 
01.12.2005 tarihi itibarıyla henüz onaylamamıştır. Buna karşılık, Ölüm cezasını kaldırmayı 
amaçlayan Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun, 02.11.2005 tarih ve 25984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
343 Türkiye, Sözleşmeyi 23.09.2003 tarihinde, bazı beyan ve çekincelerle onaylamıştır. Bkz. R.G. 
11.08.2003, S. 25196 
344 “The Committee on Economic, Social and Cultural Rights” (CESCR) 
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yolu öngörülmemekle birlikte, bireysel şikâyet yolunu düzenleyen 

bir ek protokol taslağı üzerinde çalışılmaktadır.345 

iv) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi: 

BM Genel Kurulu'nda 18 Aralık 1979 tarihinde kabul edilmiş ve 3 

Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.346 Sözleşmenin denetim 

organı, 1982 yılında kurulan “Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 

Önlenmesi Komitesi”347dir. Komite, devlet raporlarını incelemekle 

görevlidir. Komite, diğer yandan, Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol 

uyarınca, birey veya birey grupları tarafından yapılan şikâyetleri 

incelemekte, ağır ve sistematik kadın hakları ihlalleri hakkında 

soruşturma açabilmektedir. 

v) İşkence ve diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele 

veya Cezaya Karşı Sözleşme: BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık 

1984 tarihinde kabul edilmiş ve 26 Haziran 1987 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.348 Sözleşmenin denetim organı, 1987 yılında 

kurulan “İşkenceye Karşı Komite”349dir. Komite, öncelikle devlet 

raporlarını incelemekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite, 

üye ülkelerde sistematik işkence uygulandığına dair “güvenilir 

kaynaklardan” bilgi edinmesi durumunda, gizli soruşturma 

başlatabilmekte ve bu kapsamda ilgili ülkeyi ziyaret 

edebilmektedir. Belli başlı İHSTÖ’lerin de sözü edilen “güvenilir 

kaynaklar” arasında yer aldığına kuşku yoktur.350 Komite, 

Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca gerekli beyanı yapmış olan 

devletler hakkındaki bireysel şikâyetleri, ayrıca Sözleşmenin 21. 

                                                 
345 Bkz. http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/, 01.10.2005 
346 Türkiye, Sözleşmeyi 20.12.1985 tarihinde, bazı beyan ve çekincelerle onaylamıştır. Bkz. R.G. 
24.07.1985, S. 18898. Türkiye, Sözleşme’nin 20. maddesinin 1. paragrafında yapılan değişikliği 
19.10.1999 tarihinde (Bkz. R.G. 29.08.1999, S. 23801), Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokolü ise 
29.10.2002 tarihinde onaylamıştır. Bkz. R.G. 18.09.2002, S. 24880. 
347 “The Committee on the Elimination of Discrimination against Women” (CEDAW) 
348 Türkiye, Sözleşmeyi 02.08.1988 tarihinde onaylamıştır. Bkz. R.G. 29.04.1988, S. 19799 
349 “The Committee Against Torture” (CAT) 
350 Bkz. aynı yönde, Lempinen, Miko, Consultative Relationship between the United Nations and 
Non-governmental Organizations, Abo Akademi University, Institute for Human Rights, 
Abo/Turku, Finland, 1999, s. 35 
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maddesi uyarınca gerekli beyanı yapmış olan devletler hakkındaki 

devletlerarası şikâyetleri incelemektedir.351 

vi) Çocuk Hakları Sözleşmesi: BM Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.352 Sözleşmenin denetim organı, 1990 yılında kurulan 

“Çocuk Hakları Komitesi”353dir. Komite, öncelikle devlet 

raporlarını incelemekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Aşağıda, 

İHSTÖ’lerin düzenleyici kural koyma işlevleri incelenirken de 

değinileceği üzere, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hazırlık 

çalışmalarında354 İHSTÖ’lerin büyük katkıları olmuştur. Bu amaçla 

oluşturulan STÖ grubu, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında 

STÖ’lerin faaliyetlerini koordine etmektedir.355 Sözleşmenin 45a 

maddesinde, Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinin 

denetlenmesine, uzman kuruluşlar ve diğer BM organlarının da 

katılacağı, Çocuk Hakları Komitesinin bu kuruluşların görüşlerine 

başvurabileceği ve gerektiğinde rapor hazırlamalarını 

isteyebileceği belirtilmektedir. Ayrıca, Sözleşmenin 22. 

maddesinde, taraf devletlerin, mülteci konumundaki çocukları 

korumak ve yardımcı olmak için BM’yle diğer uluslararası 

örgütlerle ve STÖ’lerle işbirliği yapması öngörülmektedir. 

Sözleşmeye ek olarak, 25 Mayıs 2000 tarihinde Çocuk Satışı, 

Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi hakkında İhtiyari Protokol 

ve Çocukların Silahlı Çatışmaya Katılması hakkında İhtiyari 

Protokol kabul edilmiştir.356 

vii) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına 

Dair Uluslararası Sözleşme: BM Genel Kurulu'nda 18 Aralık 1990 

                                                 
351 Türkiye Sözleşme’nin 21 ve 22. maddeleri uyarınca gerekli beyanatta bulunmuştur. 
352 Türkiye, Sözleşmeyi 04.04.1995 tarihinde onaylamıştır. Bkz. R.G. 27.01.1995, S. 22184. 
Sözleşmenin 43/2. maddesinde yapılan değişiklik de 09.12.1999 tarihinde onaylanmıştır. Bkz. R.G. 
13.10.1999, S. 23845. 
353 “The Committee on the Rights of the Child” (CRC) 
354 “Travaux préparatoire” 
355 Çocuk Hakları Sözleşmesi için STÖ Grubu (The NGO Group for the Convention on the Rights of 
the Child) hakkında bkz. http://www.crin.org/NGOGroupforCRC/, 01.10.2005 
356 Türkiye Birinci İhtiyari Protokolü 19 Ağustos 2002 tarihinde, İkinci İhtiyari Protokolü ise 4 Mayıs 
2004 tarihinde onaylamıştır. 
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tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.357 Sözleşmenin denetim organı, 2004 yılında kurulan 

“Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması 

Komitesi”358dir. Komite, devlet raporlarını incelemekte ve 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite, Sözleşmenin 77. maddesi 

uyarınca gerekli beyanı yapmış olan devletler hakkındaki bireysel 

şikâyetleri, ayrıca Sözleşmenin 76. maddesi uyarınca gerekli 

beyanı yapmış olan devletler hakkındaki devletlerarası şikâyetleri 

incelemeye yetkilidir.359 

 

İHSTÖ’ler, taraf devletlerin, yukarıda değinilen insan hakları sözleşmelerine 

uyumu hakkında “gölge raporlar” hazırlamaktadır. Sözleşme hükümleri uyarınca, 

taraf devletlerin hazırladığı periyodik raporlar, denetim organları tarafından 

incelenmektedir. Sözleşme denetim organları, devlet raporlarını incelerken, ilgili 

ülke hakkındaki bilgilerin tamamından yararlanmaktadır. Bu bilgiler arasında 

İHSTÖ’lerin hazırladığı “gölge raporlar” da bulunmaktadır. İnsan Hakları Komitesi 

gibi bazı sözleşme denetim organları, gölge raporlarda yer verilen konulara açıklık 

getirmek üzere, İHSTÖ temsilcilerini sözlü ifade vermeye çağırabilmektedir. 

İHSTÖ’ler, çoğu zaman, devlet raporlarında değinilmeyen ya da ihmal edilen 

sorunları açığa çıkarmaktadır. Örneğin, Siyasi/Medeni Haklar ve İnsan Hakları 

Danışma Merkezi360 adlı STÖ, Çek Cumhuriyetinin, Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme uyarınca hazırladığı periyodik 

rapora karşı, Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’ne (CERD), 2000 

yılının Haziran ayında bir gölge rapor sunmuştur. Adı geçen STÖ, gölge raporunda, 

Çek Cumhuriyeti’nin raporunda yer verilmeyen, Romanlara karşı yapılan, ev ve 

okul ortamlarının ayrılması uygulamasını ve bu ayrımcılığa karşı Romanların 

başvurabileceği etkin bir iç hukuk yolu bulunmamasını eleştirmiştir.361 

                                                 
357 Türkiye, Sözleşmeyi 27.09.2004 tarihinde onaylamıştır. Bkz. R.G. 08.07.2004, S. 25516. 
358 “The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their 
Families” (CMW) 
359 Türkiye, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’nin bu 
konudaki yetkilerini sonraki bir tarihte tanıyacağına dair bir beyanda bulunmuştur. 
360 “The Counseling Center for Citizenship/Civil and Human Rights” 
361 Rekosh vd., 2001, s. 198 
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İHSTÖ’ler, yukarıda incelenen bazı BM Sözleşmelerinde öngörülen bireysel 

şikâyet yoluna, ancak insan hakları ihlalinin bizatihi mağduru olmaları veya insan 

hakları mağdurlarının açıkça kendilerine yetki vermesi durumunda -mağdurlar 

adına- başvurabilmektedir.362 Bununla birlikte İHSTÖ’ler, Sözleşme denetim 

organlarına bireyler adına şikâyette bulunma yolunu fazla tercih etmemektedir. 

Bunun nedeni, dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren İHTSÖ’lerin, 

denetim organları önündeki binlerce bireysel başvurunun yasal temsilciliğini 

üstlenmesine imkân bulunmamasıdır. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü gibi 

tanınmış İHSTÖ’ler, bireyleri ve hukukçuları şikâyet yoluna nasıl başvurabilecekleri 

konusunda bilgilendirmekte, denetim yollarının etkinliğinin artırılması yönündeki 

çalışmalara katılmakta ve Sözleşme denetim organlarının verdiği kararları dikkatle 

takip etmektedir.363 

 

d) UNESCO ve UÇÖ Nezdinde 

 

BM’nin uzman kuruluşları arasında yer alan BM Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO) ve UÇÖ sisteminde STÖ’lerle ilişkilere özel önem verilmiş ve 

BM Şartı ile insan hakları sözleşmelerinde öngörülen işbirliğinin ötesinde, 

STÖ’lerin sürece doğrudan katılımını öngören düzenlemelere gidilmiştir. 

 

i) UNESCO ve İHSTÖ’ler 

 

UNESCO’nun 16 Kasım 1945 tarihli Kurucu Belgesi’nin 11/4. maddesinde, 

UNESCO’nun yetki alanına giren konularda uluslararası STÖ’lerle danışma ve 

işbirliği için uygun düzenlemeler yapabileceği düzenlenmiştir. UNESCO, 

başlangıçta STÖ’lerle geçici (ad hoc) ilişkiler kurmuş, ancak 1950’li yıllarda 

faaliyetlerine katılan STÖ’lerin sayısında önemli bir artış olunca, 1960 yılında 

                                                 
362 Lyal S. Sunga, “NGO Involvement in International Human Rights Monitoring”, Les 
Organisations Non Gouvernementales et le Droit International des Droits de l’Homme – 
International Human Rights Law and Non Governmental Organizations, G. Cohen-Jonathan ve 
J. F. Flauss (Ed.), Brüksel, Bruylant, 2005, s. 58 
363 Cook, 1996, s. 205–206 
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örgütün uluslararası STÖ’lerle ilişkilerini düzenlemek üzere, direktifler kabul 

etmiştir.364 Söz konusu direktiflerde, STÖ’lerle ilişkilerde BM sistemine benzer üçlü 

bir sistem öngörülmüştür.365 1995 yılında örgütün uluslararası STÖ’lerle ilişkilerini 

düzenleyen direktifler değiştirilmiştir. 

 

Bu direktiflere göre UNESCO, uluslararası STÖ’lerin niteliğine ve 

amaçlarına göre, STÖ’lerle resmi (yapısal) veya işlevsel ilişki kurabilmektedir. 

Resmi ilişkiler danışma veya ortaklık şeklinde olmaktadır. Danışma ilişkisi kurulan 

STÖ’ler, UNESCO toplantılarına katılmakta, Genel Direktör’ün talebi üzerine belli 

konularda görüş ve mütalaa bildirmektedir. Ortaklık ilişkisi, sınırlı sayıda STÖ ile 

kurulmuş olup, STÖ’lerle daha yakın bir işbirliğini öngörmektedir. İşlevsel ilişki 

ise, UNESCO faaliyetleri ve programları kapsamında, herhangi bir STÖ ile kurulan 

daha esnek ve dinamik bir işbirliğini ifade etmektedir.366 UNESCO direktiflerinde, 

STÖ’lerle kolektif görüşmelerde bulunulacağı da düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 

UNESCO’yla danışma ve ortaklık ilişkisi olan uluslararası STÖ’ler, Genel 

Direktör’ün onayıyla, iki yılda bir uluslararası konferans düzenleyebilmektedir. 

Ayrıca, UNESCO’yla resmi veya işlevsel ilişkisi olan STÖ’lerin katılımıyla, belli 

aralıklarla bölgesel konferanslar düzenlenmektedir.367 

 

Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu 

(FIDH) gibi tanınmış İHSTÖ’lerin UNESCO’yla resmi danışma ilişkisi 

mevcuttur.368 Uluslararası Af Örgütü, 1973 yılında UNESCO merkezinde dünyada 

işkence uygulamalarıyla ilgili bir konferans düzenlemek istemiş, ancak konferansın 

açılışından hemen önce eleştiri oklarının kendilerine yöneleceğini anlayan bazı üye 

devletler konferansın UNESCO çatısı altında yapılmasına karşı çıkmışlardır. Bunun 

                                                 
364 Bkz. Richard Hoggart, “UNESCO and NGOs: A Memoir”, The Conscience of The World: The 
Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System, Ed: Peter Willetts, London, 
Hurst & Company, 1996, s. 101 
365 Bkz. ibid., s. 102 
366 Bkz. UNESCO, Basic Texts, Paris, UNESCO Publication, 2004, s. 158–161 
367 Bkz. Directives Concerning Unesco's Relations with Non-Governmental Organizations, 
http://www.unesco.org/ngo/comite/directivesenglish.htm, 01.06.2005 
368 UNESCO ile resmi veya işlevsel ilişki içinde olan STÖ’lerin tam listesi için bkz. 
http://erc.unesco.org/ong/en/directory/ListeONG.asp, 01.10.2005 
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üzerine toplantı Paris’in başka bir yerinde düzenlenmiştir.369 Uluslararası Af 

Örgütü’nün UNESCO ile ilişkilerinde kimi zaman gergin anlar da yaşanmaktadır. 

Örneğin, UNESCO’nun Fransa’nın Nantes şehrinde düzenlediği insan hakları 

konferansında, Uluslararası Af Örgütü’nün Uluslararası Yönetim Komitesi Başkanı 

Paul Hoffman’ın yapması öngörülen, günümüzde insan hakları ve terörizm konulu 

konuşma metninin, fazla ABD merkezli olduğu ileri sürülerek, çevirisi, basımı ve 

dağıtımı yapılmayacağının bildirilmesi üzerine, Uluslararası Af Örgütü, 17 Mayıs 

2004 tarihinde, konferanstan çekilme kararı almıştır.370 

 

UNESCO Sözleşmelerinde yer alan, devletlerin rapor ve bilgi verme 

yükümlülüklerinin yanı sıra, 1978 yılında Yönetim Kurulu kararıyla, eğitim, bilim, 

kültür ve bilgi gibi yetki alanına giren konularda, insan hakları ihlali şikâyetlerini 

incelemek üzere gizli bir denetim mekanizması kabul edilmiştir. 1978 ila 2003 

yılları arasında kabul edilebilir bulunan 508 başvurudan 315’i sonuca 

bağlanmıştır.371 

 

Şikâyetler, ihlalden mağdur olan birey veya birey grupları tarafından 

yapılabildiği gibi, ihlaller hakkında güvenilir bilgiye sahip olan birey, birey grupları 

ve STÖ’ler tarafından, Sözleşme ve Tavsiyeler Komitesi’ne372 yapılmaktadır. 

UNESCO’nun bireysel şikâyet yönteminde mağdur olma şartı aranmadığı için bir 

bakıma STÖ’ler için actio popularis373 imkânı yaratılmıştır. Ancak, sınırlı sayıda 

insan hakları ihlali için başvurulabilmesi, sürecin gizli olması, şikâyetlerin Hükümet 

temsilcilerinden oluşan Komite tarafından incelenmesi ve çoğu kez insan hakları 

mağdurlarının durumunda bir iyileşme olup olmadığının bilinmemesi nedeniyle, bu 

yöntem fazla etkili olamamıştır.374 

                                                 
369 Hoggart, 1996, s. 113 
370 Bkz. Amnesty International withdraws from UNESCO conference in France, 
http://www.amnesty.ie/user/content/view/full/2139, 01.10.2005 
371 Bkz. http://www.unesco.de/c_humanrights/IV-I.php, 01.10.2005 
372 “Committee on Conventions and Recommendations” 
373 Bireysel menfaat ya da mağdur olma şartı aranmaksızın, hukuka aykırılığın tespiti için herkesin 
başvurulabildiği (popüler) dava yolu. 
374 Bkz. Fons Coomans “UNESCO and Human Rights”, An Introduction to the International 
Protection of Human Rights, Hanski, Raija, Markku Suksi (Ed.), 2nd Revised Edition, Turku/Åbo, 
Åbo Akademi University, Institute for Human Rights, 2000, s. 225–229. Ayrıca bkz. Rachel Brett, 
“The Contribution of NGOs to the Monitoring and Protection of Human Rights in Europe: An 
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ii) UÇÖ ve İHSTÖ’ler 

 

UÇÖ, karar organlarının üçlü yapısı ile uluslararası örgütler içinde özel bir 

yer teşkil etmektedir. Uluslararası Çalışma Konferansı, iki hükümet, bir işveren, bir 

de işçi temsilcisinden oluşmaktadır. Konferansın ilgili grupları tarafından seçilen 

yönetim organı da, aynı oranda hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden 

oluşmaktadır. ILO’nun bu demokratik yapısı, yönetim ve denetim organlarının 

tamamında, hükümet temsilcilerini sosyal tarafların endişeleri konusunda daha 

duyarlı ve hassas davranmaya sevk etmektedir.375 

 

Ulusal STÖ’lerin sosyal taraflar olarak sistemle bütünleşmelerinin yanı sıra, 

UÇÖ kurucu belgesi, uluslararası işçi, işveren ve tarım örgütleri ile kooperatifleri de 

kapsayan tanınmış uluslararası STÖ’lerle danışma ilişkisi öngörmektedir. Genel 

danışma statüsüne sahip STÖ’ler UÇÖ toplantılarının tamamına, bölgesel danışma 

statüsüne sahip STÖ’ler ise bölgesel toplantılara katılabilmektedir. Dünya 

Sendikaları Federasyonu376 ve Dünya Çalışma Konfederasyonu377 gibi 2005 yılı 

sonu itibarıyla sayıları 10’u geçmeyen uluslararası örgüt, genel danışma statüsünden 

yararlanmaktadır. Afrika, Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa kıtalarından toplam 

sayıları 20 civarındaki örgüt ise, bölgesel danışma statüsüne sahiptir. UÇÖ 

faaliyetlerine katılan ikinci kategorideki uluslararası STÖ’ler ise, işçi ve işveren 

kuruluşları dışında kalan, UÇÖ kurucu belgesindeki prensip ve amaçları paylaşan 

örgütlerdir. Özel listede yer verilen bu STÖ’ler, insan haklarının geliştirilmesi, 

yoksulluğun giderilmesi, sosyal güvenlik, mesleki rehabilitasyon, kadın erkek 

                                                                                                                                         
Analysis of the Role and Access of NGOs to the Intergovernmental Organisations”, Monitoring 
Human Rights in Europe, Comparing International Procedures and Mechanisms, Arie Bloed 
vd. (Ed.), Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, s. 130–131 
375 Klaus Samson ve Kenneth Schindler, “The Standart-Setting and Supervisory System of the 
International Labour Organisation”, An Introduction to the International Protection of Human 
Rights, Hanski, Raija, Markku Suksi (Ed.), 2nd Revised Edition, Turku/Åbo, Åbo Akademi 
University, Institute for Human Rights, 2000, s. 187–188. UÇÖ sisteminin, STÖ’lerin katılımı 
yönünden diğer BM organları için de model olup olamayacağı konusundaki tartışma için bkz. Leary, 
Virginia A., “The ILO: A Model for Non-State Participation?”, http://www.uu.nl/ 
content/05Leary.pdf, 14.11.2003 
376 “World Federation of Trade Unions” (WFTU) 
377 “World Confederation of Labour” (WCL) 
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eşitliği, gençlik sorunları gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Halen özel listede 

yer alan 150’yi aşkın STÖ bulunmaktadır. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası 

İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu gibi 

tanınmış İHSTÖ’ler de özel listede yer almaktadır. Üçüncü kategoride, UÇÖ 

yönetim organları tarafından, özel ilgi alanlarına giren farklı toplantılara katılmak 

üzere davet edilen uluslararası STÖ’ler bulunmaktadır. UÇÖ, yukarıda sayılan üç 

kategoriye giren STÖ’lerin yanı sıra, yerel, ulusal ve bölgesel STÖ’lerle organik 

olmayan, işlevsel ilişkiler de kurmaktadır.378 

 

STÖ’lerin UÇÖ ile ilişkileri, siyasi karar alma mekanizmasına katılım ve 

icra aşaması olmak üzere ikiye ayrılabilir. Siyasi karar alma mekanizmasına katılım, 

UÇÖ organlarında çeşitli fikir ve görüşlerin geliştirilmesi, örgütsel çalışmalara 

doğrudan katkıda bulunulmasını ifade etmektedir. İcra aşaması ise, bir anlaşma 

kabul edildikten sonraki aşamadır. Yani, üye devletlerin UÇÖ standartlarına uyup 

uymadığının denetlenmesi aşamasıdır. 379 

 

ÜÇÖ Sözleşmeleri, devlet raporlarının düzenli ve sistematik olarak 

incelenmesinin dışında, iki ayrı denetim yolu daha öngörmektedir. Bunlar, temsil ve 

şikâyet yoludur. Diğer uluslararası başvuru mekanizmalarından farklı olarak, UÇÖ 

mekanizmalarına, ihlalden mağdur olan bireylerin başvurmaları öngörülmemektedir. 

UÇÖ denetim mekanizmalarının amacı, ilgili devletin yasal düzenleme veya 

uygulamalarının, onayladığı bir UÇÖ sözleşmesi ile çelişmesi gibi genel sorunların, 

kamu yararı göz önüne alınarak incelenmesi ve çözüm bulunmasıdır. Bu yöntemlere 

başvuranların kişisel menfaatinin bulunması veya önceden iç hukuk yollarını 

tüketmesi şart değildir.380 

 

Genel olarak, klasik hak ve özgürlüklerin korunması alanında faaliyet 

gösteren İHSTÖ’ler ile sosyal ve ekonomik haklara ağırlık veren ILO arasındaki 

                                                 
378 Bk. Relations with the Non-governmental Sector, http://www.ilo.org/public/english/comp/ 
civil/ngo/relngios.htm, 01.10.2005  
379 Driessen, Malva, “Strength-Weakness Analyses on the ILO as a Model for NGO-Participation” 
http://www.uu.nl/content/06Driessen.pdf, 14.11.2003, s. 73–74. 
380 Samson ve Shindler, 2000, s. 203–204 
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ilişkilerin fazla gelişmediği söylenebilir. Yalnızca Uluslararası Çalışma 

Konferanslarına düzenli olarak katılan belli başlı İHSTÖ’ler, UÇÖ ile ortak çalışma 

stratejileri geliştirebilmiştir. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü, işçi haklarıyla medeni 

ve siyasal haklar arasında yakın ilişki olduğunu, UÇÖ’nün de üzerinde durduğu 

özellikle örgütlenme özgürlüğü, zorla çalıştırmanın önlenmesi, yerli halkların 

hakları gibi pek çok konuda UÇÖ ile ortak kaygıları paylaştığını vurgulamaktadır.381 

 

4.2. Avrupa Konseyi Nezdinde 

 

a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılan 

Başvurular 

 

AİHS’nin 34. maddesine göre, Sözleşme ve Ek Protokollerle güvenceye 

alınan haklarının, Yüksek Sözleşmeci Taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden 

dolayı ‘mağdur’ olduğunu iddia eden birey, STÖ veya birey grubu AİHM’ye 

başvurabilir. Bu madde uyarınca İHSTÖ’lerin AİHM’ye başvuruda bulunabilmeleri 

için, ihlalden bizatihi mağdur olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, İHSTÖ’ler 

AİHS’nin denetim mekanizmasına doğrudan başvuran sıfatıyla değil, ancak farklı 

yollardan katılabilmektedir. 

 

Birinci olarak, İHSTÖ’ler gayrı resmi ve gizli yollarla insan hakları 

mağdurlarını bilgilendirip, AİHM’ye başvurmaları konusunda yardımcı 

olmaktadırlar. 1998 yılından beri AİHM’ye, İHSTÖ’ler tarafından mağdurlar 

uzaktan yönlendirilerek, pek çok başvuru yapılmıştır. Örneğin, 28 Ekim 1998 

tarihinde karara bağlanan Assenov vd. / Bulgaristan davasında, Bulgar Hükümeti, 

Uluslararası Af Örgütü’nü, el altından başvuranları AİHM’ye başvurmaları 

konusunda kışkırtmakla suçlamıştır.382 Yine, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 

                                                 
381 Bkz. Virginia A. Leary, “The Paradox of Worker’s Rights as Human Rights”, Human Rights, 
Labor Rights and International Trade, Lance A. Compa ve Stephen F. Diamond (Ed.), 
Philadelphia, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2003, s.24 
382 Jean-Fronçois Flauss, “Les organisations non gouvernementales devant les juridictions 
internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme”, Les 
Organisations Non Gouvernementales et le Droit International des Droits de l’Homme – 
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Bölgesi’nden AİHM’ye yapılan birçok başvuru “Kürt İnsan Hakları Projesi”383 adlı 

Londra merkezli STÖ tarafından yönlendirilmektedir.384 

 

İkinci olarak, İHSTÖ’ler, örgüt içinde çalışan hukukçu ve danışmanlar 

aracılığıyla başvuranları AİHM önünde temsil etmektedir. Başvuranları AİHM 

önünde temsil eden STÖ’lerin, büyük ölçüde Anglo-Sakson ve özellikle İngiliz 

merkezli olması dikkat çekicidir. Başvuranların AİHM’de temsil edilmesinin amacı, 

öncelikle, insan hakları ihlal edilen şahısların, mağduriyetlerinin giderilmesi ve yeni 

ihlallerin önlenmesidir. Bunun yanı sıra, AİHM’nin ihlal kararı verip, başvuranlar 

lehine tazminata hükmettiği davalarda, yargılama giderleri başlığı altında 

hükmedilen meblağlar, başvuranı temsil eden İHSTÖ’lere bir miktar gelir 

sağlamaktadır.385 

 

Üçüncü olarak, AİHS’nin “Üçüncü taraf müdahalesi” başlıklı 36. 

maddesinin ikinci fıkrasına göre: “Mahkeme başkanı, adaletin sağlanabilmesi 

amacıyla, yargılamada taraf olmayan herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Tarafı (veya 

başvuran dışındaki ilgili kişileri) yazılı görüş sunma veya duruşmalarda taraf olmaya 

davet edebilir.”386 İHSTÖ’ler de, AİHM’ye yapılan bir başvuruya taraf olmadıkları 

halde, başvuruya konu olaylar hakkında bilgi ve uzmanlık sahibi kuruluşlar olarak, 

AİHM tarafından görüşlerine başvurulabilecek kuruluşlar arasında yer almaktadır. 

İHSTÖ’lerin uluslararası (ya da ulusal) yargı organlarındaki bu konum ya da 

sıfatlarına, mahkemenin dostu olarak Türkçeye çevrilebilecek olan amicus curiae387 

denilmektedir.  

 

                                                                                                                                         
International Human Rights Law and Non Governmental Organizations, G. Cohen-Jonathan ve 
J. F. Flauss (Ed.), Brüksel, Bruylant, 2005, s. 74–75 
383 “Kurdish Human Rights Project” 
384 Bkz. http://www.khrp.org/index.htm, 01.12.2005 
385 Bkz. Flauss, 2005, 77–79 
386 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BAA147F-29C9-48CE-AF64-FB85A86B2433/0/ 
TurkishTurc.pdf, 01.12.2005 
387 Latince, çoğulu amici curiae 
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AİHM önündeki başvurulara amicus curiae sıfatıyla İHSTÖ’lerin katılımını 

da kapsayan “üçüncü taraf müdahalesi” hususu, AİHM İçtüzüğünün388 44. 

maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Buna göre:389 

 

“…2. (a) Bir başvuru, İçtüzüğün 51/1 veya 54/2b maddeleri uyarınca davalı 
Sözleşmeci Tarafa bildirildikten sonra, Mahkeme Başkanı, Sözleşmenin 36/2. 
maddesinde belirtildiği üzere, adaletin sağlanabilmesi amacıyla, başvuruya taraf 
olmayan herhangi bir Sözleşmeci Tarafı veya başvuran dışındaki ilgili kişileri 
yazılı görüş vermeye veya istisnai hallerde duruşmaya katılmaya davet edebilir 
veya buna izin verebilir. 
 
(b) Bu amaçla yapılacak talepler, gerekçeli olmalı ve İçtüzüğün 34/4. maddesinde 
belirtildiği üzere resmi dillerden birinde (İngilizce veya Fransızca) ve yazılı olarak 
hazırlanmalı ve başvuru davalı Sözleşmeci Tarafa bildirildikten sonra en geç 12 
hafta içinde yapılmalıdır. İstisnai hallerde, Daire Başkanı tarafından farklı bir süre 
tespit edilebilir. 
 
3. (a) Büyük Dairede görülen davalar bakımından yukarıdaki fıkralarda öngörülen 
süreler, Dairenin, İçtüzüğün 72/1. maddesi uyarınca Büyük Daire lehine 
yetkisinden feragat ettiğini taraflara bildirdiği ya da İçtüzüğün 73/2. maddesi 
uyarınca, davanın Büyük Daireye havale edilmesi talebinin, Büyük Daire heyeti 
tarafından kabul edildiğinin taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 
 
(b) Yeterli neden gösterilmek koşuluyla, bu maddede belirtilen süreler, Daire 
Başkanı tarafından, istisnai olarak uzatılabilir. 
 
4. 2(a). fıkrada sözü edilen davet veya izin, süre sınırlamaları dâhil olmak üzere, 
Daire Başkanı tarafından belli koşullara bağlanabilir. Bu koşullara uyulmadığı 
takdirde, Başkan, sunulan görüşlerin dava dosyasına dâhil edilmemesine veya 
duruşmaya katılımın uygun göreceği şekilde sınırlandırılmasına karar verebilir. 
 
5. Bu madde uyarınca verilecek yazılı görüşler İçtüzüğün 34/4. maddesinde 
belirtildiği üzere resmi dillerden birinde hazırlanır. Bu görüşler, Yazı İşleri 
Müdürü tarafından davanın taraflarına iletilir ve süre sınırlamaları dâhil olmak 
üzere, Daire Başkanı tarafından tespit edilecek koşullara uygun olarak, taraflar bu 
görüşlere karşı yazılı cevaplarını bildirebilir veya gerektiğinde bu görüşlere 
duruşmada cevap verebilir.” 

 

AİHM’ye amicus curiae görüşleri verilmesi, Mahkemenin ilk dönemlerinde 

bu konuda açık bir hüküm bulunmaması nedeniyle ampirik olarak geliştirilmiştir.390 

İlk kez 1970’li yılların sonlarında, Tyrer / Birleşik Krallık davasında, Yurttaşlık 

Hakları için Ulusal Konsey391 adlı örgüt, önceki yargılamada başvuranı temsil 

ettiğini belirterek, yazılı ve sözlü görüş vermek için AİHM’den talepte bulunmuştur. 

                                                 
388 “Rules of Court” ya da “Règlement de la Cour” 
389 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1EB31A8-4194-436E-987E-65AC8864BE4F/0/ 
RulesOfCourt.pdf, 01.12.2005 
390 Flauss, 2005, 80 
391 “National Council for Civil Liberties” 
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Ancak, AİHM, müdahale talebini tartışmaya gerek görmeksizin reddetmiştir. AİHM 

ilk kez, Winterwerp / Hollanda davasında, Birleşik Krallık Hükümetinin, kendi 

aleyhine yapılan davalar yönünden de önem taşıdığı gerekçesiyle, AİHS’nin 5. 

maddesinin dördüncü fıkrasının392 yorumuyla ilgili olarak yazılı görüş sunma 

talebini kabul etmiştir. İlk kabulün ardından, AİHM’ye STÖ’lerden müdahil olma 

talepleri gelmeye başlamıştır. AİHM 1981 yılında, zorunlu sendikal üyelikle ilgili 

Young, James ve Webster / Birleşik Krallık davasında, Sendikalar Kongresi393 adlı 

sendikal örgütün sunduğu bilgileri kabul etmiştir.394 1983 yılında yürürlüğe giren 

AİHM İçtüzüğü değişikliği ile özel şahıslara başvurulara müdahil olmayı talep etme 

hakkı getirilmiştir. İçtüzük değişikliğini izleyen yıllarda, amicus curiae görüşlerine 

daha sık başvurulmaya başlanmıştır.395 

 

Başvuranlar, öteden beri, AİHM’ye yaptıkları başvurularda İHSTÖ 

raporlarına atıf yaparak, iddialarını destekleyici delil olarak AİHM’ye sunmaktadır. 

Örneğin, eski Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na 1972 yılında yapılan Gerard 

Donnelly (G.D.) vd. / Birleşik Krallık başvurusunda, yine aynı yıl yapılan X. ve Y. 

(İrlanda) / Birleşik Krallık davasında ve diğer pek çok davada, başvuranlar, 

Uluslararası Af Örgütü raporlarını Komisyona ve AİHM’ye ek delil olarak 

sunmuşlardır.  

 

Uluslararası Af Örgütü, ilk kez 1989 yılında, Soering / Birleşik Krallık 

davasında, başvuranın ABD’ye iade edilmesi halinde ölüm cezası öngörülen bir 

suçla yargılanacak olması bağlamında, ölüm sırası fenomeninin396 insanlık dışı 

muamele teşkil edip etmeyeceği konusunda AİHM’ye amicus curiae görüşü 

vermiştir. AİHM, Uluslararası Af Örgütü’nün görüşlerinden yararlanmış ve 7 

                                                 
392 “Yakalama veya tutulma nedeniyle özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının 
yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi halinde, 
kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.” 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BAA147F-29C9-48CE-AF64-FB85A86B2433/0/ 
TurkishTurc.pdf, 01.12.2005 
393 “Trades Union Congress” (TUC) 
394 Dinah Shelton, “The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial 
Proceedings”, American Journal of International Law, Ekim 1994, C. 88, S. 4, s. 630–638 
395 Flauss, 2005, 80–81 
396 “death row phenomenon” 
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Temmuz 1989 tarihli kararında, bu görüşlere kısmen atıfta bulunmuştur.397 

Uluslararası Af Örgütü, daha sonra Akdıvar / Türkiye, Chahal / Birleşik Krallık, 

Tahsin Acar / Türkiye gibi birçok davada, AİHM’ye amicus curiae görüşü vermiştir. 

Uluslararası Af Örgütü’nün yanı sıra, Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun 

Londra Şubesi (Justice), İnsan Haklarının Hukuksal Korunması Uluslararası 

Merkezi398, ve Avrupa Roma Hakları Merkezi399 gibi örgütler de, AİHM’de görülen 

bazı davalarda amicus curiae görüşü vermektedir.  

 

İHSTÖ’ler, adil yargılanma hakkı, ifade ve bilgi özgürlüğü, gizli ve keyfi 

gözaltılar, sınır dışı edilmeyle bağlantılı olarak insanlık dışı muamele gibi 

konularda, AİHM’ye amicus curiae görüşleri vermektedir. AİHM bazı davalarda bu 

görüşlere katılmakta, bazılarında ise, bu görüşlere katılmayarak, farklı yönde karar 

vermektedir.400 

 

b) Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol Uyarınca Yapılan 

Kolektif Şikâyetler 

 

Avrupa Sosyal Şartı ile garantiye alınan ekonomik ve sosyal haklara taraf 

devletlerin uyumunu denetlemek amacıyla, devletler için her yıl rapor verme 

yükümlülüğü getirilmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, bu raporları inceleyerek, 

taraf devletlerin Sosyal Şarta uyumu hakkında, her yıl “sonuçlar” olarak bilinen 

kararlarını yayımlamakta ve AK Bakanlar Komitesi’nin değerlendirmesine 

sunmaktadır. 

 

Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen rapor yönteminin yanı sıra, 9 Kasım 

1995 yılında kabul edilen ve 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe giren Ek Protokol 

                                                 
397 Jona Razzaque, “Changing role of friends of the court in the International Courts and Tribunals”, 
Non-State Actors and International Law, 2002, s.181; Shelton, 1994, s. 636 
398“ The International Centre for the Legal Protection of Human Rights” (INTERIGHTS) 
399 “The European Roma Rights Centre” (ERRC) 
400 Bkz. Razzaque, 2002, s. 180–184. Örneğin, AİHM, Sheffield ve Horsham / Birleşik Krallık ve 
McCann vd. / Birleşik Krallık başvurularında, amicus curiae görüşlerine katılmamış ve farklı yönde 
karar vermiştir.  
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ile kolektif şikâyet yöntemi düzenlenmiştir.401 Ek Protokol hükümlerine göre, belli 

kuruluşlara, protokole taraf devletler aleyhine şikâyette bulunma hakkı tanınmıştır. 

Bu kuruluşlar, Sosyal Şartın 27. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Hükümet 

Komitesi’nin çalışmalarına katılma hakkı olan uluslararası işveren örgütleri, 

sendikalar, uluslararası STÖ’ler ile alanında temsili yetkisi olan ulusal işveren 

örgütleri ve sendikalardır.402 

 

İHSTÖ’lerin, Ek Protokol hükümleri uyarınca kolektif şikayet hakkından 

yararlanabilmeleri için, AK nezdinde danışma (yeni düzenlemeye göre katılımcı) 

statüsüne sahip olmanın yanı sıra Hükümet Komitesi’nce oluşturulan listede de yer 

almaları gerekmektedir. Hükümet Komitesi, STÖ listesini hazırlarken, AK Bakanlar 

Komitesince 22 Haziran 1995 tarihinde kabul edilen yöntemi uygulamaktadır. Buna 

göre,403 

 

- AK nezdinde danışma (katılımcı) statüsüne sahip olan ve kendilerini 

Sosyal Şartta düzenlenen herhangi bir konu hakkında yetkin gören 

uluslararası STÖ’ler, kolektif şikâyet yapabilmek için listeye dâhil 

edilmek konusundaki taleplerini ifade etmeye çağrılmaktadır, 

- Her bir başvuru, uluslararası STÖ’nün temel güvenilirlik koşullarını 

taşıyan şikâyet başvuruları yapabilmesi için, doğrulanabilir ve geçerli 

bilgi kaynaklarına ulaşabildiğini gösteren ayrıntılı ve doğru belgelerle 

desteklenmelidir. 

- Hükümet Komitesi’ne yapılan başvuruların tamamı, ilgili STÖ’nün AK 

ile normal temaslarındaki ilgi ve katılımının derecesini yansıtan, AK 

Genel Sekreteri’nin görüşleriyle birlikte sunulmalıdır. 

- Hükümet Komitesi’nin basit çoğunluğunun oyuyla reddedilmeyen 

başvurular, kabul edilmiş sayılmaktadır. 

                                                 
401 Türkiye 26 Ekim 2005 tarihi itibarıyla henüz Ek Protokolü imzalamamıştır. Ek Protokole imza ve 
onay durumu hakkında bkz. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT= 
158&CM=7&DF=26/10/2005&CL=ENG, 01.12.2005 
402 Bkz. Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective 
complaints, Explanatory Report, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/158.htm, 
01.12.2005, par. 17–24 
403 ibid., par. 20 
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- Özel listeye dâhil edilme dört yıllık bir süre için geçerlidir. İlgili örgüt, 

sürenin bitimine altı ay kala başvurusunu yineleyebilir. Bu durumda 

yukarıdaki usul yeniden işletilir. 

 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (Bağımsız Uzmanlar Komitesi), öncelikle 

şikâyetleri incelemekte ve şekilsel şartları yerine getirmiş olmaları halinde kabul 

edilebilir bulmaktadır. Başvuru kabul edilebilir bulunduktan sonra, tarafların 

görüşlerinin alındığı yazılı usule geçilmektedir. Komite, gerekli görmesi 

durumunda, duruşma yapılmasına da karar verebilmektedir. Komite daha sonra 

şikâyetin esasına ilişkin bir karar almakta ve kararını ilgili taraflara ve AK Bakanlar 

Komitesi’ne bildirmektedir. Karar taraflara bildirilmesinden sonra dört ay içinde 

kamuya açıklanmaktadır. Son olarak, AK Bakanlar Komitesi, şikâyetle ilgili bir 

karar (resolution) almaktadır. Komite, gerekli görmesi halinde ilgili devlete mevcut 

durumu Sosyal Şart’la uyumlu hale getirmek için özel önlemler almasını tavsiye 

edebilmektedir.404 

 

Ek Protokol hükümleri uyarınca kolektif şikâyet yapma hakkı olan belli başlı 

İHSTÖ’ler arasında, Uluslararası Af Örgütü (1 Temmuz 2003 – 30 Haziran 2007), 

Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu (FIDH) (1 Temmuz 2002 – 30 

Haziran 2006) İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) (1 Temmuz 2002 – 30 

Haziran 2006) sayılabilir.405 

 

Ek Protokolün yürürlüğe girdiği 1998 yılından 21 Kasım 2005 tarihine 

kadar, Komite’ye toplam 32 kolektif şikâyet yapılmıştır. Şikâyetler genel olarak 

incelendiğinde, İHSTÖ’lerin hemen hemen sendikalarla eşit sayıda başvuruda 

bulunduğu dikkati çekmektedir.406  

 

                                                 
404 Bkz. http://www.coe.int/t/e/human%5Frights/esc/4%5FCollective%5Fcomplaints/, 01.12.2005 
405 Tam liste için bkz. http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/4_Collective_complaints/ 
Organisations_entitled/default.asp#P19_734, 01.12.2005 
406 Şikâyetlerin listesi ve kısaca konuları hakkında bkz. http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_ 
Collective_complaints/List_of_collective_complaints/default.asp#P37_2317, 01.12.2005 
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Komiteye ilk kolektif şikâyet Uluslararası Hukukçular Komisyonu 

tarafından Portekiz’e karşı 1998 yılında yapılmıştır. Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu, Portekiz Hükümetinin, Sosyal Şart’ın 7. maddesinin birinci 

paragrafında, 15 yaşından küçüklerin çalıştırılmasının yasaklanması hükmüne 

uymadığını, Uluslararası Kölelik Karşıtı Örgüt’ün407 1992 yılında yayımladığı 

rapora göre, Portekiz’de 15 yaşın altında 200.000 çocuğun sağlığa zararlı ve ağır 

işlerde çalıştığını ileri sürmüştür. Komite, 10 Eylül 1999 tarihli kararı ile 

Portekiz’deki mevcut durumun, Sosyal Şart’ın 7. maddesinin birinci paragrafına 

uygun olmadığı sonucuna varmıştır.408 İHSTÖ’lerin yaptığı diğer şikâyetler 

arasında, Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu’nun (FIDH), zorla 

çalıştırma yasağına uyulmadığı gerekçesiyle Yunanistan aleyhine 2000 yılında 

yaptığı şikâyet; aynı örgütün, çok sayıda yetişkin ve çocuğun sosyal ve tıbbi yardım 

alamadığı gerekçesiyle, Fransa aleyhine 2003 yılında yaptığı şikâyet; İşkenceye 

Karşı Dünya Örgütü’nün (OMCT) çocuklara bedensel ceza uygulanmasının 

yasaklanmadığı ve çocuklara yapılan kötü muamelenin yeterince cezalandırılmadığı 

gerekçesiyle Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve Belçika aleyhine 2003 yılında 

ayrı ayrı yaptığı şikâyetler sayılabilir.409 

 

4.3. Amerikan Devletleri Örgütü Nezdinde 

 

a) Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na Yapılan 

Başvurular 

 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHS’ne Ek 11 No’lu Protokol 

yürürlüğe girmeden önceki AİHS sistemine benzer biçimde, insan haklarının 

korunması alanında, Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ve Amerikan İnsan 

Hakları Mahkemesi’nden oluşan ikili bir koruma mekanizması öngörmektedir. 

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 45. 

                                                 
407 “Anti-Slavery International” 
408 Réclamation N  1/1998, par la Commission internationale des Juristes contre le Portugal, 
Secrétariat de la Charte sociale européenne, Procédure de Réclamations Collectives, Décisions sur 
le Bien-fondé, C. 1, 1999 – 2000,  
409 Bkz. supra, dipnot 405 
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maddesi uyarınca gerekli bildirimde bulunmuş olan ülkeler hakkında yapılan ihbar 

ve şikâyetleri incelemeye yetkilidir.410 

 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 44. maddesine göre, yalnızca insan 

hakları mağdurları veya mağdurların aile fertleri değil, herhangi bir birey, birey 

grubu veya ADÖ’ye üye devletlerden birinde yasal olarak tanınan STÖ’ler de 

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunabilmektedir. İnsan hakları 

ihlali ihbar ve şikâyetlerinin Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na getirilebilmesi 

için, uluslararası hukukta ve genel olarak usul hukukunda alışılmış olmayan actio 

popularis yolunun açıldığı söylenebilir.411  

 

İnsan hakları mağdurları veya ailelerinin baskı altında tutulduğu ya da 

başvuruda bulunabilecek maddi imkânlarının olmadığı durumlara taraf devletlerde 

sıklıkla karşılaşılabileceği öngörülerek, Amerikan sisteminde STÖ’lere de locus 

standi412 tanınmıştır. STÖ’lere, Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda 

bulunma hakkı tanınırken, bireylerden daha fazla kaynaklara sahip oldukları ve 

misilleme tehditlerinden daha az etkilenecekleri varsayılmıştır.413 Ancak, uygulama 

beklendiği gibi gelişmemiş ve STÖ temsilcileri ile insan hakları savunucuları da 

davalı devletlerin baskı ve şiddetine maruz kalmıştır. Örneğin, Amerikan İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne 1986 yılında 

getirilen ve Mahkemede görülen ilk dava olma özelliği taşıyan Velásquez-Rodríguez 

/ Honduras davasında, tanıklık yapan kişilerden birçoğu ölüm tehditleri almıştır. 

Davanın ilk tanığı olan, Honduras’ta İnsan Haklarını Savunma Komitesi, Pedro Sula 

ofisi direktörü Dr. Miguel Angel Pavon Salazar ile bir diğer askeri tanık, ifade 

vermelerinden kısa bir süre sonra öldürülmüştür. Bu ölüm olayları, Mahkeme’nin 

Honduras Hükümeti’nden tanıkların can ve mal güvenliğinin sağlanmasını talep 

etmesine rağmen gerçekleşmiştir. Olayların ardından, Mahkeme, Honduras 

                                                 
410 Bkz. http://www.cidh.oas.org/Basicos/basic3.htm, 01.06.2005 
411 STÖ’lerin uluslararası yargılama sürecine katılımının dereceleri, bu katılımın olumlu ve olumsuz 
yönleri hakkında bkz. Rebasti, Emanuele ve Luisa Vierucci, “A Legal Status for NGOs in 
Contemporary International Law?”, 15–16 Kasım 2002, http://www.esil-sedi.org/english/ 
pdf/VierucciRebasti.PDF, 13.05.2005, s. 11–14 
412 Dava hakkı 
413 Bkz. Jo M Pasqualucci, The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, s. 5–6 



 123 

Hükümeti’ne, sorumluların bulunması ve Honduras kanunlarına göre 

cezalandırılması çağrısında bulunmuş, ancak olayın sorumluları tespit 

edilememiştir.414 Tüm bu baskı ve tehditlere rağmen, özellikle yerel STÖ’ler ve 

insan hakları savunucuları, Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na insan hakları 

ihlalleri hakkında ihbar veya şikâyette bulunulması sürecine doğrudan veya dolaylı 

olarak katkıda bulunmayı sürdürmektedir.415 

 

b) Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nde Görülen 

Davalar 

 

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma yetkisi, Amerikan İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 61. maddesine göre yalnızca taraf devletlere ve Amerikan 

İnsan Hakları Komisyonu’na tanınmıştır. Bireylere, birey gruplarına ve STÖ’lere 

doğrudan Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanınmamıştır. 

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, başvurunun incelenmesi sırasında bir çözüme 

ulaşılamaması durumunda, başvuruya konu olayları ve sonuçlarını içeren bir rapor 

hazırlamakta ve davalı devlete bildirmektedir. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu 

veya davalı devlet, raporun bildirilmesinden itibaren üç ay içinde, davayı Amerikan 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürebilmektedir. Ancak bunun için, davalı devletin 

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılama yetkisini tanımış olması 

gerekmektedir.416 

 

İHSTÖ’ler, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi önündeki yargılama 

sürecine, amicus curiae görüşleri vererek katılmaktadır. Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve Mahkeme Statüsünde açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, 

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, İçtüzüğü’nde değişiklik yaparak, taraf 

devletler veya ADÖ organları dışındaki kişi ve kuruluşların da, Başkanın daveti 

üzerine, görülmekte olan bir başvuruyla ilgili olarak görüş verebileceğini kabul 

etmiştir. Mahkeme, uygulamada, STÖ’lerden ve hatta bireylerden amicus curiae 

                                                 
414 Wiseberg, 1991, s. 536–537 
415 Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’na 1974 yılından bu yana yapılan ve yayınlanan başvurular 
hakkında bkz. http://www.cidh.org/casos.eng.htm, 01.12.2005 
416 Bkz. supra dipnot 410 
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görüşleri almaktadır. Amicus görüşleri genelde, Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ni daha liberal yorumladıkları varsayılan, insan hakları örgütleri 

tarafından verilmektedir. 417 

 

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, yargılama sürecinin sonunda başvuruya 

konu eylem ve işlemlerin Sözleşmeyi ihlal edip etmediğine karar vermektedir. 

Mahkeme, ihlale karar verdiği durumlarda, çoğunlukla tazminat miktarının 

belirlenmesi amacıyla amicus curiae görüşlerine başvurmaktadır. Mahkeme ayrıca, 

yaşam hakkı, insanlık dışı muamele ve kişi özgürlüğü gibi hukuksal konularda da 

amicus görüşlerine başvurmaktadır. Mahkeme kararlarında, amicus curiae 

görüşlerine başvurulduğu açıkça belirtilmekle birlikte, bu görüşlerin içeriğine 

değinilmemekte, ayrıca amicus curiae görüşleri veren birey veya örgütlerin 

duruşmalara katılmasına izin verilmemektedir.418 

 

Örneğin, Uluslararası Af Örgütü, Velásquez-Rodríguez / Honduras, Godinez-

Cruz / Honduras, Fairen-Barbi ve Solis-Corrales / Honduras ile Benavides Cevallos 

/ Ekvador davalarında amicus curiae görüşü vermiştir. Uluslararası Af Örgütü, son 

olarak 1 Haziran 2005 tarihinde Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne sunduğu 

görüşlerinde, Ronald Ernesto Raxcacó Reyes / Guatemala davasında, Guatemala 

Hükümeti’nin, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onayladığı sırada ölüm cezası 

öngörülmeyen bir suç hakkında, Ceza Kanununda değişiklik yaparak, ölüm cezası 

öngörmesi ve böylece ölüm cezasını yaygınlaştırması nedeniyle, Sözleşme’nin 

yaşam hakkını düzenleyen 4. maddesini ihlal ettiğini belirtmiştir.419 

 

İHSTÖ’ler, çekişmeli yargılamadan çok, istişari görüş420 sürecinde 

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne amicus curiae görüşü vermektedir. İstişari 

görüş başvuruları, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılama sürecinde 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Mahkeme, 17 Eylül 2003 tarihine kadar toplam 18 

                                                 
417 Pasqualucci, 2003, s. 74 
418 Razzaque, 2002, s. 185–186 
419 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR620032005?open&of=ENG-GTM, 
01.12.2005 
420 “Advisory opinion” veya “opinión consultiva” 
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istişari görüş kabul etmiştir. Bu istişari görüşler, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 

ve Sözleşme’nin uygulamasını ilgilendiren genel konuları kapsamaktadır.421 

Örneğin, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne, ilk kez Peru Hükümeti tarafından 

yapılan istişari görüş başvurusunda, Mahkeme’nin, istişari görüş vermeye yetkili 

olduğu diğer sözleşmelerden neyin anlaşılması gerektiğine açıklık getirmesi 

istenmiştir. Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, altı taraf devlet ve çeşitli ADÖ 

organlarının görüşlerinin yanı sıra, Amerikan İnsan Hakları Enstitüsü, Uluslararası 

İnsan Hakları Hukuku Grubu, Uluslararası İnsan Hakları Ligi, İnsan Hakları için 

Hukukçular Komitesi (yeni adı, Önce İnsan Hakları) ve Cincinnati Üniversitesi, 

Hukuk Koleji, Urban Morgan İnsan Hakları Enstitüsü’nden amicus curiae görüşleri 

almıştır.422 Uluslararası Af Örgütü, “Olağanüstü Hallerde Habeas Corpus ve 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi”, “Olağanüstü Hallerde Yargısal Güvenceler ve 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi”, “Normal Kanun Yolunda Öngörülen 

Güvenceler Kapsamında, Konsolosluk Yardımında Bilgi Hakkı” ve “Ölüm 

Cezasının Zorunlu Uygulamasıyla İlgili Yasal Önlemler ve İlintili Konular” 

hakkında Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’ne amicus curiae görüşleri 

vermiştir.423 

 

4.4. Afrika Birliği Nezdinde 

 

a) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’na 

Yapılan Başvurular 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nda gözlemci statüsüne sahip 

olan STÖ’ler, insan haklarının geliştirilmesine yönelik olarak, Komisyon 

oturumlarına ve alt grup toplantılarına katılmakta ve Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Şartı uyarınca devletlerin verdiği periyodik raporlara karşı gölge raporlar 

                                                 
421 Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin istişari görüşleri için bkz. http://www.corteidh.or.cr/ 
seriea_ing /index.html, 01.12.2005 
422 Shelton, 1994, s. 638–639. Ayrıca bkz. http://www.corteidh.or.cr/seriea_ing/seriea_01_ing.doc, 
01.12.2005 
423 Bkz. supra dipnot 419 
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hazırlamaktadır.424. Komisyon’da gözlemci statüsüne sahip olan STÖ’lerin, insan 

haklarının geliştirilmesinin yanı sıra, insan haklarının korunması yönünde de 

işlevleri mevcuttur. Komisyon’da gözlemci statüsüne sahip olan STÖ’ler, insan 

haklarının korunmasına yönelik olarak, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 

ihlal edildiği iddiasıyla Komisyon’a başvuruda bulunabilmektedir.425 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 47 ila 54. maddeleri arasında 

Komisyona yapılacak devlet başvuruları düzenlenmektedir. Şart’ın 55 ila 58. 

maddeleri arasında ise, Komisyon’a yapılacak diğer başvurular düzenlenmektedir.426 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, Komisyon’a kimlerin başvuru 

yapabileceğine ilişkin herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Bu durumda, bireyler, 

birey grupları ya da STÖ’ler, insan hakları ihlallerinden doğrudan mağdur olup 

olmadıklarına bakılmaksızın, Komisyon’a başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, 

başvuruların dikkate alınabilmesi için, aşağıdaki koşullar aranmaktadır:427 

 

- Başvuran, isminin kamuya açıklanmasını istemese bile, başvuru 

dilekçesinde isminin yer alması,  

- Başvurunun, Afrika Birliği (Örgütü) ya da Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Şartı hükümlerine uygun olması, 

- Başvuru dilekçesinde, Afrika Birliği (Örgütü’ne), üye devletlerden birine 

veya devletin kurumlarına hakaret içeren ya da küçültücü ifadeler 

kullanılmaması, 

- Başvurunun, yalnızca basındaki haberlere dayandırılmaması,  

                                                 
424 Bkz. Ahmed Motala, “Non-governmental organisations in the African system”, The African 
Charter on Human and Peoples’ Rights. The System in Practice, 1986–2000, Malcolm Evans ve 
Rachel Murray (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2002, s.246–279; Claire Martin, “The 
African Charter on Human and Peoples’ Rights and the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights”, http://www.humanrightsinitiative.org/artres/ african_commission_paper.pdf, 01.08.2005, s. 
3–4. 
425 Bkz. Nsongurua J. Udombana, “So far, so fair,: The local remedies rule in the jurisprudence of the 
African Commission on Human and Peoples’ Rights”, The American Journal of International 
Law, 2003, C. 97, S.1, s. 2 vd. 
426 Bkz. http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html, 01.08.2005 
427 ibid, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, m. 56. Ayrıntılı bilgi için bkz. Udombana, 2003, s. 
12 vd. 
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- Başvurudan önce, iç hukuktaki sürecin gereğinden fazla uzadığı 

durumlar hariç olmak üzere, mevcut iç hukuk yollarının tüketilmiş 

olması, 

- Başvurunun, iç hukuk yolları tüketildikten veya Komisyon olaya el 

koyduktan sonra makul bir süre içinde yapılması, 

- Başvuru konusunun, daha önce BM, Afrika Birliği (Örgütü) veya Afrika 

İnsan ve Halkların Hakları Şartı uyarınca sonuçlandırılan davalarla aynı 

olmaması gerekmektedir. 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 58. maddesinde, Komisyon’a 

yapılan başvuruların ciddi ve toplu insan hakları ihlali olduğuna işaret etmesi 

durumunda, Komisyon’un başvuruları Afrika Birliği (Örgütü) Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nin dikkatine getirebileceği ve belirtilmektedir. Bu durumda, 

Afrika Birliği (Örgütü) Zirvesi, Komisyon’dan, başvuruya konu olayları 

derinlemesine araştırarak bir rapor hazırlamasını isteyebilir. Komisyon’un 

araştırması, olayların yerinde tespiti şeklinde olmaktadır.428 Olayların yerinde 

tespitinde, STÖ’lerin sağladığı bilgi ve belgelerden de yararlanılacağı açıktır. 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun ilk zamanlarda bireysel 

başvuruları incelemekte isteksiz davrandığı ve şekilsel koşulların eksikliği 

gerekçesiyle pek çok başvuruyu kabul edilemez bulduğu, kabul edilebilir bularak 

esastan incelediği başvurular hakkında verdiği kararların ise oldukça cılız ve 

yaptırım gücünden yoksun olduğu iddia edilse bile, Komisyon’un son yıllardaki 

kararlarında diğer uluslararası koruma mekanizmalarına benzer biçimde önemli 

gelişmeler kaydedildiği kabul edilmelidir.429 

 

Birçok Afrika ülkesinde, insan hakları mağdurlarının şikâyetlerini 

uluslararası koruma mekanizmalarına götürecek bilgi ve maddi olanaklardan yoksun 

olması ve bu yola başvuranların da iktidarların çeşitli baskılarına maruz kalması, 

                                                 
428 Bkz. Makau Mutua, “The African Human Rights System. A Critical Evaluation”, 
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/MUTUA.PDF, 01.08.2005, s. 17–18 
429 Bkz. ibid. s. 18–20 
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Afrika sisteminde STÖ’lerin rolünü arttırmaktadır. Nitekim Komisyon’a yapılan 

başvuruların büyük bölümü Komisyon’da gözlemci statüsüne sahip İHSTÖ’ler 

tarafından yapılmaktadır. Örneğin, Londra merkezli INTERIGHTS adlı İHSTÖ, 

Komisyon’a yapılan başvurularda en aktif davacılardan biridir.430 Son olarak, 

Nijerya’da zina suçundan mahkûm olarak recm cezasına çarptırılan Safiya Yakubu 

Husaini vd. adına Komisyon’a başvuruda bulunmuş ancak, mağdurların serbest 

bırakılmaları üzerine, başvurusunu geri çekmiştir.431 

 

b) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi’ne 

Yapılan Başvurular 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı hazırlandığı sırada, Afrika Birliği 

Örgütü’ne üye ülkeler, bir Afrika Mahkemesi değil, Afrika Komisyonu kurmayı 

tercih etmişlerdir. Afrika Şartı kabul edildikten sonra, insan hakları ihlalleriyle ilgili 

başvuruların yapılabileceği bir Mahkeme kurulmasını teklif etmek bir yana, mevcut 

Komisyon’un güçlendirilmesi için dahi çaba harcanmamıştır. Dolayısıyla, bu süreç 

ancak İHSTÖ’lerin girişimiyle başlatılabilmiştir. 1993 yılının Aralık ayından önce 

yapılan Komisyon’un 14. olağan oturumundan önce, Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu, STÖ’lerin ve birkaç uzmanın katılımıyla, Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Mahkemesi’nin kurulması amacıyla Afrika Şartı’na ek protokol taslağı 

hazırlamak üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu gelişme üzerine, Afrika 

Birliği (Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 1994 yılının Haziran ayında 

aldığı bir kararla, Örgüt Genel Sekreteri’nden, Komisyon’un etkinliğini artırmak ve 

özellikle Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi’nin kurulması yönünde 

çalışma yapmak üzere Hükümet uzmanları komitesi toplantısı düzenlemesini talep 

etmiştir. Protokolün ilk taslak metni, neredeyse tamamen Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu’nun başkanlığındaki STÖ’ler tarafından hazırlanmıştır. Afrika Birliği 

(Örgütü) Sekretaryası, Protokole son şeklinin verilmesi amacıyla Hükümet 

                                                 
430 Bkz. Curtis F.J. Doebbler, International Human Rights Law : Cases and Materials, 
Washington DC, CD Publications, 2004, s. 173 
431 Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun 27 Nisan - 11 Mayıs 2005 tarihleri arasında 
yapılan 37. olağan oturumunda kabul edilen karar hakkında bkz. http://www.achpr.org/english/ 
activity_reports/activity18_en.pdf, 01.08.2005 
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temsilcilerinin katılımıyla ardı ardına üç toplantı düzenlemiştir. STÖ’ler, toplantılar 

boyunca, güçlü bir koruma mekanizması yaratılması için büyük çaba harcamış, 

ancak bunda kısmen başarılı olabilmiştir.432 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapma yetkisi 

verilecek olanlar diğer bir deyişle locus standi konusu en çok tartışılan konulardan 

birisi olmuştur. Yıllar boyunca, STÖ’lerin Komisyon çalışmalarına çok önemli 

katkıda bulundukları herkesçe bilinmekle birlikte, bireylere ve STÖ’lere doğrudan 

Mahkemeye başvurma hakkı tanınmamıştır. Protokol uyarınca, bireylerin ve 

Komisyon nezdinde gözlemci statüsüne sahip olan STÖ’lerin Mahkeme’ye 

doğrudan başvurabilmeleri için, taraf devletlerin bu yönde bir bildirimde bulunması 

gerekmektedir. 2005 yılı itibarıyla Afrika ülkelerinden yalnızca Burkina Faso bu 

bildirimde bulunmuştur.433 

 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi’nin Kurulması hakkında, 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Protokol, 1998 yılının Haziran ayında 

Afrika Birliği (Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tarafından kabul 

edilmiştir. Protokolün yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan 15. ülkenin onayı 26 

Aralık 2003 tarihinde tamamlanmış ve Protokol 25 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.434 

 

2005 yılının Mayıs ayı itibarıyla, Protokolü 19 Afrika ülkesi onaylamıştır. 

Diğer yandan Afrika Birliği (Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 2004 

yılının Temmuz ayında, işlevleri tamamen farklı olan Afrika Adalet Divanı ile 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi’ni birleştirme kararı almıştır. Afrika 

Birliği (Örgütü) içindeki bu tartışmalar nedeniyle, Protokolün yürürlüğe 

                                                 
432 Motala, 2002, s. 274–277 
433 Barney Pityana, “Reflections on the African Court on Human and Peoples’ Rights”, 
http://www.unisa.ac.za/contents/about/principle/docs/Human&People.doc, 01.08.2005, s.8. Ayrıca 
bkz. Innocent Anaba, “Challenges before the African Court on Human Rights, 
http://www.justiceinitiative.org/ db/resource2?res_id=102763, 10.06.2005. 
434 ibid 
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girmesinden itibaren yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Mahkemesi halen işlerlik kazanamamıştır.435 

 

4.5. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Nezdinde 

 

İHSTÖ’ler, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine taraf 

devletlerin insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulan koruma 

mekanizmalarının yanı sıra, insancıl hukukun ciddi ihlali halinde, sorumluların 

bağımsız bir yargı organında yargılanmasını sağlamak amacıyla kurulan uluslararası 

ceza mahkemelerindeki yargılama sürecine de katılmaktadır. 

 

Genelde uluslararası hukukta, özelde ise uluslararası insan hakları 

hukukunda, yalnızca devletlerin sorumluluğu olduğu kabul edilmekte iken, 

uluslararası ceza mahkemeleri bu geleneksel görüşü değiştirmiş ve bireylere 

uluslararası hukukta cezai sorumluluk yüklemiştir.436 Diğer yandan, uluslararası 

ceza mahkemeleri, klasik egemenlik anlayışında geçerli olan, devletlerin 

cezalandırma (ya da cezalandırmama) tekelini, belli uluslararası suçlar bakımından 

ellerinden almıştır.437 

 

Uluslararası ceza mahkemelerinin ilk örneği, İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından, savaş suçlularını yargılamak üzere Nuremberg ve Tokyo’da kurulan 

uluslararası askeri mahkemelerdir. Günümüzde halen işlevini sürdüren geçici “Eski 

                                                 
435 Bkz. http://www.achpr.org/english/activity_reports/activity18_en.pdf, 01.08.2005. Ayrıca 
Mahkeme’ye işlerlik kazandırılmasıyla ilgili olarak Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu 
tarafından 11 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen karar metni için bkz. http://www.achpr.org/ 
english/resolutions/resolution81_en.html, 01.08.2005 
436 Helen Durham, “Increasing the Effectiveness of the International Criminal Court: The 
Contribution of Non-state Actors”, 30 Haziran 1999, Melbourne Üniversitesi’nde savunulan Doktora 
Tezi, http://eprints.unimelb.edu.au/archive/00001392/01/Durham.pdf, 01.08.2005, s. 2 vd. Ayrıca 
bkz. aynı yazarın, “We the People: The position of NGOs in Gathering Evidence and Giving Witness 
at International Criminal Trials”, From Sovereign Impunity to International Accountablity. The 
Search for Justice in a World of States, Ramesh Thakur ve Peter Malcontent (Ed.), New York, 
United Nations University, 2004, s. 169.  
437 Bu değişim, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia - ICTY) Temyiz Dairesi’nin, Tadic davası hakkındaki 2 Ekim 1995 tarihli 
kararında, şu şekilde ifade edilmiştir: “İnsana yönelik yaklaşım, giderek devlet egemenliği 
yaklaşımının yerini almaktadır… insanoğlu söz konusu iken, silahlı çatışmanın devletlerarası veya iç 
savaş şeklinde olması önemini yitirmektedir.” Bkz. Daniel Thürer, “The failed state and international 
law”, International Review of the Red Cross, 1999, S. 836, s. 731–761 
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Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi”, “Ruanda Uluslararası Ceza 

Mahkemesi” ve “Sierra Leone Özel Mahkemesi”nin yanı sıra, sürekli bir 

“Uluslararası Ceza Mahkemesi” bulunmaktadır. 

 

İHSTÖ’lerin, uluslararası ceza hukuku alanındaki işlevleri iki ana başlık 

altında incelenebilir. Birincisi, İHSTÖ’lerin, uluslararası ceza mahkemelerinin 

kurulması ve kurucu anlaşmaların dünya ülkeleri tarafından onaylanması 

aşamasındaki katkılarıdır. İHSTÖ’lerin bu işlevi, özellikle Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nün hazırlanması ve yürürlüğe girmesi 

bakımından büyük önem taşıdığı için, aşağıda uluslararası alanda düzenleyici kural 

koyma (standard setting) başlığı altında ayrıca incelenecektir. İkincisi ise, 

İHSTÖ’lerin, uluslararası ceza mahkemelerindeki yargılama sürecine katılmalarıdır. 

Bu katılım, amicus curiae görüşü verme, delil toplama veya mahkeme ile mağdur ve 

tanıklar arasında bağlantı kurulması şeklinde olabilmektedir.438 

 

İHSTÖ’ler, uluslararası mahkemelerde görülen davalarda hem olaylara hem 

hukuka ilişkin konularda amicus curiae görüşü vermektedir. İHSTÖ’lerin 

uluslararası ceza mahkemelerinde amicus görüşü verebilmesi için iki koşulun 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi, İHSTÖ’lerin yargılama sürecinde yararlı 

olabileceklerini göstermesi, ikincisi ise mahkeme tarafından görüş vermelerine izin 

verilmesidir. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 74. 

maddesi uyarınca, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla bu Mahkemeye 170 amicus 

görüşü verilmiştir.439 Yine, Sierra Leone Özel Mahkemesi’nde görülen Morris 

Kallon davası kapsamında, afların uluslararası hukukta geçerliliği sorunu üzerine, 

                                                 
438 Bkz. Clementine Olivier, “Les organisations non gouvernementales et la répression pénale 
internationale”, Les Organisations Non Gouvernementales et le Droit International des Droits de 
l’Homme – International Human Rights Law and Non Governmental Organizations, G. Cohen-
Jonathan ve J. F. Flauss (Ed.), Brüksel, Bruylant, 2005, s. 117–155 
439 İbid, s. 142–147. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulan amicus görüşlerinden 
93 tanesi Milosevic davası kapsamında verilmiştir. Milosevic davasında sayının bu kadar yüksek 
olmasının nedeni, Slobodan Milosevic’in kendisine savunma avukatı atanmasını reddetmesi 
nedeniyle, Mahkeme’nin adil yargılama koşullarının gerçekleştirilmesi amacıyla, sanığın 
savunmasını üstlenmek üzere, amicus curiae sıfatıyla avukatlar atamasıdır. Eski Yugoslavya 
Uluslararası Ceza Mahkemesi ilgili Dairesi’nin, Milosevic davasında sanığın (esas itibarıyla sanığı 
temsilen Mahkemenin atadığı amici curia’nın) ilk itirazları hakkındaki 8 Kasım 2001 tarihli kararı 
için bkz. http://www.un.org/icty/milosevic/trialc/decision-e/1110873516829.htm, 01.12.2005. 
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Redress adlı örgüt, eski adı İnsan Hakları için Hukukçular Komitesi olan Önce İnsan 

Hakları adlı örgüt ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu tarafından, önemli bir 

amicus curia görüşü verilmiştir. Amicus prosedürü Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin Yargılama Usulü ve Delillerle ilgili düzenlemesinin 103/1. 

maddesinde de yer almaktadır.440 Buna göre: 

 

“1. Yargılamanın her aşamasında, Daire, dava hakkında doğru karara 
ulaşabilmek için yarar görmesi halinde, bir Devleti, örgütü veya kişiyi, Dairenin 
uygun göreceği herhangi bir konuda yazılı veya sözlü görüş vermeye davet 
edebilir veya bu yöndeki bir talebi kabul edebilir.”441 

 

İHSTÖ’ler, bazen ulusal hukuktaki ceza yargılaması sürecinde de amicus 

curiae görüşü verebilmektedir. Örneğin, İngiltere’de görülen Pinochet davasında, 

Lordlar Kamarası, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, eski 

devlet başkanlarının suçluların iadesinden muafiyeti konusuyla ilgili olarak müdahil 

olma taleplerini kabul etmiştir. Lordlar Kamarası, Şili’nin eski diktatörü 

Pinochet’nin İşkence’ye Karşı Sözleşme’nin Şili tarafından onaylandığı tarihten 

sonra işlediği suçlar kapsamında, hakkında soruşturma açılabileceği ve suçluların 

iadesi hükümlerinden muaf olmadığı sonucuna ulaştığı kararında, Uluslararası Af 

Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, sunduğu görüşlerden geniş ölçüde 

yararlanmıştır.442 

 

Uluslararası hukukta alışılmadık bir şekilde, Roma Statüsü’nün 15/2. 

maddesinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının, devletler, BM organları ve 

uluslararası örgütlerin yanı sıra, STÖ’lerden ve uygun göreceği diğer güvenilir 

kaynaklardan da yazılı veya sözlü bilgi temin edebileceği belirtilmektedir.443 

Dolayısıyla, STÖ’lere hazırlık soruşturması aşamasında açıkça önemli bir görev 

verilmiştir. STÖ’ler bu aşamada, amicus curiae görüşlerinden farklı olarak, 

soruşturma hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri Mahkemenin ilgili Dairesi’ne 

                                                 
440 Olivier, 2005, s. 146 
441 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargılama Usulü ve Delillerle ilgili düzenlemesinin tam metni 
için bkz. http://www.un.org/law/icc/asp/1stsession/report/english/part_ii_a_e.pdf, 01.12.2005 
442 Bkz. http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino.htm, 
01.12.2005 
443 Roma Statüsü’nün tam metni için bkz. http://www.un.org/law/icc/statute/english/rome_statute(e). 
pdf, 01.12.2005 
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değil, doğrudan savcılığa göndermektedir. Delil toplama işlevleri incelenirken, 

STÖ’leri iki grup altında incelemek uygun olacaktır. Birinci grupta insancıl örgütler, 

ikinci grupta ise insan hakları örgütleri yer almaktadır. Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü gibi insancıl örgütler, bizatihi 

çatışma ya da kriz bölgesinde görev yaptıklarından, mağdurlarla doğrudan temas 

kurabilmekte ve bilgilere ilk elden ulaşabilmektedir. Ancak, insancıl amaçlı 

örgütler, çatışma bölgesinde rahat görev yapabilmek ve güvenlik tehdidi yaşamamak 

için, iktidarlarla ters düşmemek ve her kesimin güvenini kazanmak zorunda olan 

kuruluşlardır. Bu nedenle, doğal olarak, delil toplamaktan ziyade, insancıl 

amaçlarına öncelik vermektedir. Buna karşılık, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan 

Hakları İzleme Örgütü gibi insan hakları örgütleri delil toplama ve topladıkları 

delilleri uluslararası ceza mahkemeleriyle paylaşma konusunda daha esnek 

davranabilmektedir. İHSTÖ’ler, faaliyetlerini büyük ölçüde merkezlerinin 

bulunduğu ülkelerden (adı geçen örgütler için sırasıyla Londra ve New York) 

yürütmekte, keşif ve delil toplama gezileri çerçevesinde, çatışma ya da kriz 

bölgelerine kısa süreli geçici heyetler göndermekte, yerel STÖ’ler ve diğer 

ülkelerdeki mülteciler gibi farklı kaynaklardan bilgi temin edebilmektedir. Bu 

nedenle, insan hakları örgütleri, iktidarlarla ilişkilerinde, insancıl örgütler kadar 

temkinli olmak zorunda değildir. Bununla birlikte, insan hakları örgütleri, delillere 

insancıl örgütler kadar doğrudan ulaşamadıkları için, elde ettikleri bilgilerin 

güvenilirliğini farklı kaynaklardan doğrulamaları gerekmektedir.444 

 

İHSTÖ’lerin uluslararası ceza yargılamasındaki bir diğer işlevi ise, 

mahkeme ile mağdur ve tanıklar arasında bağlantı kurulmasıdır. Uluslararası ceza 

mahkemeleri, soruşturmaya konu suçların işlendiği bölgeleri İHSTÖ’ler kadar iyi 

tanımadığı; mağdurlara ya da tanıklara doğrudan ulaşamadığı ya da mağdur ve 

tanıklar uluslararası mahkemelerin işleyişini iyi bilmediği durumlarda, İHSTÖ’ler 

bu ikisi arasında bağlantı işlevi görebilmektedir.445 İnsan Hakları İzleme Örgütü, 

savaş suçlarının soruşturulmasında STÖ’lerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne nasıl 

katkıda bulunabileceği konusunda 2004 yılının Eylül ayında bir rapor 

                                                 
444 Bkz. Durham, 1999, s. 146-151. Ayrıca delillerin değerlendirilmesi konusunda bkz. supra s. 74-76 
445 Olivier, 2005, s. 151–152 



 134 

yayımlamıştır.446 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda, STÖ’lerin mağdur ve 

tanıklar ile Mahkeme arasında köprü görevi üstlenebileceği belirtilmektedir. 

STÖ’ler bu amaçla: 

 

- Mağdur ve tanıklardan elde ettikleri bilgileri Mahkeme’ye gönderebilir, 

- Mağdur ve tanıkları Mahkemedeki yargılama sürecine katılmaları 

konusunda bilgilendirebilir ve yargılamaya katılmaları için yardım 

edebilir, 

- Mağdur ve tanıklara yasal temsilci bulmaları konusunda yardımcı 

olabilir, 

- Yargılamanın herhangi bir aşamasında mağdurları temsil edebilir,447 

- Mağdur ve tanıkların gruplar halinde organize olabilmeleri için yardımcı 

olabilir, 

- Mağdurlara, tazminat talep etmeleri konusunda yardımcı olabilir, 

- Mağdur ve tanıklara mevcut güvenlik riskleri hakkında bilgi verebilir ve 

korunmaları için gerekli önlemleri almaları konusunda onlara yol 

gösterebilir. 

 

 

5. Uluslararası Alanda Düzenleyici Kural Koyma (Standard Setting) 

 

5.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Oluşumu 

 

Günümüzde tanınan belli başlı İHTSÖ’lerden birçoğunun henüz kurulmamış 

olduğu 1940’lı yıllarda, başta ABD olmak üzere, İsviçre (Cenevre) ve Fransa 

merkezli insan hakları örgütlerinin, öncelikle BM Şartı’nın, ardından da İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin hazırlanması ve kabulünde önemli katkıları 

olmuştur. STÖ’lerin, insan haklarının uluslararası alana taşınmasında, yani insan 

haklarının uluslararasılaşmasında ilk ve belki de en önemli belge olma özelliği 

                                                 
446 Söz konusu rapor için bkz. http://hrw.org/backgrounder/africa/icc0904/3.htm#_Toc79475347, 
01.12.2005 
447 Olivier, STÖ’lerin davada doğrudan bir tarafı temsil etmelerinin, mahkeme önündeki 
görünümlerine ve bağımsızlıklarına zarar verebileceğini belirmektedir. Bkz. Olivier, 2005, s. 151 
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taşıyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin oluşum sürecine katılmış olmaları, 

sivil toplumun başından beri uluslararası insan hakları hareketinin içinde olduğunu 

göstermektedir. 

 

16 Şubat 1946 tarihli EKOSOK kararıyla kurulması öngörülen BM İnsan 

Hakları Komisyonu, bir uluslararası haklar yasasının448 yanı sıra, kişisel özgürlükler, 

kadının statüsü, bilgi özgürlüğü ve benzeri konularda bildiri veya sözleşme teklifleri 

hazırlamakla görevlendirilmiştir.449 Komisyon’un kalıcı statüsüyle ilgili olarak 

EKOSOK’a öneride bulunmak üzere kurulan çekirdek Komite, çalışmalarında 

sayısız STÖ temsilcisinden insan hak ve özgürlükleri konusunda bilgi almıştır. Bu 

çalışmalar sonucunda, EKOSOK, adil coğrafi dağılımı göz önüne alarak, İnsan 

Hakları Komisyonu’nun Avustralya, Belçika, Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 

Şili, Çin, Mısır, Fransa, Hindistan, İran, Lübnan, Panama, Filipin Cumhuriyeti, 

Birleşik Krallık, ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Uruguay ve 

Yugoslavya temsilcilerinden oluşmasına karar vermiştir. Komisyon, 1947 yılının 

Ocak ayında faaliyete geçmesinden, 1948 yılının Aralık ayına kadar, iki yıl boyunca 

bir uluslararası haklar yasası hazırlanması projesi üzerinde çalışmıştır. Komisyon, 

taslağın ayrıntıları üzerinde çalışmak üzere, sekiz kişiden oluşan bir alt Komite 

oluşturmuştur. Komisyon ve alt Komite toplantılarında, usul ve esasa ilişkin her bir 

konu hakkında uzun tartışmalar olmuştur. Komisyon ve alt Komite toplantılarına 

katılan STÖ’ler de toplantıların her aşamasında çeşitli öneri ve taleplerde 

bulunmuştur. 450 

 

Komisyon ve alt Komite toplantılarına katılan STÖ’ler arasında, Amerikan 

İşçi Federasyonu, Uluslararası Hıristiyan Sendikalar Federasyonu, Parlamentolar 

Arası Birlik, Sosyal Hizmetler için Uluslararası Katolik Birliği, Uluslararası Katolik 

Kadın Ligleri Birliği, Uluslararası İşler Hakkında Kiliseler Komisyonu, Yahudi 

                                                 
448 “İnternational Bill of Rights” 
449 Bkz. http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/041/47/IMG/NR004147.pdf? 
OpenElement, 01.12.2005 
450 Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting and intent, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, s. 4 vd. 
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Örgütleri Eşgüdüm Kurulu, Uluslararası İlgacı Federasyonu,451 Uluslararası 

Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kadın Konseyi, Kadınların Uluslararası Demokratik 

Federasyonu, Uluslararası Meslek Sahibi İş Kadınları Federasyonu, BM Dernekleri 

Dünya Federasyonu ve Dünya Yahudi Kongresi sayılabilir. Yukarıda sayılan 

örgütlerden bazıları, Komisyona, kendi hazırladıkları taslak beyanname metnini 

vermişlerdir.452 STÖ’ler, kendi verdikleri taslak metinlerin görüşmelerde esas 

alınmasını başaramasalar da, Komisyon’un üzerinde çalıştığı taslak metnin 

şekillenmesinde önemli katkıları olmuştur. Örneğin, evlilik ve evlilikte eşlerin eşit 

haklara sahip olacağını öngören 16. madde ile anne ve çocuğun özel bakım ve 

yardıma hakları olduğuna ilişkin 25/2. madde hükümlerinin Komisyon’da kabul 

edilmesinde, kadın hakları örgütlerinin önemli etkisi olmuştur.453  

 

BM İnsan Hakları Komisyonu ve alt Komite’de zorlu geçen görüşmelerin 

ardından ortaya çıkan taslak metin, BM üçüncü Genel Kurulunun 10 Kasım 1948 

tarihli kararıyla, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi adı altında kabul edilmiştir. 

 

İHSTÖ’lerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin oluşumunda 

sağladıkları katkıların ötesinde, esas itibarıyla Beyannamenin kabulünden sonra, 

herhangi bir denetim mekanizması öngörmemiş olmasına rağmen, tüm dünya 

ülkelerinde minimum insan hakları standardı olarak kabul edilmesinde ve 

yayılmasında daha önemli bir rol üstlendikleri söylenebilir.454 Bu durumu, 

Beyanname’nin hazırlandığı dönemde (ilk) BM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 

olan Eleanor Roosevelt de öngörmüş ve STÖ’lerin Beyanname hükümlerini, 

totaliter rejimlerin sansürlerine rağmen bir “fısıltı gazetesi”455 gibi yayarak, tüm 

dünyada etkili olmasını sağlayacaklarını söylemiştir.456 

 

                                                 
451 “International Abolitionist Federation” 
452 Bkz. Morsink, 1992, s. 9 
453 Bkz. William Korey, NGOs and the Universal Declaration of Human Rights “A Curious 
Grapevine”, New York, Palgrave Macmillan, 2001, s. 45 
454 Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası İnsan Hakları Birlikleri Federasyonu (FIDH) gibi büyük ve 
tanınmış İHSTÖ’lerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan haklardan tüm insanların 
yararlanmasını temel misyon olarak benimsemiş olmaları, bu tezi doğrular niteliktedir. 
455 “Curious grapevine” 
456 Korey, 2001, s. 48 
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5.2. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Hazırlanışı 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul edilmiştir. 9 Haziran 2004 tarihi itibarıyla, BM üyesi 191 ülke ile 

BM üyesi olmayan bir ülke (Vatikan) tarafından onaylanmıştır.457 Bu rakam, insan 

hakları sözleşmelerinde ulaşılan en yüksek katılım oranına işaret etmektedir. 

Bugüne kadar, hiçbir insan hakları sözleşmesi, uluslararası toplum tarafından 

böylesine coşkuyla karşılanmamıştır.458 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni diğer insan hakları sözleşmelerinden farklı 

kılan bazı özellikleri vardır. Birincisi, Sözleşme ile çocukların medeni, siyasi, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl tüm hakları güvence altına alınmaktadır. 

İkincisi, Sözleşme metninde, taraf devletlerin Sözleşme’ye uyumunu denetlemek 

amacıyla, Çocuk Hakları Komitesi’nin yanı sıra, STÖ’lere de rol verilmiştir. 

Üçüncüsü ise, Sözleşme’nin hazırlanması ve uygulanması aşamasında, STÖ katılımı 

çok yüksek olmuştur.459 

 

Çocuk Haklarıyla ilgili ilk uluslararası belge, “Çocukları Kurtarın 

Uluslararası Birliği”460 adlı STÖ’nün kurucusu olan İngiliz öğretmen Eglantyne 

Jebb tarafından hazırlanan beş maddelik Cenevre Çocuk Hakları Deklarasyonu’dur. 

Cenevre Çocuk Hakları Deklarasyonu, 1924 yılında henüz BM kurulmadan önce, 

Milletler Ligi tarafından kabul edilmiştir. Çocuk hakları konusundaki ikinci belge 

ise, 20 Kasım 1959 yılında BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları 

Deklarasyonu’dur. Polonya delegasyonu, 1959 yılında kabul edilen Deklarasyon 

yerine bir çocuk hakları sözleşmesi hazırlanmasını önererek, hazırladığı Sözleşme 

                                                 
457 Bkz. http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf, 01.12.2005 
458 Cynthia Price Cohen, “The United Nations Convention on the Rights of the Child: Involvement of 
NGOs”, http://www.uu.nl/content/14Price.pdf, 14.11.2003, s. 169 
459 ibid, s. 169–170 
460 “Save the Children International Union” 
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taslağını BM İnsan Hakları Komisyonu’na sunmuş, ancak o tarihte, Polonya’nın bu 

önerisi Komisyon’da kabul edilmemiştir. 461 

 

BM’nin 1979 yılını çocuk yılı ilan etmesinin ardından, bu konu yeniden 

gündeme gelmiş ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından, Çocuk Hakları Sözleşmesi 

taslağı hazırlamak üzere açık uçlu bir çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubunun 

açık uçlu olmasından maksat, İnsan Hakları Komisyonu üyesi devletlerin yanı sıra, 

diğer BM üyesi devletler ve BM’de danışma statüsüne sahip STÖ’lerin de çalışma 

grubunun toplantılarına katılmasına izin verilmesidir. 1987 yılında yapılan bir 

listeye göre, çalışma grubu toplantılarına farklı zamanlarda toplam 41 STÖ 

katılmıştır.462 

 

Sözleşme metni iki aşamada hazırlanmıştır. Birinci aşama (ya da ilk okuma), 

sözleşme metninin kabataslak olarak hazırlanması, ikinci aşama (ya da ikinci 

okuma) ise, ortaya çıkan metnin gözden geçirilerek, son halinin verilmesidir. Birinci 

aşama, 1979–1987 yılları arasında her yıl yapılan birer haftalık oturumlar halinde 

gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama ise, 1988 yılının Kasım-Aralık aylarında yapılan 

iki haftalık oturumun ardından, 1989 yılının başlarında BM İnsan Hakları 

Komisyonu’nun gözetiminde gerçekleştirilen toplantıda Sözleşmenin kabulüyle son 

bulmuştur.463 

 

Çalışma grubunun 1983 yılındaki toplantısının ardından, Çocuklar için 

Uluslararası Koruma464, Uluslararası Katolik Çocuk Bürosu465 ve Uluslararası 

Rädda Barnen466 adlı üç STÖ, Sözleşme’nin hazırlanmasında STÖ katkılarını 

koordine etmek üzere gayrı resmi bir STÖ grubu oluşturmuştur. Başlangıçta yirmi 

civarında STÖ bu grupta aktif olarak çalışmış, daha sonra bu sayı daha da artmıştır. 

Çocuklar için Uluslararası Koruma adlı örgüt, STÖ grubunun sekretaryası olmakla 

                                                 
461 Michael Longford, “NGOs and the Rights of the Child”, The Conscience of The World: The 
Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System, Ed: Peter Willetts, London, 
Hurst & Company, 1996, s. 215–217 
462 ibid, s. 218–220 
463 Cohen, 2003, s. 174 
464 “Defence for Children International - DCI” 
465 “The International Catholic Child Bureau” 
466 “Rädda Barnen International” 
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görevlendirilmiştir. Çocuklar için Uluslararası Koruma adlı örgütün kurucusu ve 

yöneticisi olan Nigel Cantwell, Başlangıç ve 54 maddeden oluşan Sözleşmenin 15’e 

yakın madde ve paragrafının STÖ grubunun teklifiyle metne dâhil edildiğini, yine 

buna yakın sayıdaki maddenin şekillenmesinde STÖ grubunun önemli katkısı 

olduğunu ve iki maddede ise, STÖ grubu önerisinin çalışma grubu tarafından taslak 

metinde esas alındığını belirtmektedir. Cantwell, STÖ’lerin başarısının altında yatan 

üç etmeni şöyle sıralamaktadır:467 

 

- Amaçlarına iyi odaklanmaları: STÖ grubu, çocuk işleriyle ilgili bir genel 

ittifak değil, belli bir görevi başarmak için kurulmuş bir gruptu, 

- Çalışmanın belli bir süreyle sınırlı olması: Sözleşme metni kabul 

edilince, STÖ grubunun var oluş nedeni -ilke olarak- sona erecekti, 

- Grubun etkin işlemesini sağlayacak yeterli maddi destek sağlanmıştı. 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün ardından, STÖ grubu, 

Sözleşme’nin 45a maddesinde STÖ’lere verilen denetim görevinin468 yerine 

getirilebilmesi ve Sözleşme’nin etkinliğinin sağlanması düşüncesiyle yeniden 

organize olmaya karar vererek, Çocuk Hakları Sözleşmesi için STÖ Grubu adını 

olarak, yeni bir yapılanmaya gitmiştir.469 Yeni oluşturulan, Çocuk Hakları 

Sözleşmesi için STÖ Grubu’nun belli başla amaçları şunlardır:470 

 

- Sözleşme bilincini yükselterek, çocukların savunucusu olmak, 

- Özel program ve eylemlerle, Sözleşmenin tam olarak uygulanmasını 

sağlamak ve kolaylaştırmak, 

- Çocuk Hakları Komitesi, BM’nin ilgili organları ve STÖ Komitesi 

arasında bilgi akışını kolaylaştırmak, 

- Sözleşmenin uygulanması ve denetlenmesiyle ilgili olarak, STÖ’ler 

arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırmak 

                                                 
467 Nigel Cantwell’den aktaran, Longford, 1996, s. 221–225 
468 Bkz. supra s.107 
469 Cohen, 2003, s. 185 
470 Bkz. http://www.crin.org/NGOGroupforCRC/, 01.10.2005 
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- Sözleşme kapsamına giren alanlarda politika ve stratejiler belirleyip, 

çalışma yapmak, 

- Çocuk Hakları Komitesi’nin denetim görevine yardımcı olmak, 

- Çocuk Hakları Sözleşmesi için Ulusal Koalisyonlar kurulmasına 

yardımcı olarak, faaliyetlerini desteklemek.471 

 

2004 yılının Nisan ayı itibarıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesi için STÖ 

Grubu’na üye STÖ’lerin sayısı yaklaşık olarak yetmişi bulmuştur. STÖ grubuna üye 

tanınmış İHSTÖ’ler arasında, yukarıda sözü edilen Çocuklar için Uluslararası 

Koruma adlı örgütün yanı sıra, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İşkenceye Karşı Dünya 

Örgütü ve Uluslararası Kölelik Karşıtı Örgüt sayılabilir.472 

 

5.3. İşkenceye Karşı Sözleşmelerin Hazırlanışı 

 

Uluslararası Af Örgütü, 1972 yılının Aralık ayında, işkencenin kaldırılması 

için dünya çapında bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya, mevcut işkence 

uygulamalarını da içeren 200 sayfalık bir rapor yayımlanması ve Paris’te, 1973 

yılının Aralık ayında, işkencenin kaldırılması konferansı düzenlenmesiyle devam 

etmiştir.473 Uluslararası Af Örgütü’nün bu kampanyasının etkili olmasında, Şili’de 

1973 yılının Eylül ayında Allende Hükümeti’nin devrilmesiyle, ülkede yaşanan 

vahşet dalgası ve Portekiz’deki 1974 darbesinin ardından, önceki rejime ait korkunç 

işkence delillerinin ortaya çıkarılmasının da payı vardır.474 

 

Uluslararası Af Örgütü’nün başlattığı kampanyanın ardından, 1973 yılında, 

bazı devletler işkence sorununu BM Güvenlik Konseyi gündemine taşımaya karar 

vermiştir. Bu girişimlerin sonucunda, BM Genel Kurulu, 2 Kasım 1973 tarihinde, 

halen dünyanın birçok bölgesinde geçerli olan işkence uygulamasından derin endişe 

duyulduğunu ve işkence ve kötü muamele sorununun ilerideki toplantılarda yeniden 

                                                 
471 Bu amaçla bir STÖ İrtibat Birimi kurulmuştur. 
472 Tam liste için bkz. http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC/NGOCRC-
brochure.htm#511, 01.10.2005 
473 J. Herman Burgers, The United Nations Convention against Torture, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1993, s. 13 
474 Cook, 1996, s. 190 
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gündeme alınacağını belirten bir karar kabul etmiştir. BM Genel Kurulunun 

işkenceyle mücadele konusunda başlattığı bu çalışmalar sonucunda, başta 

Uluslararası Af Örgütü olmak üzere İHSTÖ’lerin de katkısıyla, 9 Aralık 1975 

tarihinde, 12 maddeden oluşan “Tüm İnsanların İşkence ve diğer Zalimane, 

Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezadan Korunması Hakkında 

Deklarasyon” kabul edilmiştir.475 

 

BM Güvenlik Konseyi’nin, Deklarasyonun kabulünden hemen sonra aldığı 

3453 sayılı kararda, işkenceye karşı yeterli koruma sağlanabilmesi için, uluslararası 

çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulanmıştır. BM Güvenlik Konseyi, 3453 sayılı 

kararla, İnsan Hakları Komisyonu’nu, Deklarasyona uyumun sağlanması ve tutuklu 

ve hükümlülerin korunması için gerekli önlemleri almaya; Suçun Önlenmesi ve 

Kontrolü Komitesi’ni, ceza infaz memurlarının davranış kurallarıyla ilgili bir 

düzenleme yapmaya; ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nü ise tutuklu ve hükümlülerin 

işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezadan 

korunması amacıyla tıbbi etik kuralları hazırlamak için daha fazla gayret göstermeye 

davet etmiştir. BM Genel Kurulunun 3453 sayılı kararının ardından, Uluslararası Af 

Örgütü, Uluslararası Hemşireler Konseyi ve Dünya Tıp Derneği gibi STÖ’ler, 

kararda sözü edilen düzenleyici işlemlerle ilgili olarak çeşitli toplantılar 

düzenlemiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin 3453 sayılı kararıyla görevlendirdiği BM 

organları, çalışmalarında STÖ’lerin bu girişimlerinden istifade etmiştir. Yukarıda 

adı geçen STÖ’lerin yanı sıra, İşkencenin Kaldırılması için Hıristiyan Eylemi, 

İşkenceye Karşı İsviçre Komitesi ve Dünya Kiliseleri Konseyi Merkez Komitesi 

gibi STÖ’ler de işkence ve kötü muameleye karşı mücadelede çeşitli etkinliklerde 

bulunmuştur. Bu etkinlikler kapsamında, Uluslararası Ceza Hukuku Derneği, 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu’yla işbirliği içinde, işkencenin uluslararası 

hukukta suç olarak ilan edilmesi için bir sözleşme taslağı hazırlamıştır. Uluslararası 

Hukukçular Komisyonu tarafından hazırlanan ilk taslak metin, Uluslararası Af 

Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin de görüşü alınmak suretiyle 

Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Ceza Hukuku uzmanlarına gönderilerek 

üzerinde çalışılmış ve 1978 yılında üzerinde uzlaşıya varılan, İşkencenin Önlenmesi 

                                                 
475 ibid; Burgers, 1993, s. 15–18 
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ve İşkenceyle Mücadele için Uluslararası Sözleşme Taslağı, BM İnsan Hakları 

Komisyonu’na gönderilmiştir. Söz konusu metin, daha sonra, gözden geçirilmiş 

İsveç önerisiyle birleştirilerek, İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırlayacağı 

İşkenceye Karşı Sözleşmeye esas teşkil etmiştir.476 

 

İşkenceye Karşı Sözleşme hakkındaki çalışmalar, 1977 yılının Aralık ayında, 

İsveç’in girişimi üzerine, BM Güvenlik Konseyi’nin, İnsan Hakları 

Komisyonu’ndan bir Sözleşme taslağı hazırlamasını istemesiyle başlamıştır. 

Komisyon’a ilk Sözleşme taslağını İsveç sunmuştur. Komisyon, 1979 yılında, 

Sözleşme taslağını hazırlamak üzere, açık uçlu bir çalışma grubu oluşturmuştur. 

Çalışma grubu toplantılarına, İnsan Hakları Komisyonu üyesi devletlerin yanı sıra, 

diğer BM üyesi devletler ve BM nezdinde danışma statüsüne sahip STÖ’lerin de 

gözlemci statüsüyle katılmalarına olanak tanınmıştır. Ancak uygulamada, çalışma 

grubunun toplantılarını 20 ila 30 arasında ülke takip etmiştir. Uluslararası Af Örgütü 

ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu da çalışma grubunun toplantılarında aktif 

rol üstlenen STÖ’ler arasında yer almıştır. Çalışma grubunun toplantıları yedi yıl 

sürmüştür. 1984 yılında, Sözleşme taslağı üzerinde uzlaşıya varılarak, İnsan Hakları 

Komisyonu’na gönderilmiştir. İnsan Hakları Komisyonu da Sözleşme taslağında 

değişiklik yapmaksızın, aynen Güvenlik Konseyi’ne havale etmiştir. BM Güvenlik 

Konseyi, çalışma grubunda çözümlenmemiş iki maddeye kesin halini verip, bir de 

yeni madde ekleyerek, “İşkence ve diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü 

Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme”yi 10 Aralık 1984 tarihinde kabul 

etmiştir.477 

 

İşkenceye karşı mücadele konusunda BM nezdinde bu gelişmeler olurken, 

İşkenceye Karşı Sözleşme’nin hazırlanmasının makul bir sürede 

sonuçlandırılamayabileceği endişesiyle, 1983 yılında, AK nezdinde de İşkenceye 

Karşı Sözleşme hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. AK’nin bu yönde bir çalışma 

başlatmasında, başta İşkenceye karşı İsviçre Komitesi ve Uluslararası Hukukçular 

Komisyonu olmak üzere, İHSTÖ’lerin büyük etkisi olmuştur. “İşkence ve İnsanlık 

                                                 
476 Burgers, 1993, s. 18–26 
477 İbid, s. 31–33. Sözleşme hakkında bkz. http://www.ohchr.org/english/law/cat.htm, 01.10.2005 
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Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Önlenmesine İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi”, AK Bakanlar Komitesi’nin 26 Haziran 1987 tarihli toplantısında kabul 

edilmiştir.478 

 

Diğer bölgesel örgütlerden ADÖ nezdinde de 1978 yılında başlatılan 

çalışmalar sonucunda, 9 Aralık 1985 tarihinde, “İşkencenin Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına ilişkin Amerikan Sözleşmesi” kabul edilmiştir.479 

 

5.4. 1993 Viyana Konferansı 

 

1968 yılında Tahran’da yapılan Birinci BM Dünya İnsan Hakları 

Konferansından 25 yıl sonra, İkinci BM Dünya İnsan Hakları Konferansı, 14–25 

Haziran 1993 tarihleri arasında Viyana’da toplanmıştır. Viyana Konferansı, gerek 

Hükümetler gerek sivil toplum kesiminden yüksek katılım oranıyla, o tarihe kadar 

insan hakları alanında yapılan en anlamlı insan hakları konferansı olarak 

nitelendirilebilir. Konferansa, 8 Devlet Başkanı, 9 Hükümet Başkanı, 171 ülkeden 

Adalet ve Dışişleri Bakanları, 3000 STÖ temsilcisi ve 2000 gazeteci katılmıştır. BM 

Genel Kurulu’nun Dünya İnsan Hakları Konferansı toplama kararı, Rusya ile Doğu 

ve Orta Avrupa ülkelerinde yaşanan devrimlerin sonrasına denk gelmiştir.480 

 

Genelde, yalnızca ilgili uluslararası veya bölgesel örgütler nezdinde danışma 

statüsü olan uluslararası STÖ’lerin toplantı ve konferanslara katılmalarına izin 

verilirken, Viyana Dünya Konferansı’na 1.529 STÖ katılmıştır. Bu STÖ’lerin 

yarısından fazlasına, Konferansın resmi toplantılarına katılma, toplantılarda söz 

alma ve resmi Konferans belgesi olarak dağıtılmak üzere, yazılı bilgi sunma hakkı 

                                                 
478 Manfred Nowak ve Walter Suntinger, “International Mechanisms for the Prevention of Torture”, 
Monitoring Human Rights in Europe, Comparing International Procedures and Mechanisms, 
Arie Bloed vd. (Ed.), Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, s. 148–149 
479 Bkz. Burgers, 1993, s. 29 
480 Manfred Nowak ve Ingeborg Schwarz, “The Contribution of Non-Governmental Organizations”, 
World Conference on Human Rights: Vienna, June 1993 - The Contribution of NGOs Reports 
and Documents, Ed: Manfred Nowak, Viyana, Manz, 1994, s. 1 
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tanınmıştır. Konferansın resmi toplantılarına katılmayan STÖ’lere de, genel 

Konferans programına paralel aktiviteler içeren bir platform sağlanmıştır.481 

 

STÖ’lerin resmi Konferansa paralel aktiviteleri kapsamında, 10–12 Haziran 

1993 tarihleri arasında 2.000 STÖ temsilcisinin katılımıyla bir STÖ forumu 

düzenlenmiştir. STÖ forumu kendine üç temel amaç belirlemiştir:482 

 

- BM insan hakları programındaki gelişme ve eksiklikleri eleştirel olarak 

sorgulamak, 

- Ortak kararlara ulaşmak, 

- Genel STÖ tavsiyelerini Dünya Konferansına sunmak. 

 

Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş çalışma grubu 

oluşturulmuştur:483 

 

- Yerli halkların484 hakları, 

- Kadının insan hakları, 

- Kalkınma, demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişki, 

- Irkçılık ve yabancı düşmanlığının modern görünümü, etnik şiddet, dinsel 

hoşgörüsüzlük ve azınlık hakları, 

- Son olarak, BM insan hakları programının genel değerlendirmesi. 

 

STÖ forumunun nihai belgesi, “fazla ileri giden” bir dizi öneri içerdiği için 

resmi Konferans tartışmalarında etkili olamamıştır. Bu öneriler:485 

 

- Yerli halkların kendi geleceğini tayin (self-determination) hakkının 

tanınması, 

                                                 
481 ibid, s. 3–4 
482 ibid, s. 4 
483 ibid 
484 Indigenous peoples 
485 Nowak ve Schwarz, 1994, s. 5 
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- Askeri harcamalarda önemli kesintiye gidilmesi, Dünya Bankası’nın 

yapısal değişim programının reformu ve çok uluslu şirketlerin insan 

hakları ihlallerinden sorumluluğunu da içeren gelişme hakkının bütüncül 

bir yaklaşımla kabul edilmesi, 

- Güvenlik Konseyi’nde veto hakkının kaldırılması, 

- Azınlık, sakat, eşcinsel, AİDS mağduru ve diğer marjinal grupların 

haklarının korunması amacıyla ayrıntılı planlar hazırlanmasıdır. 

 

Diğer STÖ aktiviteleri arasında, atölyeler, seminerler, oturumlar, podyum 

tartışmaları, konferanslar, slayt, film ve video gösterileri sayılabilir. Konferans, 

STÖ’lerin, Hükümet temsilcilerini, basın aracılığıyla kamuoyunu ve diğer STÖ’leri 

somut insan hakları sorunları hakkında bilgilendirmesi için çok önemli bir fırsat 

olmuştur. STÖ’ler, insan haklarının uluslararası belgelerde tanınması ile 

uygulamada gerçekleşmesi arasında ne kadar büyük farklar olduğunu çarpıcı bir 

biçimde ortaya koymuştur. 1993 yılı aynı zamanda Yerli Haklar Yılı olduğu için 

yerli halkların sorunları ve çocuk hakları da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 

kadın hakları örgütleri, Konferansta çok aktif bir rol üstlenmiştir. Konferans 

kapsamında ayrıca birçok kültürel aktivite düzenlenmiştir.486 

 

Viyana Konferansının resmi bölümüne ise, yalnızca EKOSOK nezdinde 

danışma statüsüne sahip STÖ’ler katılmıştır. Konferansa katılan 1.529 STÖ 

arasından yalnızca 248’i EKOSOK nezdinde danışma statüsüne sahiptir. Yani 

katılımcı STÖ’lerin %70’ten fazlası, ilk kez BM toplantılarına katılan ve özellikle 

Güney’den gelen küçük örgütlerdir. STÖ’lerin bu yüksek katılımı, Avrupa 

Toplulukları (Avrupa Birliği) Komisyonu, Avusturya Federal Hükümeti ve Ford 

Vakfı’nın maddi katkılarıyla gerçekleştirilebilmiştir.487 

 

İHSTÖ’lerin, Viyana Konferansı’na katkılarının değerlendirilmesine gelince, 

öncelikle, Konferansın sonunda kabul edilen “Viyana Deklarasyonu ve Eylem 

Programı”nın, insan haklarının uluslararası alanda korunması konusunda radikal ve 

                                                 
486 ibid, s. 5–8 
487 ibid, s. 8 



 146 

yapısal değişiklikler getiren bir belge olmadığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte, 

Viyana Konferansı İHSTÖ’lerin uluslararası insan hakları alanında düzenleyici 

kural koyma işlevleri yönünden önemli bir tecrübe olmuştur. Konferans’ta 

STÖ’lerin başarılarına ilk örnek olarak, Güney’den gelen küçük STÖ’lerin gelişme 

hakkıyla ilgili hararetli isteğinin, diğer devletler tarafından kabul edilerek gelişme 

hakkının Deklarasyon’a dâhil edilmesi gösterilebilir. Öte yandan, Uluslararası Af 

Örgütü’nün, 1950’li yıllardan beri tartışılan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

atanması önerisine, Eylem Planında yer verilmiş ve bu gelişmenin hemen ardından, 

BM Güvenlik Konseyi kararıyla, aynı yılın (1993) Aralık ayında, BM İnsan Hakları 

Yüksek Komiserliği kurulmuştur. Uluslararası Hukukçular Komisyonu ise, 

Konferans’taki faaliyetlerini, Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması üzerinde 

yoğunlaştırmıştır. Deklarasyon’da bu konuya ilişkin olarak, sadece, BM Uluslararası 

Hukuk Komisyonu’nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmasıyla ilgili 

çalışmalarını sürdürmesi yönünde bir öneriye yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, 

STÖ’lerin önerdiği, bireysel ve devlet şikâyetlerini incelemek üzere bir Uluslararası 

İnsan Hakları Mahkemesi kurulması, İnsan Hakları Komisyonu’nun BM’nin ana 

organlarından biri haline dönüştürülmesi, Güvenlik Konseyi’nin sistematik insan 

hakları ihlalleriyle ilgilenmesi ve uluslararası insan hakları gelişim ajansı kurulması 

gibi fikirlere Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı’nda değinilmemiştir.488 

 

5.5. 1995 Pekin Konferansı 

 

Kadın hakları örgütleri, uluslararası insan hakları hareketinin başından beri, 

en etkin STÖ’ler arasında yer almıştır. Kadın haklarının uluslararası alana 

taşınmasında ve uluslararası normlarla güvence altına alınmasında kadın hakları 

örgütlerinin, tanınmış İHSTÖ’lerden daha hızlı davrandığı ve daha etkin olduğu 

söylenebilir.489 Bunda, kadın hakları örgütlerinin tek bir konu üzerinde 

yoğunlaşmasının etkisi olduğu gibi, erkek egemen toplumda, Hükümetlerce kadın 

                                                 
488 ibid, s. 9–10. Ayrıca bkz. Elisabeth J Friedman, Kathryn Hochstetler ve Ann Marie Clark, 
Sovereignty, Democracy, and Global Civil Society: State-Society Relations at UN World 
Conferences, Albany, New York, State University of New York Press, 2005, s. 44–45 
489 Bkz. Jane Connors, “NGOs and the Human Rights of Women at the United Nations”, The 
Conscience of The World: The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN 
System, Ed: Peter Willetts, London, Hurst & Company, 1996, s. 148 
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(ve çocuk) hakları örgütlerinin diğer STÖ’lerden daha az zararlı ve sempatik 

görünmelerinin payı da inkâr edilemez. 

 

Uluslararası kadın hakları örgütleri, BM kurulmadan önce, Milletler Ligi 

nezdinde de aktif faaliyet göstermiştir. Örneğin, insan kaçakçılığına karşı 

antlaşmaların hazırlanması, büyük ölçüde, kölelik karşıtı örgütlerle kadın hakları 

örgütleri sayesinde olmuştur. Milletler Ligi döneminde, Cenevre’de faaliyet 

gösteren en az yirmi kadın hakları örgütü olduğu tespit edilmiştir.490 

 

BM’nin kurulmasının hemen ardından, 1946 yılında, kadınlarla ilgili 

işlemlerin denetlenmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi amacıyla, BM Kadınların 

Statüsü Komisyonu kurulmuştur. 1952 yılında Kadınların Siyasal Haklarıyla ilgili 

BM Sözleşmesi kabul edilmiştir. 1957 ve 1962 yıllarında, kadınlara evlilikte ve 

boşanmada eşit haklar verilmesini güvenceye alan sözleşmeler kabul edilmiştir. 

1967 yılında, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Deklarasyonu 

yayımlanmıştır. 1975 yılında Mexico City’de düzenlenen Birinci Dünya Kadınlar 

Konferansı’nın ardından, 1976 ila 1985 yılları arası, kadın on yılı olarak ilan 

edilmiştir. Bu arada, 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi kabul edilmiştir. İkinci Dünya Kadınlar Konferansı 1980 

yılında Kopenhag’da, Üçüncü Dünya Kadınlar Konferansı 1985 yılında Nairobi’de 

toplanmıştır.491 Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansı ise, 4–15 Eylül 1995 tarihleri 

arasında Pekin’de düzenlenmiştir.492 

 

Pekin Konferansı öncesinde, bölgesel konferanslar ve STÖ toplantıları 

düzenlenerek, ayrıca çeşitli uzman görüşleri alınarak, yoğun hazırlıklar yapılmıştır. 

Pekin’e 50 km uzaklıkta bulunan Huairou kentinde, Pekin Konferansı’na paralel bir 

                                                 
490 Carol Miller’den aktaran Connors, 1996, s. 149 
491 Uluslararası kadın hakları hareketinin kronolojisi için bkz. Julie H. Levison ve Sandra P. Levison, 
“Women’s Health and Human Rights”, Women, Gender, and Human Rights: A Global 
Perspective, Ed: Marjorie Agosin, Second paperback printing, Piscataway, N.J., Rutgers University 
Press, 2002, s. 149. Ayrıca bkz. Florence Howe (Ed.), “The Road to Huairou and Beijing. 
Chronology 1975–1995”, Women's Studies Quarterly: Beijing and Beyond: Women in the 
Twenty-First Century, 1996, C. 24, S.1–2, s. 16–17 
492 Bkz. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcw.htm, 01.10.2005 
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STÖ forumu düzenlenmiştir.493 Pekin Konferansı’na BM’ye akredite 2000 STÖ 

katılmıştır.494 Pekin Konferansı, hem görünüm hem içerik itibarıyla, en geniş 

katılımlı kadın hakları toplantısı olma özelliği taşımaktadır. 

 

Kadın hakları örgütleri, kendi toplantıları olan Pekin Konferansı’ndan önce 

diğer uluslararası konferanslarda uyguladıkları stratejileri tekrar etmişlerdir. Yani 

hazırlık toplantılarına katılmışlar, kendi içlerinde komiteler oluşturmuşlar ve ulusal 

delegasyonlarla pazarlık yapmışlardır. Kadın Çevre ve Gelişme Örgütü495 adlı STÖ, 

önceki BM Konferanslarında elde edilen kazanımları artırmak için, STÖ grupları 

arasında eşgüdüm sağlama görevini üstlenmiştir. Pekin Konferansı’nda elliyi aşkın 

STÖ grubu (ya da komitesi) lobi faaliyetleriyle ilgili strateji belirlemek üzere, her 

gün bir araya gelmiştir. STÖ’lerin açıklama yapmalarına izin verilmese de, 

Hükümetler arası çalışma gruplarının çoğuna katılmalarına izin verilmiş ve STÖ’ler 

Konferansın nihai belgesi üzerindeki tartışmaları izlemiştir. STÖ’ler küçük çaplı ve 

hassas konuların görüşüldüğü toplantılara katılamamaları nedeniyle, lobicilik 

faaliyetlerini Konferans salonlarında sürdürmüştür. STÖ’lerin, resmi delegasyonlara 

dâhil gruplarla Konferans öncesine dayanan uzun süreli iş ilişkileri, aralarındaki 

iletişimi kolaylaştırmıştır. Konferans’ta genel olarak konuşmaların üçte biri STÖ’ler 

tarafından yapılmıştır. Oysa 1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan Dünya Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda, STÖ’ler toplam üç konuşma yapabilmiştir. STÖ 

tavsiyelerinin yaklaşık %67’si Konferans’ın resmi nihai belgesine yansıtılmıştır. 

STÖ’lerin önderlik ettikleri bir diğer husus da -Hükümetler Konferans’taki 

taahhütleriyle bağlı olduklarını kabul etmeseler de – Hükümet delegelerinin 

Konferansta yaptığı her bir vaadi, Konferans’ın ardından unutulmaması amacıyla 

yayımlamalarıdır.496 

 

                                                 
493 Rebecca J. Cook, “Effectiveness of the Beijing Conference in Fostering Compliance with 
International Law Regarding Women”, United Nations-Sponsored World Conferences: Focus on 
Impact and Follow-Up Ed: Michael G Schechter, New York, United Nations University Press, 
2001, s. 66 
494 Howe, 1996, s. 6. Bir başka kaynakta ise Pekin Konferansı’na BM’ye akredite 3000 STÖ katıldığı 
belirtilmektedir. Bkz. Friedman vd., 2005, s. 37 
495 “Women's Environment and Development Organization – WEDO” 
496 Friedman vd., 2005, s. 46–47 
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Pekin Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Platformunda, Hükümetlerin 

yanı sıra, uluslararası topluluk ve sivil toplum, aşağıda belirtilen kritik konularda 

harekete geçmeye davet edilmiştir:497 

 

- Kadınların üzerindeki sürekli ve artan yoksulluk yükü, 

- Eğitim ve eğitime erişim konusundaki eşitsizlik ve yetersizlikler, 

- Sağlık bakımı ve ilgili hizmetlerde eşitsizlik ve yetersizlikler, 

- Kadınlara karşı şiddet, 

- Yabancı işgali altında yaşayanlar dâhil olmak üzere, silahlı ve sair 

çatışmaların kadınlar üzerindeki etkileri, 

- Ekonomik yapılanmalarda ve politikalarda, her türlü üretim faaliyetinde 

ve kaynaklara erişmede eşitsizlik, 

- İktidarın bölüşümü ve her düzeydeki karar alma mekanizmalarına katılım 

konusunda kadın erkek eşitsizliği, 

- Kadınların gelişmesi için, her düzeyde yeterli mekanizmaların 

bulunmayışı, 

- Kadınların insan haklarına yeterince saygı gösterilmemesi ve yeterince 

korunup geliştirilmemesi, 

- Kadınların klişeleştirilmesi ve kadınların medya ve iletişim sistemlerine 

katılım ve ulaşımında eşitsizlik, 

- Doğal kaynakların idaresi ve çevrenin korunmasında cinsler arasında 

eşitsizlikler, 

- Kız çocuklarının sürekli ayırımcılığa maruz kalması ve haklarının ihlal 

edilmesi, 

 

Pekin Konferansı’nın ardından, BM Kadınların Statüsü Komisyonu 

tarafından yürütülen çalışmalarda ve kabul edilen kararlarda, Dördüncü Dünya 

                                                 
497 Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansı, Eylem Platformu’nun 44. maddesinde yer almaktadır. Bkz. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#objectives, 01.10.2005 
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Kadınlar Konferansı Eylem Platformu’nda düzenlenen ve kadın hakları alanında 

öteden beri süregelen bu temel sorunlara çözüm bulunması amaçlanmaktadır.498 

 

5.6. Irkçılıkla İlgili 2001 Dünya Konferansı 

 

BM Genel Kurulu 1997 yılında yapılan bir toplantısında, 31 Ağustos - 7 

Eylül 2001 tarihleri arasında, Güney Afrika’nın Durban kentinde, “Irkçılık, Irk 

Ayrımı, Yabancı Düşmanlığı ve bunlarla ilgili Hoşgörüsüzlüğe karşı Dünya 

Konferansı” (kısaca Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı) düzenlenmesine karar 

vermiştir.499 Durban Konferansı, BM’nin ırkçılıkla ilgili olarak düzenlediği üçüncü 

konferanstır. Birinci konferans 1978, ikincisi ise 1983 yıllarında Cenevre’de 

düzenlenmiştir.500 

 

BM İnsan Hakları Komisyonu, Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı’nın 

hazırlık komitesi olarak faaliyet göstermiştir. Durban Konferansı’ndan önce 2000 ve 

2001 yıllarında Cenevre’de Hükümetler arası iki hazırlık toplantısı yapılmıştır. 

Ayrıca 1999 ve 2000 yıllarında, altı adet bölgesel uzmanlar semineri düzenlenmiştir. 

Bu seminer ve toplantılarda, Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı’nda ele alınması 

öngörülen konular ve bölgesel önceliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuş ve 

Konferans’ın bazı taslak belgeleri hazırlanmıştır.501 EKOSOK nezdinde danışma 

statüsüne sahip STÖ’ler, Hükümetler arası bu toplantılara da katılmış ve resmi 

hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Diğer yandan, Dünya Konferansı’na 

hazırlık çalışmaları kapsamında, bölgesel STÖ forumları toplanarak, başta 

Deklarasyon ve Eylem Planı olmak üzere, Konferans belgelerinde yer alması 

istenilen konularla ilgili öneriler hazırlanmıştır.502 

                                                 
498 Bkz. genel olarak, BM Kadınların Statüsü Komisyonu, Agreed Conclusions on the Critical 
Areas of Concern of the Beijing Platform for Action, 1996–1999, New York ve Cenevre, United 
Nations Publications, 2000 
499 Bkz. http://www.un.org/WCAR/e-kit/backgrounder1.htm, 01.12.2005 
500 Bkz. International Catholic Migration Commission (ICMC) adına Mariette Grange tarafından 
hazırlanan, “Irkçılık, Irk Ayrımı, Yabancı Düşmanlığı ve bunlarla ilgili Hoşgörüsüzlüğe karşı Dünya 
Konferansı” raporu, Cenevre, Mart 2002, http://www.hri.ca/racism/ analyses/wcar_report.en.pdf, 
01.12.2005, s. 2 
501 Bkz. dipnot 499 
502 STÖ forumlarında kabul edilen belgeler için bkz. http://www.hri.ca/racism/major/index.shtml, 
01.12.2005 
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Uluslararası topluluk, Durban Konferansı’nda beş temel konuya yer 

verilmesi üzerinde anlaşmıştır: Irkçılığın kaynakları, nedenleri, şekilleri ve modern 

görünümü; ırkçılık mağdurları; tam ve etkin bir eşitliğe ulaşma stratejileri; ırkçılığa 

karşı alınacak önlemler ve etkili başvuru ve şikâyet yolları; ırkçılık ve ırksal 

ayrımcılığın kaldırılmasına yönelik eğitim.503 

 

Uluslararası ve bölgesel bazda yaşanan birçok soruna çözüm bulunabilmesi 

amacıyla bir diyalog zemini oluşturabileceği umulan Irkçılığa Karşı Dünya 

Konferansı’nda, İsrail-Filistin sorunu üzerindeki uyuşmazlık, gerek Hükümetler, 

gerek STÖ’ler arasındaki önemli iletişim kanallarının tıkanmasına yol açmıştır. Bu 

anlaşmazlık, ABD ve İsrail delegasyonlarının Konferans’tan çekilmesiyle son 

bulmuştur. İsrail-Filistin sorunu üzerindeki uyuşmazlık, STÖ Forumuna da 

yansımıştır. Seksenin üzerindeki STÖ, STÖ Deklarasyonunda yer verilen 

antisemitik ve antisiyonist söylemleri tahrik edici bulmuştur. Uluslararası Af Örgütü 

ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in Filistin’deki insan hakları ihlallerini 

sürekli kınamalarına rağmen, bu uygulamaların soykırım olarak nitelendirilmesinin 

uluslararası hukuka aykırı ve kışkırtıcı olduğunu belirtmişlerdir.504 

 

Birtakım olumsuzluklara ve haklı eleştirilere rağmen, Irkçılığa Karşı Dünya 

Konferansı’nın bazı konularda başarılı olduğu söylenebilir. Örneğin; Hindistan ve 

diğer Asya ülkelerinde yaşanan kast ayrımcılığının olumsuzluklarına dikkat 

çekilmiş; bugün dünya ülkeleri arasında yaşanan ekonomik dengesizliklerde kölelik 

ve sömürgeciliğin payı olduğu belirtilerek, kölelik ve köle ticaretinin insanlığa karşı 

suç teşkil ettiği vurgulanmış; ayrıca yerli halkların haklarından sembolik de olsa ilk 

kez söz edilmiştir. Diğer yandan, Konferans’ta ırkçılık mağduru topluluklar 

uluslararası alanda ilk kez bu kadar geniş çaplı olarak harekete geçirilmiş, 2005 yılı 

itibarıyla “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası 

                                                 
503 Mark Steven Selby, “The World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia 
and Related Intolerance (WCAR) Another UN Sponsored Carnival?”, 2002, 
http://www.unac.org/en/link_learn/monitoring/wcarpdf.pdf, 01.12.2005, s. 3 
504 ibid, s. 5–8 
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Sözleşme”nin tüm üye devletlerce onaylanması505 için kampanya başlatılmış ve  

Konferans’ta alınan kararları izlemek üzere, BM İnsan Hakları Komiserliği’ne bağlı, 

ayrımcılığa karşı bir birim oluşturulması kararlaştırılmıştır.506  

 

Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı’nın sonunda kabul edilen resmi 

Deklarasyon ve Eylem Planında, STÖ’lerin ırkçılıkla mücadele sürecine aktif 

katılımına geniş yer verilmiştir. Bu bağlamda, STÖ’lere özellikle, ırkçılığa karşı 

eğitim, yerli halklar ve Hükümetler arasında eşgüdüm sağlama ve ırkçılığa karşı 

mevcut uluslararası düzenlemelere üye devletlerin uyumunu denetleme gibi 

konularda önemli görevler yüklenmiştir.507 

 

5.7. Uluslararası Ceza Mahkemesi (Roma) Statüsünün Oluşumu 

 

Uluslararası bir Ceza Mahkemesi kurulması düşüncesi,1980’li yılların sonu 

ve 1990’lı yılların başlarında, birkaç STÖ tarafından uluslararası toplumun 

gündemine getirilmiştir.508 1989 yılında, Trinidad ve Tobago Hükümetinin önerisi 

üzerine, BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nu, uyuşturucu 

kaçakçılığı suçu da yetki alanına girecek şekilde bir Uluslararası Ceza Mahkemesi 

kurulması üzerinde çalışmaya davet etmiştir.509 BM Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun çalışmaları (düşük yoğunluklu olarak) devam etmekteyken, 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu adlı İHSTÖ, Viyana’da yapılan İkinci BM 

Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda, bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması 

düşüncesinin uygulamaya geçirilmesi için yoğun çaba harcamış ve bu çabanın 

sonucu olarak da, Konferans’ın sonuç bildirgesinde, BM İnsan Hakları 

Komisyonu’ndan bu yöndeki çalışmalarını sürdürmesi510 istenmiştir.511  

                                                 
505 “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”, 13 Aralık 
2005 tarihi itibarıyla, 170 devlet tarafından onaylanmıştır. Bkz. http://www.ohchr.org/english/ 
countries/ratification/2.htm, 20.12.2005  
506 ibid, s. 12–15 
507 Irkçılığa Karşı Dünya Konferansı’nın sonunda kabul edilen resmi Deklarasyon ve Eylem Planı 
metni için bkz. http://www.unhchr.ch/pdf/Durban.pdf, 01.12.2005 
508 Bkz. http://www.iccnow.org/introduction/ciccbackground.html, 01.12.2005 
509 Bkz. http://www.un.org/law/icc/general/overview.htm, 01.12.2005 
510 Bu çalışmalar BM Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından zaten sürdürüldüğüne göre, daha 
hızlı sürdürülmesi ve sonuçlandırılması istendiği şeklinde yorumlanabilir. Viyana Deklarasyonu 
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Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun öncü rolünün yanı sıra, 

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları 

Birlikleri Federasyonu (FIDH) ve İnsan Hakları için Hukukçular Komitesi gibi 

tanınmış İHSTÖ’ler de Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması fikrini 

desteklemişlerdir. 10 Şubat 1995 tarihinde, bu fikri destekleyen STÖ’ler New 

York’ta bir araya gelerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi için STÖ Koalisyonu’nu 

oluşturmuş ve bir gayrı resmi yönetim komitesi belirlemiştir. Dünya Federalist 

Hareketi – Küresel Politika Enstitüsü ve Enstitü yöneticisi William R. Pace, 

Koalisyon’un Sekretaryası’nı oluşturmakla görevlendirilmiştir.512 

 

STÖ Koalisyonu, kuruluşundan itibaren, Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Statüsüyle ilgili hukuksal ve siyasal sorunlar hakkında stratejiler geliştirmek üzere, 

geniş tabanlı bir STÖ ve uluslararası hukuk uzmanları ağı oluşturmaya çalışmıştır. 

Koalisyonun kilit hedefi, insan hakları, uluslararası hukuk, insancıl meseleler, barış, 

kadın ve çocuk hakları, dinsel ve diğer konularda faaliyet gösteren STÖ’ler arasında 

Uluslararası Ceza Mahkemesi bilincini ve desteğini arttırmaktır. Koalisyon, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü hazırlanması çalışmalarında STÖ katılımını 

yönlendirici işlevinin yanı sıra, Uluslararası Ceza Mahkemesi konusunda, birincil 

bilgi kaynağı olmuştur.513  

 

BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

taslak statüsünü 1994 yılında tamamlayarak, BM Genel Kurulu’na sunmuştur. BM 

Genel Kurulu, taslaktan kaynaklanan temel sorunları görüşmek üzere, Uluslararası 

Ceza Mahkemesi Kurulması hakkında bir geçici Komite oluşturmuştur. Söz konusu 

Komite, 1995 yılında iki kez toplanmıştır. BM Genel Kurulu, geçici Komite’nin 

raporunu inceledikten sonra, düzenlenecek bir diplomatik konferansta görüşülmek 

                                                                                                                                         
Eylem Planı’nın 92. maddesi için bkz. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/ 
A.CONF.157.23.En?OpenDocument, 01.12.2005 
511 Bkz. supra, s. 143 
512 Bkz. supra, dipnot 508. William R. Pace, Koalisyon’un 25 Şubat 1995 tarihinde kurulduğunu 
belirtmektedir. Bkz. William R. Pace ve Mark Thieroff, “Participations of Non-Governmental 
Organizations”, The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: Issues, 
Negotiations and Results, Ed: Roy S. Lee, Lahey, Kluwer Law International, 1999, s. 391 
513 ibid, s. 392 
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üzere, geniş kabul görecek bir taslak metin hazırlamak üzere, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Kurulması hakkında Hazırlık Komitesini kurmuştur. 1996-1998 yılları 

arasında toplantılar yapan Hazırlık Komitesi, son toplantısını Mart-Nisan 1998 

tarihinde yapmış ve taslak statüye son halini vermiştir. Taslak statünün hazırlanması 

üzerine, BM Genel Kurulu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması hakkındaki 

Sözleşme’nin tamamlanarak kabul edilebilmesi amacıyla, 15 Haziran–17 Temmuz 

1998 tarihleri arasında, Roma’da bir Konferans düzenlenmesine karar vermiştir.514 

 

Roma Konferansı’na, 236 STÖ’nün yaklaşık 450 temsilcisi katılmıştır. 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi büyük İHSTÖ’lerin 

gönderdiği temsilci sayısı, birçok Hükümetin resmi delegasyon sayısından daha 

fazladır. STÖ’lerin Roma Konferansı’na katılımı yalnızca görüntüden ibaret 

değildir. Hükümet temsilcileri, BM Genel Sekreteri, diğer BM görevlileri ve basın 

mensupları, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi için STÖ Koalisyonu olmak üzere 

STÖ’lerin Roma Konferansı’nı sonuca götürücü rolleri hakkında olumlu yorumlar 

yapmıştır.515 Beş haftadan uzun süren Roma Konferansı boyunca, STÖ 

Koalisyonu’nun sayısız aktiviteleri arasında, özellikle aşağıdakiler sayılabilir:516 

 

- Statünün 128 maddesi için 13 çalışma grubu oluşturmuştur; 

- Gelişmekte olan veya geçiş dönemindeki ülkelerden 50–80 STÖ 

uzmanının katılımına yardımcı olmuştur; 

- Afrika, Latin Amerika ve Asya kökenli gruplardan oluşan bölgesel 

ittifakın yanı sıra bölgesel STÖ komiteleri toplamıştır; 

- Kadın erkek eşitliği, mağdurlar, çocuklar, inanç ve barış konularında 

sektörel komiteler toplamıştır; 

- STÖ’ler ve Hükümetler tarafından yararlanılması amacıyla raporlar 

hazırlamıştır; 

                                                 
514 Bkz. supra, dipnot 509 
515 Pace ve Thieroff, 1999, s. 392-393.  
516 William R. Pace, “The Relationship between the International Criminal Court and Non-
Governmental Organizations”, Reflections on the International Criminal Court: Essays in 
Honour of Adriaan Bos, Ed: Herman A M Von Hebel, Johan G Lammers ve Jolien Schukking, 
Lahey, T.M.C. Asser Press, 1999, s. 202 
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- Belgelerin tercümesini yaptırmış, STÖ’ler ve hatta bazı Hükümetler için 

çeviri hizmeti sağlamıştır; 

- Konferans’ın iki günlük gazetesi ve bir e-bülteninin çıkarılmasında basın 

organlarına yardımcı olmuştur; 

- Hükümetlere, delegasyonlarında yer almak üzere uzman ve stajyerler 

bularak yardımcı olmuştur; 

- Roma ve ulusal yayın kuruluşları arasında etkin eşgüdüm sağlamıştır; 

- Uluslararası ve bölgesel basın kuruluşları için düzenli brifingler 

vermiştir. 

- Her gün, Genel Strateji oturumları düzenlemiştir; 

- Roma Konferansı yönetimiyle, haftalık toplantılar yapmıştır; 

- Hazırlık toplantılarında birlikte çalışılan ve benzer görüşleri paylaşan 

altmışa yakın Hükümet ve Hükümet grubuyla517 düzenli toplantılar 

yapmıştır. 

 

Konferans’ta kimi zaman STÖ’ler arasında da fikir ayrılıkları yüzünden 

gerginlikler yaşanmıştır. Örneğin, zorla gebeliğin insanlığa karşı suç kapsamında 

değerlendirilmesine, Vatikan’ın yanı sıra, Koalisyon’a üye olmayan, Kanada’nın 

Gerçek Kadınları518 adlı STÖ karşı çıkmıştır. Adı geçen STÖ’nün bu çıkışı, 

Koalisyon’a bağlı Kadın Komitesi ile kadın erkek eşitliği konusunda aralarında 

ciddi tartışma yaşanmasına yol açmıştır. Sonuçta, zorla gebelik, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statüsü’nün 7/(1)(g), maddesi uyarınca insanlığa karşı suç; 8(B)(xii) 

maddesi uyarınca uluslararası silahlı çatışma ve 8(C)(vi) maddesi uyarınca 

uluslararası olmayan silahlı çatışma halinde ise savaş suçu olarak kabul edilmiştir.519 

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, 120 ülke temsilcisinin katıldığı 

Roma Konferansı’nın sonunda, 17 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilmiştir. 

Statünün 126. maddesi uyarınca 60. devletin Statüyü onaylamasından 60 gün sonra, 

müteakip ayın ilk günü, yani 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BM’nin 

                                                 
517 “Like-Minded Group of Countries” 
518 “Real Women of Canada (Real Women)” 
519 Bkz. Durham, 1999, s. 116-121 
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girişimiyle başlatılan sürecin sonunda kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, 

BM’den bağımsız bir uluslararası örgüttür. Roma Statüsü’nün 2. maddesi uyarınca, 

BM ile Mahkeme arasındaki ilişki, taraf devletlerin 3–10 Eylül 2002 tarihleri 

arasında New York’ta yaptıkları ilk toplantıda kabul edilen anlaşma çerçevesinde 

yürütülmektedir. Mahkeme Başkanı, 4 Ekim 2004 tarihinde, BM ile ilişkileri 

düzenleyen anlaşmayı, Mahkeme adına akdetmiştir.520  

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi için STÖ Koalisyonu’nun işlevi, Statü’nün 

kabulüyle sona ermemiş, üye STÖ’lerin sayısı Koalisyon’un kurulduğu günden 

bugüne 2.000’i bulmuştur. Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesinin ardından, 

Koalisyon, Statünün dünya ülkelerinin tamamı tarafından onaylanması ve 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin etkin işleyişinin gözetilmesi ve desteklenmesi 

gibi bir dizi amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.521 

 

5.8. Asya-Pasifik Bölgesinde, Koruma Mekanizması Oluşturma 

Çabaları 

 

Avrupa, Amerika ve Afrika’da bölgesel insan hakları sistemleri kurulmuş ve 

iyi – kötü işlemekteyken, Asya-Pasifik bölgesinde, insan haklarını korumayı 

amaçlayan Hükümetler arası bir sistem oluşturulamamıştır. Bunda birçok faktörün 

etkisi olduğu söylenebilir. 

 

Öncelikle Asya ülkeleri farklı kültürlere, dinlere, ekonomik, siyasal ve 

sosyal yapılara sahip olduklarından, kıtaya tekçi bir insan hakları anlayışının 

yerleşmesi kolay olmamaktadır. Soğuk savaş sonrasında, küreselleşmenin de 

etkisiyle bu farklılıklar azalmaya başladıysa da, Asya ülkeleri insan hakları ve 

demokrasi temelinde bir işbirliği geliştirmektense, ekonomik ve sosyal alanda 

ortaklıklar kurmayı tercih etmiştir. Asya-Pasifik Bölgesinde, Hükümetler arası insan 

hakları örgütü kurulamamasının bir diğer nedeni ise, kıta ülkelerinin genelde Batı 

tipi insan hakları anlayışını tam olarak benimsememeleridir. Asya ülkeleri Batılı 

                                                 
520 Bkz. http://www.icc-cpi.int/about/ataglance/history.html, 01.12.2005 
521 Bkz. supra, dipnot 508. 
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ülkelerin kişisel ve siyasal haklara öncelik veren insan hakları anlayışı yerine, 

ekonomik ve sosyal haklara ağırlık verilmesini savunmakta ve bu düşünceyle 

gelişmiş Batılı ülkelerin kendilerini sürekli insan hakları ihlalcisi olarak 

göstermesine tepki duymaktadır.522 

 

Hükümetlerin bu isteksiz tutumu karşısında, Asya-Pasifik bölgesinde insan 

haklarını koruma mekanizması oluşturma çabalarında STÖ’lere önemli rol 

düşmektedir. STÖ’lerin 1993 yılında Viyana’da yapılan İkinci BM Dünya İnsan 

Hakları Konferansı’nda ve Konferans öncesinde aynı yıl içinde Bangkok’ta 

düzenlenen bölgesel hazırlık toplantısındaki yoğun faaliyetleri, bölgedeki birçok 

Hükümeti tedirgin etmiştir. Nitekim Viyana Konferansı’nın ardından, Hükümetler, 

STÖ faaliyetlerini engelleme çabalarını yoğunlaştırmakta geç kalmamıştır. Başta 

Çin ve Singapur olmak üzere birçok bölge ülkesinde insan hakları alanında faaliyet 

gösteren STÖ’lerin kurulması ve faaliyet göstermesi imkânsız veya imkânsıza yakın 

derecede zordur. Bazı Hükümetler, yerel STÖ’lerin hızını kesebilmek amacıyla 

kukla STÖ’ler yaratmış veya mevcut STÖ’leri, Hükümetin insan hakları söylemiyle 

uyumlu davranmaya zorlamıştır. Bu nedenle, yerel ve ulusal STÖ’lerin, diğer 

STÖ’lerle bölgesel işbirliği çerçevesinde hareket etmeleri büyük önem 

kazanmıştır.523 Bunun en güzel örneği Hong Kong merkezli, Asya İnsan Hakları 

Komisyonu’dur.524 Asya İnsan Hakları Komisyonu’nun 1995 yılında başlattığı süreç 

sonucunda, Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren STÖ’lerin geniş katılımıyla 

bir Asya İnsan Hakları Şartı kabul edilmiştir. Asya İnsan Hakları Şartı’nda, alışıldık 

uluslararası ve bölgesel insan hakları belgelerinden farklı olarak, barış hakkı, 

demokrasi hakkı, gelişme ve sosyal adalet hakkı gibi yeni kuşak haklara da yer 

verilmiştir. İnsan haklarını koruma mekanizması olarak ise, ulusal kurumlar ve halk 

mahkemeleri kurulmasının yanı sıra, Hükümetler arası bir bölgesel insan hakları 

                                                 
522 Benzer yöndeki görüşler için bkz. Christopher Tremewan, “Asia-Pacific Regional Integration and 
Human Rights”, Asia-Pacific: New Geographies of the Pacific Rim, Ed: Ray Watters, Terry 
McGee, Londra, C. Hurst & Co. Publishers, 1997, s. 71-73; Carlos P. Medina, Jr, “Background of the 
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism”, http://www.hrnow.org/asean/ahrm.htm, 
01.12.2005 
523 Tremewan, 1997, s. 73-74 
524 “Asian Human Rights Commission (AHRC)” 
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sözleşmesi hazırlanması ve insan hakları ihlali iddialarını inceleyecek bir bölgesel 

komisyon ya da mahkeme kurulması önerilmektedir.525  

 

Asya-Pasifik bölgesinde, Hükümetler arası bir insan hakları sözleşmesi ve 

koruma mekanizması oluşturulması yönünde STÖ’lerin harcadığı bu yoğun çabalara 

rağmen, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) nezdindeki bazı küçük çaplı 

girişimler dışında, henüz herhangi bir sonuç alınabilmiş değildir. 

 

 

6. İnsan Hakları Eğitimi 

 

6.1. İnsan Hakları Eğitiminde İHSTÖ’lerin Önemi 

 

Uluslararası Af Örgütü, insan hakları eğitimini, insan haklarıyla ilgili olarak 

bilgi ve anlayış kazandıran, bu haklara saygılı tutum ve davranış geliştirmeye 

yönelik bir program olarak tanımlamaktadır. İnsan hakları bilincinin arttırılması ise, 

insan haklarına ilişkin bilgilerin yayılması anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, 

insan haklarıyla ilgili sergi, konser, radyo programı ve konferans düzenleme gibi 

faaliyetler, insan hakları bilincinin arttırılmasına yöneliktir. Uluslararası Af 

Örgütüne göre, insan hakları eğitimi ile insan hakları bilinci doğal olarak birbiriyle 

örtüşmektedir. Bazı ülkelerde sürdürülebilir insan hakları eğitimi programı 

geliştirilebilmesi için, önce insan hakları bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetler 

yürütülmesi gerekmektedir.526 

 

İHSTÖ’lerin insan hakları eğitimine katkıları gayrı resmi (ya da özel) eğitim 

alanında yoğunlaşmakla birlikte, resmi eğitim alanında da eğitime katkıları 

mevcuttur. Resmi eğitimden, devlet okullarında veya devletin gözetiminde yapılan 

ilk, orta ve yüksek öğretim, gayrı resmi eğitimden ise, resmi eğitim sisteminin 

                                                 
525 Asya İnsan Hakları Şartı’nın tam metni için bkz. http://www.ahrchk.net/charter/mainfile.php/ 
eng_charter/, 01.12.2005 
526 Amnesty International, Campaigning Manual, Second Edition, London, Amnesty International 
Publications, 2001, s. 278 
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dışındaki örgütlü ya da örgütsüz her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti 

kastedilmektedir.527 

 

İHSTÖ’lerin, gayrı resmi insan hakları eğitimi alanında yoğunlaşmaları, esas 

itibarıyla bağımsızlıklarının bir gereğidir. İHSTÖ’ler, çoğu zaman devletin resmi 

ideolojisi ya da daha hafif bir ifadeyle tercihlerinin etkisi altında kalan resmi insan 

hakları eğitimine alternatif olarak, evrensel insan hakları doğrultusunda eğitim ve 

öğretim faaliyetleri yürütmektedir. İHSTÖ’lerin insan hakları eğitimindeki en 

önemli rolü, uluslararası toplumda genel kabul gören evrensel insan hakları dışında 

herhangi bir ideolojinin etkisinde kalmaksızın, tüm insanları temel hak ve 

özgürlükleri konusunda bilinçlendirmek ve insan hakları doğrultusunda tutum ve 

davranış geliştirmeye sevk etmektir. 

 

Bu noktada, küresel boyutta paylaşılan değer ve inançlara dayanılarak 

hazırlanan insan hakları eğitim programlarının, kültürel rölativizmi görmezden 

geldiği ve bir nevi kültürel emperyalizmi dayattığı yönündeki eleştirilere de 

değinmek gerekir. Bu eleştiriler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin gerçekten 

evrensel değerleri yansıtıp yansıtmadığının tartışılmasına kadar uzanmaktadır.528 

Özellikle Asya’da bölgesel bir insan hakları koruma mekanizması 

oluşturulamamasının nedenleri arasında da gösterilen kültürel rölativizm, sosyal, 

ekonomik ve kültürel haklar yönünden kabul edilebilir bir yaklaşım gibi 

görünürken, yaşam hakkı, işkence yasağı, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı 

gibi temel haklar bakımından farklı yerel ve kültürel yaklaşımlar olabileceği tezini 

kabul etmeye olanak yoktur. 

                                                 
527 Bkz. Richard Pierre Claude, “Global Human Rights Education: The Challanges for 
Nongovernmental Organizations”, Human Rights Education for the Twenty-First Century, Ed: 
George J Andreopouos, Richard Pierre Claude, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1997, 
s. 395. Claude, esas itibarıyla gayrı resmi eğitimi de “nonformal education” ve “informal education” 
olarak ikiye ayırmaktadır. Yazara göre “nonformal education” resmi eğitimin dışında ancak örgütlü 
ve sistemli eğitim faaliyetleri olup, yetişkinler veya çocuklardan oluşan toplumun belli bir kesimine 
hitap etmektedir. “İnformal education” ise örgütlü veya örgütsüz olabileceği gibi, genelde gayrı 
sistematik olup, yaşam boyu sürdürülen yaygın eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamı için 
kullanılmaktadır. Yazar İHSTÖ’lerin daha ziyade “nonformal education” faaliyetinde bulunduklarını 
belirtmektedir. 
528 Bu tartışmalar için bkz. Joel H. Spring, How Educational Ideologies are Shaping Global 
Society: Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation State, 
Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2004, s. 71-74 
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6.2. İnsan Hakları Eğitimiyle ilgili Uluslararası Düzenlemeler ve 

İHSTÖ’ler 

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Başlangıç kısmında, toplumun her 

birey ve organı, eğitim ve öğretim yoluyla Beyannamede yer alan hak ve 

özgürlüklere saygıyı geliştirmek için çaba göstermeye teşvik edilmektedir.529 

Ayrıca, Beyannamenin 26/2. maddesine göre, 

 

“Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere 
saygıyı güçlendirmeye yöneliktir. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar 
arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirir ve Birleşmiş Milletlerin, barışın 
korunması yolundaki etkinliklerini daha da geliştirir.”530 

 

Diğer yandan, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 

13/1. maddesine göre, 

 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese eğitim hakkı tanır. Sözleşmeci Devletler, 
eğitimin insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına 
ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmesine yönelik olarak verilmesi konusunda 
birleşirler. Devletler ayrıca herkesin özgürlükçü topluma etkili bir biçiminde 
katılmasını sağlayacak, bütün uluslar ile bütün ırksal, etnik ve dinsel gruplar 
arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek  ve Birleşmiş Milletlerin barışın 
korunması için yaptığı faaliyetlerini ilerletecek bir eğitim verilmesi konusunda 
anlaşırlar.531 
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesi’nde yer alan bu düzenlemeler çerçevesinde, İHSTÖ’lerin insan 

hakları eğitimi alanındaki yetkilerini doğrudan uluslararası düzenlemelerden 

aldıkları söylenebilir.  

 

1993 yılında Viyana’da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı’nın 

sonunda kabul edilen Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı’nın 78 ila 82. 

maddeleri arasında insan hakları eğitimine ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Viyana 

                                                 
529 Nancy Flowers vd. The Human Rights Education Handbook. Effective Practices for 
Learning, Action and Change, Minneapolis, Human Rights Resource Center, University of 
Minnesota, 2000, s. 7 
530 http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/iheb.html, 01.12.2005 
531 http://www.belgenet.com/arsiv/bm/bmekohak.html, 01.12.2005 
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Deklarasyonu ve Eylem Programı’nda, insan hakları eğitimi ve öğretiminin 

toplumlar arasında kalıcı ve uyumlu ilişkiler tesis edilmesi, karşılıklı anlayış, 

hoşgörü ve barışın sağlanmasındaki önemi vurgulanmaktadır. Devletler ve tüm 

kuruluşlar, resmi veya gayrı resmi eğitim programlarına insan hakları, insancıl 

hukuk, demokrasi ve hukuk devleti konularını dâhil etmeye çağrılmaktadır. Viyana 

Deklarasyonu’nda, Hükümetlerin, uluslararası örgütler, ulusal kuruluşlar ve 

STÖ’lerin yardımlarıyla, insan hakları bilinci ve karşılıklı hoşgörüyü geliştirmesi 

gerektiğine dikkat çekilerek, BM’ye, bu eğitsel aktivitelerin geliştirilmesi ve teşvik 

edilmesi için insan hakları eğitimi on yılı ilan etmesi tavsiye edilmektedir.532 

 

BM Genel Kurulu, Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı’nda yer alan 

tavsiyeye uygun olarak, 23 Aralık 1994 tarih ve 1994/184 sayılı kararıyla, 1 Ocak 

1995 tarihinden itibaren başlayan on yıllık süreyi, BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı 

olarak ilan etmiştir. BM Genel Kurulu’nun bu kararında, STÖ’lerin, dünyanın her 

bölgesinde insan hakları eğitimi konusunda gösterdikleri çabalara dikkat çekilerek, 

insan hakları eğitiminde, STÖ’lerle Hükümetlere eşdeğer görevler verilmiştir. Buna 

göre, insan hakları eğitimiyle ilgili ulusal planlar hazırlanmasına STÖ’lerin de 

katılması; BM Sekretaryası içinde yer alan İnsan Hakları Merkezi tarafından 

yönetilmek üzere, STÖ’lerin insan hakları eğitimiyle ilgili faaliyetlerini 

destekleyecek gönüllü bir fon oluşturulması; kadın, iş, kalkınma ve çevre 

konularında faaliyet gösteren uluslararası, bölgesel ve ulusal STÖ’lerin resmi ve 

gayrı resmi insan hakları eğitimine daha fazla katılmaları ve bu amaçla BM İnsan 

Hakları Merkezi’yle işbirliğine gitmeleri öngörülmektedir.533 BM insan hakları 

eğitimi on yılı kapsamında düzenlenen ulusal ve bölgesel programların yanı sıra, 

STÖ’lerin de katılımıyla, BM nezdinde uzman toplantıları düzenlenmiştir. Bu 

uzman toplantılarında, ceza infaz görevlileri ile yargıçlar ve avukatların insan 

hakları eğitimi, BM’nin insan hakları denetimleri kapsamında yapılan olay yeri 

incelemeleri hakkında eğitim ve insan hakları eğitimiyle ilgili ulusal programların 

hazırlanmasında rehber ilkeler konuları ele alınmıştır. Diğer yandan, BM İnsan 

                                                 
532 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument, 
01.12.2005 
533 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.49.184.En?OpenDocument, 
01.12.2005 
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Hakları Eğitimi On Yılı kapsamında, başta UNESCO olmak üzere, BM uzman 

kuruluşları tarafından da çeşitli program ve toplantılar düzenlenmiştir.534 

 

BM Genel Kurulu, insan hakları eğitiminin uzun vadeli ve yaşam boyu 

devam edecek bir süreç olduğu düşüncesiyle, İnsan Hakları Eğitimi On Yılının 

sonlarına doğru, Dünya İnsan Hakları Gününe denk gelen 10 Aralık 2004 tarihinde, 

ilk aşaması 2005-2007 yılları arasında olmak üzere, İnsan Hakları Eğitimi Dünya 

Programını başlatmıştır. İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı kapsamında da 

STÖ’ler insan hakları eğitimi projesinin en önemli öznesi olmayı sürdürmektedir.535 

 

İnsan hakları eğitimiyle ilgili BM nezdindeki bu girişimlerin dışında, 

bölgesel kuruluşlar tarafından da çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Örneğin, AK, 

1997 yılında, insan hakları eğitimini de kapsayan Demokratik Yurttaşlık için Eğitim 

Projesini başlatmıştır. Bu projenin 2004 yılının Aralık ayında sona ermesinin 

ardından, AK Bakanlar Komitesi 2005 yılını Avrupa Eğitim Yoluyla Yurttaşlık Yılı 

olarak ilan etmiştir. Öte yandan, 21-24 Nisan 2005 tarihleri arasında, Varşova’da, 

ulusal ve uluslararası STÖ’lerin katılımıyla, “Demokratik Yurttaşlık için Eğitimde 

STÖ’lerin Rolü” konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın sonuç 

bildirgesinde, AK organları, üye ülkeler ve STÖ’lerden demokratik yurttaşlık için 

eğitim projesini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmeleri istenmektedir.536 

 

6.3. İnsan Hakları Eğitimi Alanında Faaliyet Gösteren 

İHSTÖ’ler 

 

Belli başlı tanınmış İHSTÖ’ler, insan hakları eğitimi alanında çeşitli 

faaliyetler göstermektedir. Örneğin, güncel olarak, Uluslararası Af Örgütü, insan 

hakları eğitiminin, eğitim programlarının bir parçası haline getirilmesi ya da 

hâlihazırda insan hakları eğitim programına sahip olan ülkelerde insan hakları 

                                                 
534 Bkz. http://www.unhchr.ch/html/menu6/1/edudec.htm#monitor, 01.12.2005 
535 Bkz. http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm, 01.12.2005 
536 Bkz. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/, 01.12.2005; ayrıca bkz. 
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/NGOs_corner/NGO_Declaration_ 
Warsaw.PDF, 01.12.2005 
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eğitiminin daha da geliştirilmesi ve insan hakları eğitimine daha fazla kaynak 

ayrılması amacıyla uluslararası bir kampanya başlatmıştır. Dünyanın dört bir 

yanından kişi ve kuruluşlar, yetkili makamlara mektup ve posta kartları göndererek, 

okul, işyeri ve toplu mekânlara afiş ve posterler asarak bu kampanyaya destek 

vermektedir.537 

 

Genel anlamda insan haklarının korunması alanında faaliyet gösteren 

STÖ’lerin yanı sıra, yalnızca insan hakları eğitimine özgü faaliyet gösteren 

uluslararası, bölgesel ve ulusal STÖ’ler veya STÖ birlikleri de bulunmaktadır. İnsan 

hakları eğitimine odaklanan uluslararası STÖ’ler arasında en tanınmış olanı, “İnsan 

Hakları Eğitimi Ortakları”dır538. İnsan Hakları Eğitimi Ortakları, insan hakları 

öğrenimi, insan hakları eylemcileri ve bu alanda çalışanların eğitimi, eğitim 

malzemeleri ve programlarının geliştirilmesi, on-line teknoloji yoluyla gruplar 

oluşturulması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. İnsan Hakları Eğitimi Ortakları, 

eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması, insan haklarının korunmasına yönelik 

anlayış, bilinç ve eylemlerin geliştirilmesi, barışçıl, özgür ve adaletli toplumların 

gelişmesinin teşvik edilmesi amacı taşımaktadır. İnsan Hakları Eğitimi Ortakları, 

bireyler, STÖ’ler, uluslararası örgütler ve insan hakları eğitimi programları 

uygulayan Hükümetlerle çalışmaktadır. İnsan Hakları Eğitimi Ortaklarının birlikte 

çalıştığı STÖ’ler, uluslararası örgütler, Hükümet kuruluşları ve eğitim kurumları 

arasında, Uluslararası Af Örgütü, Ford Vakfı, Açık Toplum Enstitüsü, BM İnsan 

Hakları Yüksek Komiserliği, UNESCO, Avrupa Konseyi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı 

sayılabilir.539 

 

BM’nin İnsan Hakları Eğitimi On Yılı projesi sayesinde, insan hakları 

eğitimi alanında faaliyet gösteren birçok yeni ulusal ve bölgesel örgüt kurulmuştur. 

Ayrıca bu sayede, mevcut İHSTÖ’ler de insan hakları eğitimi projelerine ağırlık 

vermiştir. Tanınmış İHSTÖ’ler ve İnsan Hakları Eğitimi Ortakları adlı örgütün 

                                                 
537 Bkz. http://web.amnesty.org/pages/hre-action-eng, 20.12.2005 
538 “Human Rights Education Associates (HREA)” 
539 Bkz. http://www.hrea.org/abouthrea.html, 20.12.2005 ve http://www.hrea.org/partners.html, 
20.12.2005 
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faaliyetleri dışında, insan hakları eğitiminin geliştirilmesi amacıyla, uluslararası 

bilgi ağları, insan hakları merkezleri ve diğer eğitim birimleri oluşturulmuştur.540 

 

 

7. Yardım Faaliyetleri 

 

7.1. Maddi Yardımlar 

 

İHSTÖ’lerin özellikleri ve amaçları incelenirken, bu kuruluşların prensip 

olarak, faaliyette bulundukları bölgelerde bireylere parasal yardım ya da maddi çıkar 

sağlamadıkları belirtilmişti.541 Esas itibarıyla, kalkınma ve hayır amaçlı uluslararası 

STÖ’ler özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki bireylere ve yerel STÖ’lere maddi 

yardımda bulunmaktadır.542 

 

Ancak İHSTÖ’ler, istisnai bazı hallerde, savuna geldikleri klasik hak ve 

özgürlüklerin korunması amacıyla insan hakları mağdurlarına veya ailelerine maddi 

destek sağlayabilmektedir. Uluslararası Af Örgütü ve diğer bazı İHSTÖ’ler, 

özellikle işkence mağdurları ve düşünce mahkûmları ile ailelerine destek olmak 

amacıyla, maddi yardımda bulunmaktadır. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü, 1 Nisan 

2002 ila 31 Mart 2003 tarihleri arasında, insan hakları mağdurları ile ailelerine 

toplam 48.000 İngiliz Sterlini yardımda bulunmuştur. Ancak aynı dönemde 

Uluslararası Af Örgütü bütçesinin 23.728.000 İngiliz Sterlini olduğu göz önüne 

alındığında, maddi yardıma ayrılan fonun, diğer faaliyetlere ayrılan kaynaklar 

arasında önemli bir yer teşkil etmediği anlaşılmaktadır.543 . Diğer yandan, 

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, özel projeleri teşvik etmek ve insan hakları 

                                                 
540 Örneğin bkz. “Human Rights Education”, http://www.humanrightseducation.org/about/ 
background.htm, 20.12.2005 ve “The Human Rights Education Institute”, http://www.hrei.org/ 
history.html, 20.12.2005 
541 Bkz. supra, s. 11 
542 Hindistanda, Ağa Han Kırsal Destek Programı (The Aga Khan Rural Support Programme) adlı 
STÖ’nün bölgesel faaliyetleri, örgütsel yapısı ve uluslararası STÖ’lerle ilişkileri çerçevesinde, 
kalkınma amaçlı STÖ’lerin incelendiği bir çalışma için bkz. Alnoor Ebrahim, NGOs and 
Organizational Change: Discourse, Reporting and Learning, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003 
543 Bkz. Amnesty International, “Facts and Figures: The work of Amnesty International January to 
December 2002” http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL100052003, 13.05.2005 
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mağdurları ve ailelerine maddi yardımda bulunmak için çeşitli fonlar 

oluşturmuştur.544 

 

İHSTÖ’ler, iktidar organları ve siyasi partilerden bağımsız olduklarını 

vurgulamakla birlikte, bazen seçimlerde belli aday ya da adaylar lehine bağışta 

bulunmaktadır. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi’nin üst düzey 

yöneticileri, 2004 yılı Başkanlık seçimlerinde, Bush yönetiminin, özellikle 

Guantanamo üssünde tutulan savaş esiri ve sanıkların insan hakları ihlallerine göz 

yummasına duyulan tepkinin göstergesi olarak, Demokrat Parti’nin adayı John 

Kerry’ye bağışta bulunmuştur. Söz konusu bağışlar bireysel olmakla birlikte, tüm 

örgüte atfedilmiş ve ABD kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.545 

 

İHSTÖ’lerin maddi yardım konusundaki diğer faaliyetleri ise, insan 

haklarına saygılı olmayan, ihlalci devletlere yapılan maddi yardımların 

engellenmesidir. İHSTÖ’ler, bağışta bulunacak uluslararası örgütlere, gelişmiş 

devletlere ve kalkınma ve hayır amaçlı uluslararası STÖ’lere, yapacakları maddi 

yardımın baskıcı ve ihlalci Hükümetleri güçlendireceğini ileri sürerek, bazı ülkelere 

yapılacak yardımları belli koşullarla ertelemeye veya engellemeye çalışmaktadır.546 

 

7.2. Hukuksal, Tıbbi ve İnsancıl Yardım Faaliyetleri 

 

İHSTÖ’ler, insan hakları mağdurlarına doğrudan maddi yardım sağlamak 

yerine, hukuksal, tıbbi ve insancıl yardım faaliyetlerini tercih etmektedir. Bu yardım 

faaliyetleri, savaş, silahlı çatışma, doğal afet ve bunlarla bağlantılı toplu göç ve 

sığınma gibi insan hakları ihlallerinin en yoğun olarak yaşandığı, dünyanın 

“sorunlu” bölgeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.547 

                                                 
544 Bkz. http://www.amnestyusa.org/activist_toolkit/runyourgroup/funding.html, 13.05.2005 
545 Bkz. Rowan Scarborough, “Amnesty leadership aided Kerry”, The Washington Times, 2 
Haziran 2005 
546 Bkz. Amnesty International, Campaigning Manual, s. 276. Ayrıca bkz. http://www.hrw.org/ 
about/faq/, 20.12.2005 
547 Örneğin, sığınmacılar ve savaştan zarar gören toplumlara yapılabilecek insancıl yardımlar 
hakkında bkz. Gil Loescher, “Refugees: a global human rights and security crisis”, Human Rights in 
Global Politics, Ed: Timothy Dunne, Nicholas J Wheeler, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999, s. 233-258 
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İHSTÖ’lerin hemen hepsi, bu yardım faaliyetlerinden bir veya birkaçına 

katıldığı gibi, bazı İHSTÖ’ler, çalışmalarını tamamen yardım faaliyetlerine 

hasretmektedir. Örneğin, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Cenevre Sözleşmeleriyle 

kendisine verilen yetkiye dayanarak, savaş ve silahlı çatışma mağdurlarına, insancıl 

koruma ve yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur.548 Sınır Tanımayan Doktorlar 

Örgütü, 70’in üzerindeki ülkede, tehlikede olan insanlara, acil tıbbi yardım 

sağlamayı amaçlayan bir insancıl yardım kuruluşudur.549 İnsan Haklarının Hukuksal 

Korunması Uluslararası Merkezi (INTERIGHTS) ise, insan haklarının hukuk 

yoluyla korunmasını amaçlayan ve bu amacı doğrultusunda hukukçulara ve insan 

hakları mağdurlarına destek olan bir örgüttür.550 

 

 

                                                 
548 Bkz. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/About_the_ICRC:Discover_the_ICRC, 
13.05.2005 
549 Bkz. http://www.msf.org/msfinternational/aboutmsf/, 13.05.2005 
550 Bkz. http://www.interights.org/page.php?dir=About, 01.12.2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHSTÖ’LERİN BÖLGESEL DÜZEYDEKİ FAALİYETLERİ 

 

1.  Amerika Birleşik Devletleri 

 

1.1. Faaliyet Alanı 

 

Fransız düşünür Alexis de Tocqueville’in 1833 yılında ABD’ye yaptığı 

ziyaret sırasındaki gözlemlerine dayanarak yazdığı Amerika’da Demokrasi551 adlı 

kitabında belirttiği gibi, Amerikan Halkı, ticari ve endüstriyel ortaklıkların yanı sıra, 

dini, ahlaki, ciddi - gayrı ciddi, genel – sınırlı, büyük –küçük binlerce örgüt kurmuş 

ve hizmet sektörünün hemen her alanında yurttaş katılımını gerçekleşmiştir. 

Tocqueville, siyasal ve sosyal yaşamın her alanına uzanan bu örgütlenme ve yurttaş 

katılımının, o dönemde Avrupa halkları için tahayyül bile edilemeyeceğini 

vurgulamaktadır.552 

 

                                                 
551 Bkz. Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, Çev: İhsan Sezal ve Fatoş Dilber, Ankara, 
Yetkin Yayınları, 1994 
552 Bkz. Don E. Eberly, “The Meaning, Origins, and Applications of Civil Society”, The Essential 
Civil Society Reader: Classic Essays in the American Civil Society Debate, Eberly, Don E. (Ed.), 
Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, s. 3-27 
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ABD toplumunun bu katılımcı yapısı, insan hakları alanında faaliyet 

gösteren STÖ’lerin de ABD’de daha kolay örgütlenebilmesi ve faaliyetlerini 

baskıdan uzak olarak sürdürebilmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte, gerek 

ABD, gerek Avrupa merkezli İHSTÖ’ler, ABD yönetiminin insan hakları ihlallerini 

eleştirmekten geri kalmamaktadır. 

 

ABD’de 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar İHSTÖ’lerin en yoğun 

eleştirdikleri insan hakları sorunlarının başında birçok eyalette uygulanan ölüm 

cezası, gözaltında ve cezaevlerinde polisin kötü muameleye başvurması, ayrımcılık 

ile göçmen ve sığınmacıların durumu gelmektedir. 

 

İHSTÖ’ler, 11 Eylül saldırılarına, uluslararası toplumun diğer üyeleri gibi 

büyük tepki göstermiştir. Aralarında belli başlı İHSTÖ’lerin de bulunduğu 48 

tanınmış STÖ, yayınladıkları ortak bildiride, 11 Eylül saldırılarını kınayarak, 

mağdurların acılarını paylaştıklarını ve mağdurların aileleriyle dayanışma içinde 

olacaklarını bildirmiştir. STÖ’lerin ortak bildirisinde, güvenliği sağlama ve terörle 

mücadele çabalarında insan haklarının korunmasının önemine dikkat çekilmiştir.553 

Uluslararası Af Örgütü, olayların ardından yaptığı açıklamada, her kim tarafından 

gerçekleştirilmiş olursa olsun, 11 Eylül saldırılarını şiddetle kınamış ve bu 

saldırıların temel insan hakları ve insani ilkelerin en ağır ihlali olduğunu 

vurgulamıştır. Diğer yandan, sorumluların uluslararası insan hakları ve insancıl 

hukuk kurallarına uygun olarak yargı önüne çıkarılmasını istemiştir.554 İnsan Hakları 

İzleme Örgütü de, Uluslararası Af Örgütü’ne benzer biçimde 11 Eylül saldırılarını 

sert bir dille kınamıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, öte yandan, terörle 

mücadelede amaçların, araçları meşru kılacağı düşüncesinin doğru olmadığını, esas 

itibarıyla bunun terörizmin mantığına temel oluşturduğunu, teröristlere verilecek 

karşılığın masum insanların yaşam hakkını ihlal etmemesi ve uluslararası hukuk 

kurallarına uygun olması gerektiğini belirtmiştir.555  

 

                                                 
553 Bkz. http://www.hrw.org/press/2001/11/principles1101.htm, 13.05.2005 
554 Bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511342001?open&of=ENG-USA, 
13.05.2005 
555 Bkz. http://hrw.org/english/docs/2001/09/12/usdom3034.htm, 13.05.2005 
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İHSTÖ’lerin 11 Eylül saldırılarının hemen ardından dile getirdikleri bu 

endişelerinde haklı çıkmaları fazla uzun sürmemiştir. 11 Eylül saldırılarından sonra, 

terörle mücadele ve güvenlik gerekçesiyle insan haklarından önemli sapmalar 

yaşanmıştır. ABD’nin başlattığı teröre karşı savaş kapsamında Afganistan ve Irak’ın 

işgaliyle bağlantılı insan hakları ihlalleri, savaş suçluları ve El Kaide şüphelilerinin 

yargı önüne çıkarılmaksızın kötü koşullarda Guantanamo üssünde tutulmaları ve 

Guantanamo üssünde tutulanları yargılamak üzere kurulan askeri komisyonlarda 

adil yargılanma hakkına riayet edilmemesi, İHSTÖ’lerin ABD’ye yönelttikleri en 

önemli eleştiriler halini almıştır. 

 

1.2. Özel Sorunlar 

 

a) Ölüm Cezası 

 

İHSTÖ’lerin öteden beri ABD’ye yönelttikleri en önemli eleştiri, eyaletlerin 

çoğunda ölüm cezasının varlığı ve özellikle suç işlendiği sırada 18 yaşından küçük 

olanlar hakkında da ölüm cezası uygulanabilmesidir. ABD’de 42 eyaletin 

yasalarında ve federal yasalarda ölüm cezası yer almaktadır. Yalnızca 12 eyalet, 

ölüm cezasını tamamen kaldırmıştır.556 Yasalarında ölüm cezası yer alan 31 eyalet 

yönetimi ve federal yönetim, suç işledikleri sırada 18 yaşından küçük olanlar 

hakkında ölüm cezası uygulanmayacağını kabul etmiştir. ABD’nin, 18 yaşından 

küçük sanıklar hakkında ölüm cezası öngören İran, Suudi Arabistan, Nijerya ve 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aynı saflarda yer alması, İHSTÖ’lerin yoğun 

eleştirilerine muhatap olmuştur.557 Amerikan Yüksek Mahkemesi, 17 yaşında 

işlediği cinayet suçundan dolayı, Missouri’de ölüm cezasına mahkûm edilen 

Christopher Simmons hakkındaki 1 Mart 2005 tarihli kararında, 18 yaşından küçük 

suçluların ölüm cezasına çarptırılmalarının, Sekizinci Anayasa Değişikliği (Eight 

Amendment) ile getirilen zalimane ve barbarca ceza yasağına aykırı olduğuna karar 

                                                 
556 Ayrıntılı bilgi için bkz, Death Penalty Information Center, http://www.deathpenaltyinfo.org/state/, 
18.01.2006 
557 Bkz. “U.S.: Two More States Abolish Juvenile Death Penalty South Dakota and Wyoming End 
Executions for Crimes Committed by Children”, http://www.hrw.org/campaigns/ 
deathpenalty/docs/update030404.htm, 18.01.2006 
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vermiştir. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu emsal kararıyla, 18 yaşından küçükler, 

bundan sonra işledikleri suçlardan dolayı idam cezasıyla cezalandırılamayacaktır. 

 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yıllık 

raporlarının tamamında, ABD’deki ölüm cezası uygulamalarına yer verilmiştir. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2005 yılının olaylarını içeren 2006 yılı insan 

hakları raporunda, 4 Kasım tarihi itibarı ile 2005 yılı içinde ABD’de 48 kişiye 

verilen ölüm cezasının infaz edildiği belirtilmektedir.558 ABD’deki ölüm cezası 

uygulaması, İHSTÖ’lerin ülke ve tematik raporlarına da konu olmaktadır. 

Uluslararası Af Örgütü, ABD’deki hemen her idam mahkûmu hakkında acil eylem 

başlatmakta ve eyalet yönetimine af kararı çıkarılması yönünde baskı 

yapmaktadır.559 İnsan Hakları İzleme Örgütü de, ölüm cezasının eyalet yasalarından 

çıkarılması, ya da idam cezasının uygulanmayacağına dair eyalet yönetimlerinin 

moratoryum ilan etmesi için çeşitli kampanyalar yürütmektedir.560 

 

b) Guantanamo Üssü ve Askeri Komisyonlar 

 

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, İHSTÖ’lerin ABD’ye yönelttikleri en 

önemli eleştiriler arasında, 2002 yılının Ocak ayından itibaren, El Kaide veya eski 

Taliban yönetimiyle muhtemel bağlantıları nedeniyle, yargı önüne çıkarılmaksızın 

Guantanamo Askeri Üssünde tutulan 35 ülkeden yaklaşık 500 sanığın insan hakları 

ihlali gelmektedir. Guantanamo Askeri Üssünde tutulanlar arasında 18 yaşından 

küçük en az üç kişi olduğu ve gözaltına alındığı sırada 18 yaşından küçük olan en az 

iki kişi daha bulunduğu belirtilmektedir. Esas itibarıyla, Guantanamo Askeri 

Üssünde tutulanların gerçek sayısı ve kimlikleri ABD Savunma Bakanlığı tarafından 

kamuoyuna açıklanmamaktadır.561 

 

                                                 
558 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, http://www.hrw.org/wr2k6/wr2006.pdf, s. 508 
559 http://web.amnesty.org/library/eng-392/index, 18.01.2006 
560 Bkz. http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/, 18.01.2006 
561 Amnesty International, Report 2005, United States of America, http://web.amnesty.org/report2005 
/usa-summary-eng, 01.06.2005 
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ABD Yüksek Mahkemesi, 2004 yılının Haziran ayında verdiği bir kararla, 

ABD Federal Mahkemelerinin Guantanamo’da tutulanlar hakkında yargılama 

yetkisi bulunduğuna hükmetmiştir. Bununla birlikte, ABD yönetimi, 

Guantanamo’da tutulanların yargı önüne çıkarılması sürecini olabildiğince 

geciktirmeye çalışmaktadır. Öncelikle, bu şahısların, savaşçı statüsünde olup 

olmadıklarının belirlenmesi amacıyla, askeri görevlilerden oluşan idari mahkeme ve 

komisyonlar kurulmuştur.562 Düşman savaşçı statüsüne sahip oldukları tespit 

edilenlerin Askeri Komisyonlar tarafından yargılanmalarına başlanmıştır. Ancak, 

ABD Yüksek Mahkemesi, Komisyonların yasallığına ilişkin karar verinceye kadar, 

Komisyon önündeki yargılamaların durdurulmasına karar verilmiştir. ABD Yüksek 

Mahkemesi’nin, konuya ilişkin kararını 2006 yılının ortalarından önce vermesi 

beklenmemektedir.563 

 

Askeri Komisyonların, başta İHSTÖ’ler olma üzere, insan hakları grupları 

tarafından sürekli eleştirilmesi üzerine, ABD Senatosu, Askeri Komisyonlarca 

verilen kararlara sivil temyiz mahkemelerinde itiraz edilebilmesine olanak tanıyan 

bir kanun tasarısını kabul etmiştir. Ancak söz konusu kanun tasarısı henüz 

yasalaşmamıştır. ABD yönetimi diğer yandan da, Yüksek Mahkeme’nin 

Guantanamo’da tutulanların gözaltı işlemlerinin yasallığı hakkında Federal 

Mahkemelere başvurabileceğine ilişkin kararını etkisiz kılmak için, Senato’dan 

habeas corpus’u564 engelleyen bir yasa tasarısı geçirmiştir. Bu gelişmeler üzerine, 

Guantanamo’da tutulan 131 kişi 2005 yılının Ağustos ayında süresiz ve belirsiz 

olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarını protesto etmek amacıyla serbest 

bırakılana ya da (bağımsız) yargı önüne çıkarılana kadar ölüm orucuna 

başlamışlardır. Ölüm orucuna başlayanların bir kısmı zorla beslenme yoluyla 

hayatta tutulmaya çalışılmaktadır.565 

 

İHSTÖ’ler, Guantanamo üssünde yaşananlar ve Askeri Komisyonlar 

konusunda ABD yönetiminin kınanması amacıyla başta BM İnsan Hakları Komitesi 

                                                 
562 ibid  
563 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 502-503 
564 Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin, yargı önüne çıkarılma hakkı 
565 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 503 
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olmak üzere uluslararası örgütler nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Buna 

karşılık İHSTÖ’lerin bu çabalarının ABD yönetimi üzerinde etkili olduğu 

söylenemez. ABD yönetimi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary 

Robinson’un, Guantanamo’da tutulanların savaş eseri olarak kabul edilmesi 

önerisini reddetmiş, buna misilleme olarak da, Robinson’un görevine yeniden 

atanmasını engellemeye çalışmıştır.566 

 

c) İşkence ve Kötü Muamele 

 

ABD yönetimi, ülkede işkence yapılmadığını veya işkenceye göz 

yumulmadığını iddia etmekle beraber, ABD’de işkencenin tanımlanması konusunda 

bir belirsizlik mevcuttur. ABD Adalet Bakanlığı, eskiden uygulanan barbarca 

sorgulama yöntemlerini reddederek, işkenceyi yeniden tanımlamaya girişmiştir. 

Ancak, bu tanımda işkence kavramı açıklığa kavuşturulmamakta, acı vermeyen bir 

takım yöntemler işkence kapsamı dışında tutulmaktadır. Örneğin, Merkezi Haber 

Alma Örgütü (CIA) yöneticilerinden birisi, sanığa boğulma hissi verecek şekilde 

kafasını zorla suda tutmayı (waterboarding) profesyonel bir sorgulama yöntemi 

olarak nitelendirmiştir. ABD yönetimi, işkenceye karşı uluslararası sözleşmelerden 

kaynaklanan yükümlülüklerinin, ülke sınırları dışında ve askeri olmayan görevliler 

tarafından sorgulanan yabancılar hakkında geçerli olamayacağını iddia etmektedir. 

ABD askerleri ya da Merkezi Haber Alma Örgütü görevlileri tarafından herhangi bir 

yerde gözlem altında tutulan kişilere karşı işkence ve kötü muamele uygulanmasının 

yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı, Senato’da büyük bir çoğunlukla kabul 

edilmesine rağmen, yürütme organının engellemeleri nedeniyle yasalaşamamıştır.567 

 

Irak’ta Ebu Garib Cezaevi’nde ABD askerleri tarafından yapılan işkencelerin 

fotoğraflarla belgelenmesi, Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. İşkence 

uygulamalarını inkâr edemeyen ABD yönetimi, işkence olaylarının Irak’ta Ebu 

Garib’le sınırlı olduğunu ve birkaç disiplinsiz asker tarafından gerçekleştirildiğini 

                                                 
566 Bkz. Julie Mertus, Bait and Switch: Human Rights and U.S. Foreign Policy, London, 
Routledge, 2004, s. 68 
567 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 503-504 
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iddia etmiştir. Bu olaylar üzerine, ABD’li yetkililer tarafından işkence olayları 

hakkında cezai soruşturmalar başlatılmıştır. Soruşturmalar, Afganistan, Guantanamo 

ve Irak’ta 300 yeni işkence iddiasını ortaya çıkarmıştır.568 İşkence iddialarına karşı, 

askeri yetkililer tarafından yürütülen soruşturmalar, olayların gerçek sorumlularını 

ortaya çıkarmaktan ve yeni işkence olaylarına karşı caydırıcı olmaktan uzaktır. 

 

Sınır ötesinde, Afganistan, Guantanamo ve Irak’ta yaşanan işkence ve kötü 

muamelelerin yanı sıra, ülke içinde de güvenlik güçleri tarafından kötü muamele 

uygulamaları ve aşırı güç kullanımı söz konusudur. Polisin kontrolsüz olarak 

kullandığı elektro şok silahları yüzünden, 2001 yılından beri 70 kişinin öldüğü 

bildirilmiştir. Elektro şok silahlarının, akli dengesi bozuk kişilere, çocuk ve yaşlılar 

gibi ciddi tehlike arz etmeyenlere karşı bile, yalnızca verilen emirlere uymayı 

reddettikleri gerekçesiyle kullanılabilmektedir.569 

 

d)  Uluslararası Sözleşmelerden Kaynaklanan 

Yükümlülükler 

 

İHSTÖ’ler, ABD yönetimini, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sıklıkla 

eleştirmektedir. İHSTÖ’lerin bu konudaki eleştirileri üç temel sorun üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.  

 

Birincisi, ABD’nin uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle güvenceye 

alınan hak ve özgürlükleri ihlal ettiğine yönelik iddialardır. Özellikle Afganistan, 

Guantanamo ve Irak’ta yaşanan işkence ve kötü muameleler nedeniyle, “Medeni ve 

Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” ile “İşkence ve diğer Zalimane, 

Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme” hükümlerinin 

açıkça ihlal edildiği belirtilmektedir. 

 

 

                                                 
568 Bkz. supra, dipnot 561 
569 ibid 



 174 

İkincisi, ABD yönetiminin insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği iddialarıdır. Örneğin, ABD’nin 

2005 yılında İşkenceye Karşı Komiteye ve İnsan Hakları Komitesi’ne verdiği 

periyodik devlet raporlarında federal yasalar ve yargısal süreç hakkında bilgi 

verilmiş, ancak eleştirilere konu olan, yargı önüne çıkarılmaksızın Guantanamo’da 

gözlem altında tutulanlar, yasak sorgulama yöntemleri ve kötü muamele iddiaları 

gibi konularda herhangi bir açıklama getirilmemiştir.570 

 

Üçüncüsü ise, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi konusundaki 

tutumudur. ABD, Clinton yönetiminde 2000 yılına kadar Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ni destekleyip, Roma Statüsü’nü imzalamış iken, Bush yönetimi, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı çıkmıştır. Hatta daha önce örneği 

görülmemiş biçimde, 6 Mayıs 2002 tarihinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni 

kuran Roma Statüsü’nden imzasını çekmiştir. ABD yönetiminin Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ne karşı tutumu bununla da sınırlı değildir. ABD yönetimi, Uluslararası 

Ceza Mahkemesi’ne taraf ülkeleri ikili anlaşmalar yapmaya zorlayarak, ABD 

vatandaşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilmesini önlemeye 

çalışmaktadır.571 ABD bu ikili anlaşmaları Roma Statüsü’nün 98/2. maddesine göre 

yorumlamaktadır.572 Bununla birlikte, başta Önce İnsan Hakları adlı örgüt olmak 

üzere, çeşitli İHSTÖ’ler, Roma Statüsü’nün 98. maddesinin dar yorumlanması 

gerektiğini, ABD’nin Roma Statüsü’nün amacını aşarak, ikili sözleşmeler yoluyla 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni etkisizleştirmeye çalıştığını iddia etmektedir.573 

                                                 
570 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 512 
571 Bkz. http://www.humanrightsfirst.org/international_justice/icc/us_role/us_role_02.htm, 
18.01.2006 
572 “Madde 98) Dokunulmazlığın kaldırılması veya teslim etmeye razı olma konusunda işbirliği: 

1) Mahkeme, öncelikle üçüncü devletlerin dokunulmazlıktan feragat etmeleri konusunda 
işbirliği sağlamadıkça, taraf devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 
yükümlülüklerine ya da üçüncü devletlerin tabiiyetindeki şahıs veya malların diplomatik 
dokunulmazlıklarına aykırılık oluşturacak şekilde, taraf devletlerden suçluların teslimini 
veya yardım talep edemez. 

2) Mahkeme, öncelikle gönderici devletle teslim etmeye razı olması konusunda işbirliği 
sağlamadıkça, tabiiyetindeki şahısların Mahkemeye teslim edilmesi için gönderici devletin 
onayını gerektiren uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere aykırılık 
oluşturacak şekilde, taraf devletlerden suçluların teslimini talep edemez.” 

573 Bkz. supra, dipnot 571. Bu konuda İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, 9 Aralık 2003 tarihinde, 
dönemin Dışişleri Bakanı Colin Powell’a gönderdiği mektup için bkz. 
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2. Latin Amerika Ülkeleri 

 

2.1. Faaliyet Alanı 

 

Latin Amerika ülkelerinde, siyasetçiler ve diğer toplum kesimleri, öteden 

beri uluslararası hukukun ve uluslararası insan hakları normlarının gelişmesini 

desteklemiştir. Bunun nedeni, uluslararası hukuk kurallarının güçsüz devletleri 

koruyacağına ve başta ABD olmak üzere, güçlü devletlerin haksız müdahalelerini 

önleyeceğine inanılmasıdır. Latin Amerika ülkeleri, bu inançla, BM Şartında yer 

alan insan hakları söylemini benimsemiş, 1948 yılında Amerikan İnsan Hak ve 

Ödevleri Beyannamesi’ni kabul etmiş, ayrıca aynı yıl içinde kabul edilen BM İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’ne destek vermiştir. Ancak bölgede, 1950’li 

yıllardan 1970’li yılların ortalarına kadar, uygulamada uluslararası insan hakları 

hukukunda herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Soğuk savaş döneminde, 

ABD’nin etkisiyle, insan hakları ve demokrasiye bağlılık, antikomünizmle bağlantılı 

olarak değerlendirilmiştir. ABD’yle ittifak bölgede demokrasinin güçlendirilmesini 

amaçlamakla birlikte, beklenenin aksine, isyancı silahlı güçlerin gelişmesine, buna 

tepki olarak askeri darbelere ve antidemokratik iktidarlara yol açmıştır. Ulusal 

güvenlik ideolojisi, isyancı ve komünist güçlere karşı otoriter yönetim ve insan 

hakları ihlallerini meşru göstermeye çalışmıştır.574 

 

1970’li yılların ortalarında ABD’nin bölge üzerindeki insan hakları 

anlayışında değişiklik olmuştur. Bu değişiklikte, uluslararası ve bölgesel STÖ’ler de 

önemli rol oynamıştır. Uluslararası ve bölgesel STÖ’ler, bölge ülkelerindeki insan 

hakları ihlalleri hakkında bilgi sağlayarak, ABD yönetiminin insan hakları ihlalleri 

üzerinde daha fazla durmasına ve bölgede insan hakları kurallarına uyulması 

                                                                                                                                         
http://www.iccnow.org/pressroom/membermediastatements/2003/HRWPowellLetterICC1209031.pdf
, 18.01.2006 
574 Ellen L. Lutz ve Kathryn Sikkink, “The International Dimension of Democratization and Human 
Rights in Latin Amerika”, Democracy in Latin America: Reconstructing Political Society, Ed: 
Manuel Antonio Garreton M, Edward Newman, New York, United Nations University Press, 2001, s. 
280 
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konusunda daha ısrarcı olmasına neden olmuştur.575 1976 yılının Mart ayında 

Arjantin’de yapılan askeri darbenin ardından, askeri yönetimin gizlice 

gerçekleştirdiği gözaltı ve infazların açığa çıkarılması örneğinde olduğu gibi, Latin 

Amerika ülkelerinde meydana gelen insan hakları ihlalleri, bölgede faaliyet gösteren 

STÖ’ler tarafından dünya kamuoyuna teşhir edilmiştir. İHSTÖ’lerin bölgedeki 

faaliyetleri sonucunda oluşan uluslararası tepki, kimi zaman baskıcı yönetimler 

üzerinde etkili olmuş, Haiti ve Guatemala gibi bazı bölge ülkelerinde ise 

İHSTÖ’lerin çabaları olumlu sonuç vermemiştir.576 

 

Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda, insan hakları alanında ciddi sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu sorunların başında, silahlı politik gruplar ve uyuşturucu ticareti 

yapan suç örgütlerinin faaliyetleriyle bağlantılı insan hakları ihlalleri gelmektedir. 

Ayrıca güvenlik güçlerinin eylemlerinden kaynaklanan ölüm, işkence ve keyfi 

gözaltılar sürmektedir. Yolsuzluk, organize suçlar, ekonomik dengesizlik ve sosyal 

huzursuzlukla beslenen siyasal istikrarsızlık, bölgede demokratik kurumları ve 

hukuk devletini tehdit etmekte ve Hükümetleri düşürmek için girişimlere yol 

açmaktadır. Bu girişimler genelde Anayasa’ya uygun araçlarla yapılmakla birlikte, 

Haiti’de, baskıcı yönetimi artan tepkilere hedef olan Başkan Aristide’in silahlı 

isyancı güçler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasında olduğu gibi, bazen 

demokratik yöntemler by-pass edilerek de yapılabilmektedir.577 Bölgede STÖ’ler 

oldukça etkin olup, yerel ve bölgesel STÖ’lerle İHSTÖ’ler arasında yakın bir 

işbirliği mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
575 Bkz. Kathryn Sikkink, Mixed Signals: U.S. Human Rights Policy and Latin America, Cornell 
University Press, 2004, s. 56 
576 Bkz. Kathryn, Sikkink, “Human Rights, Principled Issue-Networks, and Sovereignty in Latin 
America”, International Organization, 1993, C. 47, S. 3, s. 411-441 
577 Bkz. Amnesty International Report 2005, Americas, http://web.amnesty.org/report2005/2am-
index-eng, 01.06.2005 
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2.1. Özel Sorunlar 

 

a) Silahlı Çatışmalar 

 

Latin Amerika’nın birçok ülkesi, uzun yıllar karşıt politik gruplarla resmi 

güçler arasında yaşanan iç silahlı çatışmalara sahne olmuştur. Bu ülkeler arasında, 

Kolombiya, Venezuella, Guatemala, Peru ve Haiti sayılabilir. 

 

Latin Amerika’daki en uzun süreli, yoğun ve kontrolsüz iç silahlı çatışma 

Kolombiya’da yaşanmaktadır. Kolombiya’da 40 yıldır, hükümet güçleri ile farklı 

isyancı gruplar arasında süren silahlı çatışmadan her zaman olduğu gibi, en fazla 

masum sivil halk zarar görmektedir. Yakın bir gelecekte ülkedeki büyük gerilla 

grupları ile Hükümet güçleri arasında anlaşmaya varılması ihtimali zayıf 

görünmektedir. İç silahlı çatışmalar, Kolombiya’da sayısız insan hakları ihlalini de 

beraberinde getirmektedir. Bu insan hakları ihlallerinden belli başlıları şunlardır:578 

 

- Sivil halka gözdağı vermeyi amaçlayan kayıp vakaları: 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi verilerine göre, 2003 yılında 

600’den fazla kişi kaybolmuştur. Bu sayının silahlı çatışmalar 

başladığından beri 7.000 ila 8.000 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. 

- Gözdağı, tehdit ve aile bireylerinin öldürülmesi nedeniyle toplam 

nüfusun %5’ten fazlası evlerinden göç etmek zorunda 

bırakılmıştır. 

- Ailelere hukuksal ve ekonomik zorlukların yanı sıra psikolojik acı 

çektirmek amacıyla rehin alma eylemleri yaşanmaktadır. 

- Çocuk askerler: Çocuklar, küçük yaşta silahlı gruplara 

katılmaktadır. 

                                                 
578 Uluslararası Kızılhaç Komitesi verileri için bkz. http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/ 
iwpList248/9EE7C36EA1CEFB20C1256EC9004FFFBB#, 18.01.2006; http://www.icrc.org/Web/ 
Eng/siteeng0.nsf/htmlall/ 6D5D3A/$FILE/icrc_ar_04_colombia.pdf?OpenElement, 18.01.2006 
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- Sivil halkın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engellemek için 

sağlık görevlilerine saldırılarda bulunulmaktadır. 

- Ottowa Sözleşmesi’yle getirilen yasaklamaya rağmen, anti-

personel kara mayınları kullanılmaktadır. 

- Zorunlu ticari malların ve sağlık çalışanlarının ulaşımı 

engellenerek, toplumlar abluka altına alınmaktadır. 

 

STÖ’ler özellikle geçen 10–15 yıl içinde şiddetin azaltılması için yoğun çaba 

harcamıştır. Bu çabalar öncelikle ekonomik ve sosyal şiddetin azaltılması alanında 

yoğunlaşmakla birlikte, STÖ’ler, siyasal şiddetin azaltılmasına yönelik 

müdahalelerde de bulunmuştur. Ayrıca bazı ulusal ve uluslararası STÖ’ler, 

yerlerinden edilmiş kişiler için acil yardım ve insancıl destek programları 

hazırlamıştır. Ancak bu programlar, artan yardım ihtiyacına yeterli olamamış ve 

soruna uzun vadede kalıcı çözüm getirememiştir.579 

 

b) Yaşam Hakkı İhlalleri, İşkence ve Kötü Muamele 

 

1970’li yıllarda ve 1980’lerin başında, Guatemala, El Salvador ve 

Nikaragua, dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği bölgesi olarak 

bilinmektedir.580 Bu bölgeler, nüfusla orantılandığında, dünyanın hiçbir bölgesinde 

daha fazla insan öldürülmemiş veya işkenceye uğramamıştır.581 1980’li yılların 

başlarında en kanlı dönemini yaşayan Guatemala’da, 1960 ila 1996 yılları arasında 

devletin sorumlu olduğu 34.363 kayıtlı siyasi öldürme ve kayıp olayı yaşanmıştır. 

Bu rakam, tarihi kesin olarak bilinmeyen ölümlerle birlikte 36.906’ya 

ulaşmaktadır.582 Guatemala’da ölüm olayları, 1982 yılında ülkenin dağlık batı 

kesiminde orduya bağlı güçlerce on binlerce sivil halkın öldürüldüğü ve yüzlerce 

yerli kabilenin yok edildiği olaylarla doruk noktasına ulaşmıştır. 1994 yılında 

                                                 
579 Caroline Moser, “Violence in Colombia: Building Sustainable Peace and Social Capital”, 
Colombia: Essays on Conflict, Peace, and Development, Ed: Andrés Solimano, Washington D.C., 
World Bank Publications, 2000, s. 44-45 
580 Power, 2001, s. 45 
581 ibid 
582 Bkz. Patrick Ball, Paul Kobrak, ve Herbert F. Spirer, State Violence in Guatemala, 1960-1996: 
A Quantitative Reflection, Washington D.C., American Association for the Advancement of 
Science, 1999, s. 11-12 
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Norveç’in başkenti Oslo’da imzalanan anlaşmayla barış sürecine girilmesinin 

ardından, BM’nin atadığı Guatemala Tarihi Aydınlatma Komisyonu’nun583 1999 

yılının Nisan ayında BM Genel Sekreteri’ne sunduğu rapora göre, kayıtlı olmayan 

ölüm vakalarıyla birlikte ölen ya da kaybolanların sayısının 200.000’in üzerinde 

olduğu tahmin edilmektedir.584 

 

Guatemala’daki kadar korkunç boyutlara ulaşmamakla birlikte, aynı 

dönemde Şili ve Arjantin gibi bölgedeki diğer ülkelerde de devlete bağlı güçlerin 

sebep olduğu ölüm ve kayıp olayları yaşanmıştır. Şili’de 1973 darbesinin ardından 

700, Arjantin’de ise 1976 darbesinden önce 300 dolayında kişi öldürülmüş veya 

kaybolmuştur.585 

 

Başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere, birçok İHSTÖ, Latin Amerika 

ülkelerinde yaşanan bu ihlalleri dünyaya duyurmuştur. Örneğin Uluslararası Af 

Örgütü, 1979 yılında incelemelerde bulunmak üzere Guatemala’ya bir heyet 

göndermiştir.586 Ancak İHSTÖ’lerin bu çabalarının Latin Amerika’da yaşanan 

korkunç insan hakları ihlallerini önlemeye yeterli olamadığı açıktır. 

 

Latin Amerika ülkelerinin birçoğu, otoriter yönetimlerden, demokratik 

anayasal rejime geçmiş olmakla birlikte, otoriter rejimlerin uygulamaları, devletten 

tam olarak silinememiştir. Latin Amerika’daki yeni demokratik rejimlerin en büyük 

yetersizliği, gözaltındakilere işkence ve kötü muamele uygulamasını sona 

erdirememiş olmalarıdır. İşkence iddiaları etkin soruşturulmamakta ve sorumlular 

nadiren cezalandırılmaktadır. İşkence uygulamaları, ağırlıklı olarak yazılı dosya 

sistemine dayanan ve sanığın itiraflarını ve diğer beyanları yeterli ispat vasıtası 

olarak kabul eden hukuk sistemlerince teşvik edilmektedir.587 

 

                                                 
583 “The Guatemalan Historical Clarification Commission (CEH)” 
584 Sözkonusu rapor hakkında bkz. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html, 
18.01.2006 
585 Bkz. Iain Guest, Behind the Disappearances: Argentina's Dirty War Against Human Rights 
and the United Nations, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, s. 32 
586 Bkz. Power, 2001, s. 57 
587 Paulo Sergio Pinherio, “Violence, uncivil societies and the (un)rule of law in new democracies: 
The case of Latin America”, Human Rights Tribune, Temmuz 1998, C. 5, S. 3 



 180 

c) Cezaevi Koşulları 

 

Başta Arjantin, Küba ve Venezüella olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinde, 

cezaevi koşulları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Öncelikle cezaevleri çok 

kalabalıktır. Tutuklu ve mahkûmlar kalabalık ve sağlıksız koşullarda yaşam 

mücadelesi vermektedir. Her yıl yüzlerce mahkûm, cezaevi koşullarıyla bağlantılı 

olarak yaşamını yitirmektedir.588 

 

Diğer yandan, tutuklu ve mahkûmlar hem cezaevi görevlileri, hem organize 

suç örgütleri tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. 

Venezüella’da olduğu gibi, suç örgütleri cezaevine silah ve uyuşturucu madde 

sokmakta ve cezaevinde şiddet eylemlerini körüklemektedir. 

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve 

İşkenceye karşı Dünya Örgütü gibi İHSTÖ’ler, Hukuki ve Sosyal Araştırmalar 

Merkezi tarafından, cezaevlerinde BM’nin minimum standartlarına uyulması 

istemiyle mahkûmlar adına Arjantin Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada amicus 

curiae görüşü vermiştir.589 

 

d) Cezadan Bağışıklık 

 

Yolsuzluk, denetim eksikliği ve kamu görevlilerinin cezadan bağışıklığı, 

Latin Amerika ülkelerinde demokrasinin önündeki en temel sorunlardan birini teşkil 

etmektedir. Bölgedeki genel kanı, kamu görevlilerinin eylem ve işlemlerini 

denetleyecek bağımsız ve tarafsız mekanizmaların bulunmadığı yönündedir.590 

 

Gerçekten de 1970 ve 1980’li yıllarda yaşanan iç silahlı çatışma ve askeri 

yönetim dönemindeki ağır insan hakları ihlallerinin sorumluları hakkında uzun süre 

                                                 
588 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 162 vd. 
589 ibid, s. 163-164 
590 Scott Mainwaring, “Introduction: Democratic Accountability in Latin America”, Democratic 
Accountability in Latin America, Ed: Christoper Welna ve Scott Mainwaring, New York, Oxford 
University Press, 2003, s. 4 vd. 
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herhangi bir soruşturma başlatılamamıştır. Ancak son yıllarda, bölgedeki insan 

hakları mağdurları, STÖ’ler ve uluslararası kamuoyunun da etkisiyle, insan hakları 

ihlallerinin soruşturulmasının önündeki engellerin kaldırılmaya başlandığı 

görülmektedir. Özellikle, eski Şili Diktatörü General Pinochet’nin İngiltere’de 

yakalanmasının ardından yaşanan gelişmeler ve Şili Yüksek Mahkemesi’nin 

Pinochet hakkında insan hakları ihlallerinden dolayı soruşturma açılabilmesine izin 

vermesi, diğer yandan Arjantin Yüksek Mahkemesi’nin ceza bağışıklığı öngören 

yasaları iptal etmesi, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yargı 

yolunun açılacağını göstermesi bakımından olumlu gelişmelerdir.591 

 

Bununla birlikte, bazı bölge ülkelerindeki asker ve polis mahkemeleri 

uluslararası insan hakları kuruluşlarının tavsiyelerine rağmen, yargı yetkisini 

sürdürmüştür. Örneğin Bolivya’da, Anayasa Mahkemesi’nin, sivillere karşı suç 

işleyen görevlilerin, sivil mahkemelerde yargılanması gerektiğine yönelik kararı 

ilgili kurumlar tarafından uygulanmamaktadır. Peru ve Kolombiya’da da, Anayasa 

Mahkemesi’nin, askeri mahkemelerin ancak asker şahısların görevle ilgili suçları 

yönünden yetkili olduğunu belirten kararlarına rağmen, insan hakları ihlalleriyle 

ilgili davalar askeri mahkemelerde görülmeye devam etmektedir. Ekvador’da ise, 

polislerin insan hakları ihlallerine ilişkin davaların sivil mahkemelerde görüleceğine 

ilişkin güvence verilmesine rağmen, bu davalar polis mahkemelerinde 

görülmektedir. Öte yandan, insan hakları ihlalleriyle ilgili davaların sivil 

mahkemelerde görülmesi de, sorumluların cezalandırılması sonucunu 

doğurmamaktadır. Örneğin, Kolombiya’da, yasadışı paramiliter gruplar oluşturarak, 

1990’lı yıllardaki birçok insan hakları ihlalinden sorumlu tutulan General Rito Alejo 

del Río hakkındaki suçlamalar anlaşılmaz biçimde geri çekilmiştir.592 

 

e) İnsan Hakları Savunucularının Durumu 

 

Uluslararası Af Örgütü’nün, Latin Amerika’da insan hakları savunucularıyla 

ilgili 10 Kasım 2003 tarihli raporunda, iktidarı eleştirenlere, muhalif siyasetçilere, 

                                                 
591 Bkz. supra, dipnot 577 
592 ibid 
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gazetecilere, insan hakları savunucularına, sendikacılara, akademisyen ve 

öğrencilere zulmedilmesinin, Latin Amerika ve Karayipler tarihinin bir özelliği 

olduğu vurgulanmaktadır.593 

 

Latin Amerika ve Karayipler’de insan haklarını savunan cesur bireylere 

karşı, uzun süreli bir baskı geleneği mevcuttur. İnsan hakları savunucuları 

öldürülmekte, işkenceye uğramakta, “kaybolmakta”, keyfi olarak yakalanıp 

gözaltına alınmakta, ölüm tehditleri almakta, taciz edilmekte, hakarete uğramakta, 

ifade, örgütlenme ve ulaşım özgürlüğü sınırlanmaktadır. Bazen insan hakları 

savunucularının çocukları veya diğer akrabaları da hedef alınmaktadır.594 

 

İnsan Hakları Savunucularıyla ilgili BM Deklarasyonu, insan hakları 

savunucularını, evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri koruyan 

ve geliştiren tüm bireyler, gruplar veya toplumsal kuruluşlar olarak tanımlamaktadır. 

Diğer bir deyişle, insan hakları savunucuları, her türlü insan hakları ihlalinin ortadan 

kaldırılması için bireysel veya toplu olarak faaliyet gösteren kadın veya 

erkeklerdir.595 

 

İnsan hakları savunucularını yıldırmak için, Hükümetin yönlendirdiği ya da 

göz yumduğu şüphe götürmeyecek çeşitli olaylar yaşanmaktadır. Örneğin, 

Guatemala, Kolombiya ve Ekvador’da, insan hakları örgütlerinin bürolarına girip, 

Hükümetin insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgiler içeren, bilgisayar ve bilgisayar 

kayıtlarının çalınması sıkça yaşanan olaylardandır.596 

 

f) Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddet 

 

Latin Amerika ülkelerindeki şiddet olaylarından doğal olarak en çok kadın 

ve çocuklar etkilenmektedir. Latin Amerika ülkelerinde kadın ve çocuklara yönelik 

                                                 
593 Amnesty International, "Essential actors of our time": Human rights defenders in the 
Americas, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR010092003?open&of=ENG-346, 
18.01.2006 
594 ibid 
595 ibid 
596 ibid 
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olarak fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin her türüne rastlanmaktadır.597 Kadın ve 

çocuklar, silahlı çatışma ve otoriter rejimlerin baskılarının yanı sıra toplumsal ve 

aile içi şiddetten de olumsuz etkilenmektedir. Pek çok Latin Amerika ülkesinde 

yaşananlar, aile içi ve toplumsal şiddetin birbiriyle bağlantısını göstermesi 

bakımından ilginçtir.598 Bölge ülkeleri, kadın ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri 

nedeniyle gerek bölgesel STÖ’ler gerek İHSTÖ’ler tarafından ağır eleştirilere maruz 

kalmaktadır. 

 

18 yaşından küçük çocukların yasadışı silahlı gruplara katıldığından 

yukarıda söz edilmişti.599 Kolombiya’da süren iç savaşta, Hükümetin desteklediği 

paramiliter gruplarda sekiz yaşındaki çocuklar dahi bulunmaktadır. Gerilla güçleri, 

çocukları istihbarat sağlama, mayın yapma ve döşeme, pusu saldırılarında (ilk ateşe 

maruz kalacak) öncü kuvvet olma gibi acımasız işlerde kullanmaktadır. 600 

 

Kadınlar da, Latin Amerika’daki korkunç şiddet eğiliminin mağdurları 

arasında yer almaktadır. Kadınlara karşı şiddet eylemleri cezasız kalmakta, 

kadınların cinsel hakları ve üreme sağlığı hiçe sayılmaktadır. Bu bağlamda, kadınlar 

evlilik içinde dahi tecavüze uğramakta, birçok ülkede kürtaj suç sayıldığı için,601 

gizli ve sağlıksız ortamlarda kürtaj yaptırmak zorunda kalmakta ve pek çok kadın bu 

yüzden yaşamını yitirmektedir. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi, Afrika’nın Alt 

Sahara Bölgesi’nden sonra HIV taşıyıcılık oranı bakımından dünya sıralamasında 

ikinci sıradadır. Kadınlara karşı yaygın şiddeti sona erdirmek amacıyla 1994 yılında, 

ADÖ nezdinde “Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Sona 

Erdirilmesi Hakkında Amerikan Sözleşmesi” kabul edilmiştir. Ancak “kâğıt 

                                                 
597 Latin Amerika ülkelerinden ve özellikle şiddetin en yoğun yaşandığı Kolombiya ve Guatemala 
örneğinden yola çıkılarak şiddetin sınıflandırılması konusunda bkz. Bkz. Caroline O N Moser ve 
Cathy Mcllwaine, Encounters with Violence in Latin America: Urban Poor Perceptions from 
Colombia and Guatemala, New York – London, Routledge, 2004, s. 10-11 
598 ibid, s. 99-116  
599 Bkz. supra, s. 177 
600 Bkz. Human Rights Watch, Children’s Rights, Stop the Use of Child Soldiers, 
http://www.hrw.org/campaigns/crp/index.htm, 18.01.2006 
601 Bkz. Human Rights Watch, Colombia: Women Face Prison for Abortion, Human Rights Watch 
Joins Challenge to Restrictive Abortion Laws, http://hrw.org/english/docs/2005/06/22/ 
colomb11202.htm, 18.01.2006 
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üzerindeki” bu hakların henüz bölge ülkelerinde uygulamaya geçirilmiş olduğu 

söylenemez.602 

 

g) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

 

Latin Amerika ülkeleri ortak sömürge geçmişine sahip olup, ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanda benzer özellikler göstermektedir. Latin Amerika, tarihsel 

olumsuzlukların da etkisiyle, bugün dünyada gelir dağılımının en adaletsiz olduğu 

bölge olarak bilinmektedir. 1960 ve 1970’li yıllardaki askeri yönetimlerin ardından 

seçimle işbaşına gelen iktidarlar, gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi 

konusunda çaba göstermemiştir. Ayrıcalıklı gruplarla geniş halk kitlesi arasındaki 

ekonomik uçurum giderek büyümüş ve ‘seçilmiş’ iktidarlar, sosyal haklar üzerinde 

baskıcı bir politika izlemiştir.603 Latin Amerika’da yaşanan ve dünyada örneği 

görülmemiş boyuttaki ekonomik krizlerden de en çok alt gelir grupları, etnik 

azınlıklar ve yerli halklar ile kadınlar ve çocuklar olumsuz etkilenmiştir. Latin 

Amerika’da yaşanan şiddet eğilimini ve klasik hak ve özgürlük ihlallerini, ekonomik 

istikrarsızlık ve sosyal dengesizlikten ayrı değerlendirmek doğru değildir. 

 

Bölgede son zamanlarda, sosyal amaçlı yerel STÖ’lerin sayısında ve 

işlevlerinde önemli artış görülmektedir. Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren 

STÖ’lerin bölgede yeterince etkin olamadığı ve sosyal dengesizliğin giderilmesine 

yeterince katkıları olmadığı yönündeki eleştirilere rağmen, yerel STÖ’lerin sosyal 

hizmetlerin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları inkâr edilemez.604 

 

                                                 
602 Bkz. Human Rights Watch, Women’s Rights in Latin America and the Caribbean, 
http://www.hrw.org/women/overview-lac.html 18.01.2006 
603 Susan Eva Eckstein ve Timothy P. Wickham-Crowley, “Struggles for Social Rights in Latin 
America: Claims in the Arenas of Subsistence, Labor, Gender and Ethnicity”, Struggles for Social 
Rights in Latin America, Ed: Timothy P Wickham-Crowley ve Susan Eva Eckstein, London, 
Routledge, 2003, s. 2 
604 Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’da, ulusal 
STÖ’lerin kamu hizmetlerine katkıları ve bu bağlamda yerel yönetimlerle ilişkilerinin ele alındığı bir 
çalışma için bkz. Reilly, Charles A. (Ed.), New Paths to Democratic Development in Latin 
America: The Rise of NGO-Municipal Collaboration, Boulder, Colorado, Lynne Rienner 
Publishers, 1995 
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Latin Amerika ülkelerinde yerel STÖ’lerin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü 

ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi İHSTÖ’ler de, son yıllardaki raporlarında, 

bölgedeki yoksulluğa, eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi temel kamu hizmetlerine 

ulaşım güçlüğüne, yerli ve Afrika kökenli halkların toplumdaki en yoksul halk 

kesimleri arasında yer aldığına dikkat çekmektedir.605 

 

3. Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri 

 

3.1. Faaliyet Alanı 

 

Batı Avrupa ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa’daki yeni demokrasiler ve bu 

arada Orta Asya ülkelerini insan hakları sorunları yönünden aynı başlık altında 

incelemek, bu ülkelerin insan hakları yönünden aynı seviyede olduğu ve benzer 

sorunlar yaşadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Esas itibarıyla, insan hakları sorunları 

yönünden bölgede birbirine benzer sorunlar bulunan ülkeleri ayırmak gerekirse, Batı 

Avrupa ülkelerini, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini ve Orta Asya ülkelerini ayrı ayrı 

ele almak sistematik yönden daha uygun olur. Ancak, Uluslararası Af Örgütü ve 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yıllık raporlarında bu ülkeler aynı bölgesel başlık 

altında incelendiğinden ve İHSTÖ’lerin yönetim yapısı ve faaliyetlerinde bölge bir 

bütün olarak ele alındığından606, bu çalışmada da İHSTÖ’lerin yöntemine 

uyulmaktadır. İHSTÖ raporlarındaki sisteme göre Türkiye’nin de Avrupa ve Orta 

Asya başlığı altında ele alınması gerekmekle birlikte, Türkiye, aşağıda ayrı bir 

başlık altında incelenmektedir. 

 

Öncelikle, gerçekçi bir yorum yapmak gerekirse, bölgede Batı Avrupa 

ülkelerinin teori ve uygulamada öncü olduğu insan hakları anlayışı, özellikle son 10-

15 yıl içinde diğer bölge ülkelerine de yayılmış ve tüm bölge ülkeleri için geçerli 

ortak bir insan hakları standardı oluşturma yolunda önemli yol kat edilmiştir. Hiç 

                                                 
605 Bkz. supra, dipnot 577 ve 588 
606 Bkz. Widney Brown, “Human Rights Watch: An Overview”, NGOs and Human Rights: 
Promise and Performance, Claude E. Welch (Ed.), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
2000, s. 72. Buna göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yönetsel yapısı, Afrika, Amerika, Asya, 
Avrupa ve Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere beş coğrafi bölüm ile silahlar, çocuk 
hakları ve kadın haklarından oluşan üç tematik bölümden oluşmaktadır. 
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kuşkusuz, ortak bir Avrupa insan hakları standardı oluşturulmasında en önemli rolü 

AK organları ve özellikle AİHM oynamaktadır. AİHM’nin, AİHS ve Ek 

Protokollerde yer alan hak ve özgürlüklerle ilgili olarak geliştirdiği standartlar, üye 

devletlerin tamamında aynı şekilde uygulanmak durumundadır. AK organları, üye 

devletler arasında belli bir insan hakları ve demokrasi standardı oluşturmaya 

çalışmaktadır.607 

 

Birçok İHSTÖ, gerek örgütsel faaliyetlerine daha fazla destek verildiği, 

gerek örgütlenme kolaylığı, gerekse uluslararası ve bölgesel örgütlere yakın olmak 

istemeleri nedeniyle merkezlerini Avrupa ülkelerinde kurmayı tercih etmektedir.608 

İHSTÖ’lerin Avrupa’daki bölgesel ve ulusal şubeleri ile bölgedeki yerel STÖ’ler, 

dünyanın diğer bölgelerindeki insan hakları sorunlarını da kapsayan geniş bir ilgi 

alanına sahiptir. Başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, bölgede insan hakları 

sorunlarına karşı aşırı bir ilgi ve hassasiyet olduğu yadsınamaz. Bununla birlikte 

bölgenin insan hakları ihlallerinden arındırılmış olduğunu söylemeye olanak yoktur. 

Avrupa’nın doğusuna ve Orta Asya’ya doğru gidildikçe ağırlığı artan insan hakları 

ihlalleriyle karşılaşılmaktadır. 

 

İHSTÖ’lerin Batı Avrupa ülkeleri yönünden üzerinde durdukları en önemli 

insan hakları ihlalleri arasında, teröre karşı savaş kapsamında bireysel özgürlüklere 

getirilen sınırlamalar, sığınmacı ve mültecilerin durumu ile artan ırkçılık eğilimi ve 

ayırımcılık sayılabilir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, komünist rejimlerden 

kalan baskıcı yönetim geleneğinin tam olarak son bulduğu söylenemez. Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerinde, güvenlik güçlerinin eylemlerinden kaynaklanan insan 

hakları ihlalleri, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller, adil yargılanma 

hakkına uyulmaması, mülkiyet hakkı ve ekonomik özgürlüklerin ihlali en önemli 

insan hakları sorunları arasında yer almaktadır. Yaşanan insan hakları ihlalleri, Orta 

ve Doğu Avrupa ülkelerindeki anayasal reformların henüz tam anlamıyla 

uygulamaya geçirilemediğini göstermektedir. AK’ye üye olmayan yegâne bölge 

                                                 
607 Bkz. M. Ghiorghi Prisacaru (Raportör), “The Council of Europe and the new issues involved in 
building Europe”, Parliamentary Assembly Doc. 9544, 13 September 2002, par. 26, 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc02/EDOC9544.htm, 18.01.2006 
608 Bkz. supra s. 18-19 
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ülkesi Belarus ise609, Avrupa’nın insan hakları yönünden en sorunlu ülkesi 

konumundadır. Rusya, geniş coğrafyası ve Sovyetlerden kalan baskıcı devlet 

geleneğinin de etkisiyle, yaygın insan hakları ihlallerine sahne olmaya devam 

etmektedir. Henüz demokrasiye geçememiş olan Orta Asya ülkeleri ise, insan 

hakları standartları yönünden diğer bölge ülkelerinin oldukça gerisinde yer 

almaktadır. 

 

3.2. Özel Sorunlar 

 

a) Terörle Mücadele 

 

İngiltere, yıllardır Kuzey İrlanda’da yaşanan IRA terörünün yanı sıra 11 

Eylül 2001 saldırılarından ve 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra’da yaşanan bombalı 

saldırılardan sonra, terörle mücadele kapsamında kişi özgürlüğü ve güvenliğini 

sınırlayıcı bir takım düzenleme ve uygulamalara girişmiştir. İspanya’da da, 11 Mart 

2004 tarihinde Madrid metrosuna düzenlenen bombalı terör saldırılarının ardından, 

benzer gelişmeler yaşanmıştır. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde de terör endişesi 

özellikle yabancılara, Ortadoğu ve Arap kökenlilere karşı önyargılı uygulamalara ve 

kısıtlamalara yol açmaktadır. 

 

Rusya’da bağımsızlık yanlısı Çeçen grupların eylemleri ve özellikle Beslan 

kentindeki bir okulda 2004 yılının Eylül ayında yaşanan kanlı eylemler, terörle 

mücadele gerekçesiyle ağır insan hakları ihlalleri yaşanması sonucunu doğurmuştur. 

Çeçenistan’da yaşanan insan hakları ihlallerinden sorumlu güvenlik güçleri 

hakkında etkin bir soruşturma yapılmamakta, sorumlular çoğu zaman tespit 

edilememekte ve işlenen suçlar cezasız kalmaktadır. Rusya, yaşanan terör 

eylemlerinin ardından, terör zanlıları için gözaltı süresinin 30 güne kadar 

uzatılmasına olanak veren bir yasal değişiklik yapmıştır. Öte yandan, Özbekistan’da 

da, Hükümet karşıtı gösteri ve eylemlerin yoğunlaşması üzerine, Andican kentinde, 

2005 yılının Mayıs ayında yüzlerce silahsız sivilin Hükümete bağlı güçler tarafından 

                                                 
609 Konumu gereğince uluslararası ve bölgesel örgütlere üye olmayan, ancak gözlemci statüsüyle bu 
örgütlerin çalışmalarına katılan Vatikan, tartışmanın dışındadır. Bkz. supra, s. 36 
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öldürülmesi, Dünya kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştır. Özbekistan’da ayrıca, 

terör gerekçesiyle yüzlerce kişi keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır.610 

 

b) Mülteci ve Sığınmacılar 

 

Avrupa ülkelerinde mülteci ve sığınmacıların durumu ve uygulanan katı göç 

politikası, İHSTÖ’lerin yoğun eleştirilerine hedef olmaktadır.611 Burada öncelikle 

mülteci ve sığınmacıdan ne kastedildiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesi, 1967 

yılında kabul edilen Ek Protokol’ün 1. maddesiyle birlikte okunduğunda, mülteci 

(refugee): 

 

- Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri nedeniyle haklı nedenlere dayanan 
zulüm korkusu duyan; 

- Menşe ülkesi dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan veya bu zulüm korkusu nedeniyle ülkenin 
korumasından yararlanmak istemeyen kimselerdir.612 

 

Sığınmacı (asylum seeker), kavramı ise, mülteci statüsü almaya yönelik 

başvurusu henüz karara bağlanmamış olan kişiler için kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda, henüz mülteci statüsü almak için başvuru yapmamış veya başvurusu 

hakkında cevap bekleyen kişiler de sığınmacı olarak kabul edilmektedir. Sığınmacı, 

iltica başvurusu hakkında cevap bekleyen kişi olduğuna göre, mülteci korumasının 

temel ilkesi olan ‘insan hakları ihlaline veya zulme maruz kalacağı ülkeye sınırdışı 

edilmeme’ (non-refoulement) ilkesinden ve insanca muamele standartlarından 

peşinen yararlanması gerekir. Başvuru işlemleri sonucunda sığınma talep eden 

kişinin mülteci ölçütlerine uygun olduğuna karar verilirse, bu kişi en başından 

                                                 
610 Bkz. Amnesty International Report 2005, Europe and Central Asia, http://web.amnesty.org/ 
report2005/2eu-index-eng, 01.06.2005 
611 Bkz. Amnesty International, “Europe: Treatment of refugees and asylum seekers”, 20.06.2005, 
http://news.amnesty.org/index/ENGEUR010102005, 18.01.2006 
612 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Parlamentolararası Birlik, “Mültecilerin 
Korunması. Uluslararası Mülteciler Hukuku Rehberi”, Parlamenterler için El Kitabı, Sayı 2, 2001, 
www.unhcr.org.tr/docs/ProtectionNGOs/Chp1.doc, 18.01.2006, s. 9 
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itibaren mülteci olarak kabul edilir. Yani, mülteci statüsünün tanınması kurucu 

değil, duyurucu veya açıklayıcı bir işlem niteliğindedir.613 

 

Batı Avrupa ülkelerinin hemen tamamında, mülteci ve sığınmacıların 

durumuyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Sığınmacılar, yasal haklardan tam olarak 

istifade edememekte ve çoğu zaman yargı kararı kesinleşmeden idari kararlara 

dayanılarak, birkaç gün içinde sınırdışı edilmektedir. Diğer yandan mülteci 

kamplarında tutulan şahıslar kötü muameleye maruz kalmakta ve sığınılan ülkede 

çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarla karşılaşmaktadır. Sığınmacıların 

deniz yoluyla ulaşmaya çalıştıkları İtalya, Malta ve Yunanistan gibi ülkeler de 

sığınmacı gemilerinin karaya ulaşmasına izin vermemekte, ulaşanları ise iltica 

başvurusu yapmalarına olanak tanımadan geri göndermektedir. Deniz yoluyla 

Avrupa’ya ulaşmaya çalışan pek çok mülteci adayının deniz kazaları sonucu 

yaşamını yitirmesi sık sık haberlere konu olmaktadır.614 Batı Avrupa ülkelerinin 

mülteci ve sığınmacılara uyguladığı bu muamelelerin uluslararası insan hakları 

standartlarıyla bağdaşmadığı açıktır.615 

 

c) Irkçılık ve Ayrımcılık 

 

Tarihsel kökenleri kölelik ve sömürgecilik gibi ekonomik nedenlere dayanan 

ırkçılık olgusunun Avrupa’daki modern görünümü de ekonomik etmenlerden 

kaynaklanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan işgücü ihtiyacını 

İngiltere’nin Karayip ülkelerinden, Almanya’nın ise Türkiye’den karşıladığı 

bilinmektedir. Avrupa’ya gelen ‘misafir’ işçiler, yerli halkın çalışmak istemediği 

kötü ve zorlu işlerde çalıştırılmıştır. Uygulanan göç politikası, misafir işçilerin 

kalifiye işler için uygun olmadığı ve hep alt düzeydeki işlerde çalışmalarını 

sürdürmeyi amaçlamaktadır. Avrupa’da yerli halk arasında işsizliğin artması ve 

                                                 
613 Taner Kılıç, “Bir İnsan Hakkı Olarak İltica”, 24.05.2005, http://www.amnesty-turkiye.org/ 
v2405200502.si, 18.01.2006 
614 Bkz. Martin Kreickenbaum, “Thousands of Refugees Perish on European Union Borders: United 
Network Documents Nearly 4.000 Deaths in 10 years”, World Socialist Web Site, 23 Temmuz 2003, 
http://www.wsws.org/articles/2003/jul2003/ref-j23.shtml, 18.01.2006 
615 Bkz. supra dipnot 611 
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yabancı işgücüne duyulan ihtiyacın azalmasıyla, yabancı işçi çalıştıran ülkelerdeki 

göçmen politikası da sertleşmeye başlamıştır.616  

 

Temelde ekonomik nedenlere dayandığı belirtilen ırkçılık, çoğunluğu 

oluşturan yerli halkın önyargılı ve yanlış tutumuyla daha da derinleşmektedir. 

Ülkede yaşayan etnik azınlıklara617 homojen bir grupmuş gibi bakılmakta ve 

grupların kendi içlerinde önemli farklılıkları olabileceği gerçeği görmezden 

gelinmektedir.618 Bu durum, bireysel bazı olayların ilgili azınlık grubunun tamamına 

mal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

 

Avrupa’nın hemen her ülkesinde, Çingenelere karşı yoğun ırkçı uygulamalar 

görülmektedir. Çingenelerin yaşam tarzına önyargılı yaklaşım ve tahammülsüzlük, 

gerek yerli halk, gerek resmi görevliler ve güvenlik güçleri arasında oldukça 

yaygındır. Fransa’da Müslüman ve Afrika kökenli azınlığa yönelik ırkçı 

yaklaşımlar, bu grupların karşı tepkisi ve şiddet eylemleri olarak geri tepmektedir. 

Yine Fransa, Belçika ve Ukrayna’da Yahudi vatandaşlara ve Yahudi kimliğini 

simgeleyen sembollere saldırılar düzenlenmektedir. Rusya’da yabancı öğrenciler, 

dazlak grupların ırkçı saldırılarına maruz kalmaktadır. Eşcinsel gruplar, cinsel 

azınlıklar olarak kendilerine daha fazla saygı duyulması istemiyle 2005 yılının 

Mayıs ayında Polonya’da düzenledikleri yürüyüşte muhafazakâr ve ırkçı grupların 

saldırısına uğramıştır.619 

 

Toplumda yaygınlaşan bu ırkçı öfke ve şiddete karşı Hükümetler zamanında 

müdahale edememekte ve gerekli ekonomik ve sosyal politikaları 

                                                 
616 Sandra Fredman, “Combating Racism with Human Rights: The Right to Equality”, 
Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Ed: Sandra Fredman ve Philip Alston, 
New York, Oxford University Press, 2001, s. 10 
617 Esas olarak etnisite, yalnızca azınlıktaki gruplar için kullanılmaktadır. Bunun nedeni, hakim 
grubun, kendini etnik bir gruptan ziyade, evrensel değerleri temsil eden doğru ve adaletin mutlak 
ifadesi olarak görmesidir. Bu görüş normal olarak, diğer grupları hakir görmekte ve farklı grupların 
aşağı muameleyi hak ettiğine inanmaktadır. Bkz. ibid, s. 11 
618 ibid.  
619 Bkz. supra dipnot 610, Uluslararası Lezbiyen ve Gay Derneği’nin (ILGA), Polonya 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanına muhatap, ülkede eşcinsellere karşı izlenen resmi politikaların ırkçı 
saldırıları körüklediğini vurgulayan, 23 Haziran 2005 tarihli açık mektubu için bkz. 
http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileCategory=58&ZoneID=4&FileID=649, 
18.01.2006 
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geliştirememektedir. Irkçı saldırılar yetkililer tarafından etkin olarak 

soruşturulmamakta ve bu da azınlıktaki grupların düzene ve yönetime olan güvenini 

sarsmaktadır. 

 

d) Güvenlik Güçlerinin Eylemleri ve Cezadan Bağışıklık 

 

Güvenlik güçlerinin özellikle ırkçı temele dayanan işkence ve kötü muamele 

uygulamaları, Belçika, Fransa ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde dahi 

görülmektedir. Uluslararası Af Örgütü’nün 6 Nisan 2005 tarihli “Fransa: Adalet 

Arayışı” başlıklı raporunda, Fransa’da bakanların, hakimlerin ve üst düzey emniyet 

görevlilerinin, güvenlik güçlerinin Arap ve Afrika kökenlilere karşı - doğabilecek 

sonuçları göz ardı ederek - aşırı ve bazen ölümcül güç kullanmalarına müsamaha 

gösterdikleri belirtilmektedir. Uluslararası Af Örgütü, 10 yıl boyunca belgelediği 

somut vakaları göz önüne alarak hazırladığı raporunda, Fransa’da adalet sisteminin 

insan hakları ihlallerini kovuşturma ve cezalandırma konusunda belirgin bir 

başarısızlık sergilediğine dair kanıtlar sunmaktadır.620 

 

Gözaltında polisin işkence ve kötü muamele eylemleri ve bu eylemlere karşı 

mağdurların yetkili makamlara yaptıkları şikâyetlerin etkili bir şekilde 

soruşturulmaması, Arnavutluk, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, 

Ukrayna ve Özbekistan’da oldukça yaygındır. İHSTÖ’ler, Bulgaristan, Polonya ve 

Romanya’da, polisin toplumsal eylemlerde, zorunlu olmadığı halde, ateşli silahlar 

kullandığı ve bu eylemlerin yaralanma ve ölümlere yol açabildiğini rapor 

etmektedir. 621 

 

                                                 
620 Bkz. http://www.amnesty-turkiye.org/sindex.php3?sindex=ozdais0604200501, 18.01.2006; 
Raporun tamamı için bkz. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR210012005?open&of= 
ENG-FRA, 18.01.2006. Uluslararası Af Örgütü’nün, Fransa’da ve diğer AB ülkelerinde yaşanan 
işkence ve kötü muamele olaylarına, güvenlik güçlerinin işlediği suçlardan dolayı 
cezalandırılmamasına ve diğer ihlal olaylarına değinen, dönemin AB Konseyi Başkanı, Lüksemburg 
Başbakanı Jean-Claude Juncker’e muhatap 5 Nisan 2005 tarihli mektubu için bkz. 
http://www.amnesty-eu.org/static/documents/letters_2005/b461_letter_juncker_france_report.pdf, 
18.01.2006 
621 Bkz. Bkz. supra dipnot 610 
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Balkanların batısında, cezadan bağışıklık anlamında değerlendirilebilecek bir 

diğer sorun ise, 1991-1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşı ile Kosova ve 

Makedonya’da yaşanan çatışmaların ardından, savaş suçlularının iç hukukta 

yargılanmamaları, buna ilave olarak Sırbistan-Karadağ, Hırvatistan ve Bosna-

Hersek’in bazı savaş suçlularını Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 

teslim etmek konusunda isteksiz davranmasıdır. 622 Bu durum, şiddet yanlılarına 

cesaret verdiği gibi, savaşın yaralarının sarılması ve bölgede kalıcı barışın 

yerleştirilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. 

 

e) Kadınlara Karşı Şiddet 

 

Avrupa’da kadınlara karşı şiddet olgusu, İHSTÖ’ler ve özellikle kadın 

örgütlerinin yanı sıra, AK ve AB gibi bölgesel örgütlerin gündeminde de önemli bir 

yer teşkil etmektedir. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Avrupa ve Orta 

Asya ülkelerinde de kadınlar her türlü şiddet eylemine maruz kalabilmektedir. 

Kadına yönelik şiddet eylemlerinin, insan hakları ihlalinin yanı sıra suç teşkil ettiği 

gerçeği çoğu zaman yetkili makamlar tarafından görmezden gelinmekte ve özellikle 

kadına yönelik aile içi şiddet eylemleri cezasız kalmaktadır. 

 

AKPM, Kadınlar ve Erkekler için Eşit Fırsatlar Komitesi’nin Avrupa’da 

kadınlara karşı şiddet konulu, 15 Mart 2000 tarihli raporunda, Avrupa’da kadına 

karşı şiddet eylemlerinin en yaygın biçiminin aile içi şiddet olduğu, ülkeden ülkeye 

değişmekle birlikte, kadınların %20 ila %50’sinin aile içi şiddetten mağdur olduğu 

belirtilmektedir. Aile içi şiddet eylemleri arasında fiziksel, cinsel, psikolojik ve 

yapısal şiddet623 vakalarının tümüne rastlanmaktadır. Kadına karşı şiddetin en 

korkuncu ise, tecavüz ve cinsel taciz olaylarıdır. Raporda, kadına karşı işlenen cinsel 

                                                 
622 Bkz. “Amnesty International's concerns on the implementation of the "completion strategy" of the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”, 6 Haziran 2005, http://web.amnesty.org/ 
library/Index/ENGEUR050012005?open&of=ENG-YUG, 18.01.2006 
623 Yapısal şiddetten kastedilen, fiziksel şiddet kadar önemsenmeyen, kadınların çalışmasının 
engellenmesi, aile içinde kadınlara ait ayrı bir banka hesabının bulunmaması gibi eşitliğe aykırı ve 
ayrımcı uygulamalardır. Bkz. Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Rapporteur), “Violence against Women 
in Europe” Strasbourg, Council of Europe, Parliamentary Assmbly, Committee on Equal 
Opportunities for Women and Men, 15 Mart 2000, http://www.eurowrc.org/ 
13.institutions/3.coe/04.en_coe.htm, 18.01.2006 
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suçlarda artış olduğu vurgulanmaktadır. Kadın ticareti ve fuhuştan, özellikle Doğu 

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden, Batı Avrupa ülkelerine getirilen kadınlar mağdur 

olmaktadır. Avrupa ülkelerinde kadınlara karşı şiddetin diğer bir türü de, Avrupa 

ülkelerine yasa dışı yollarla giren ve kaçak göçmen durumundaki kadınların, evlerde 

ve işyerlerinde kölelik derecesinde kötü koşullarda çalıştırılmalarıdır. Hiçbir sosyal 

güvencesi bulunmayan ve kaçak durumunda oldukları için resmi makamlarla temas 

kuramayan kadınlar, insanlık onuruyla bağdaşmayacak koşullarda, günde 15-21 

saat, haftada 7 gün aralıksız çalıştırılmaktadır.624 

 

AKPM, Kadınlar ve Erkekler için Eşit Fırsatlar Komitesi’nin bu raporunun 

ardından, 3 Nisan 2000 tarihinde 1450(2000) sayılı tavsiye kararını kabul etmiştir. 

Söz konusu tavsiye kararında, kadınlara karşı şiddetin sona erdirilmesi ve kadın 

hakları konusunda STÖ’lerin aktif rol oynadığı kabul edilmekte ve üye devletlerden 

STÖ’lerin bu alandaki ulusal ve uluslararası faaliyetlerini desteklemeleri 

istenmektedir.625 AK Bakanlar Komitesi’nin kadınların şiddete karşı korunması 

konulu 30 Nisan 2002 tarih ve 2002(5) sayılı tavsiye kararında ve AKPM’nin, 

Avrupa’da kadınlara karşı aile içi şiddetle mücadele konulu 8 Ekim 2004 tarih ve 

1681(2004) sayılı tavsiye kararında da, STÖ’lerin kadın hakları konudaki 

faaliyetlerinin önemi vurgulanmakta ve üye devletlerin bu konuda STÖ’lerle yakın 

işbirliği içinde olması istenmektedir.626 

 

AK nezdinde kabul edilen tavsiye kararlarına ve başta BM Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi olmak üzere diğer uluslararası insan 

hakları normlarına rağmen, İHSTÖ’lerin ve diğer kadın örgütlerinin kadın hakları 

konusundaki uyarılarının yeterince önemsenmediği ve kadına karşı şiddetin 

engellenebilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı, suçlular hakkında caydırıcı 

yaptırımların kararlılıkla uygulanmadığı görülmektedir. 

 

 

                                                 
624 ibid 
625 Bkz. http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA00/EREC1450.HTM, 18.01.2006 
626 Bkz. http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1681.htm, 18.01.2006 
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4. Asya-Pasifik Bölgesi 

 

4.1. Faaliyet Alanı 

 

Asya-Pasifik Bölgesi’nde insan hakları koruma mekanizması oluşturma 

çabalarının, bölge ülkeleri arasında ortak bir insan hakları bilincinin olmayışı ve 

bölgede evrensel insan hakları anlayışının kabul görmeyip, kültürel rölativizm 

çerçevesinde yerel ve geleneksel özgürlük anlayışının ön planda olması nedeniyle 

başarıya ulaşamadığından söz edilmişti. Asya-Pasifik Bölgesinde insan haklarına 

farklı yaklaşılmasında, Batılı ülkelere duyulan tepkinin büyük etkisi vardır.627  

 

Asya devletleri, uluslararası insan hakları sözleşmeleri hazırlandığında, 

ülkelerinin henüz sömürge olduğunu, dolayısıyla bu sözleşmelerin kendilerini 

bağlamayacağını ileri sürmektedir. Asya devletleri ayrıca, henüz genç birer ulus 

devlet olduklarını ve uluslararası ilişkilerde önemli sorunlarla karşılaştıklarında, 

ulusal egemenliklerini muhafaza etmek istediklerini belirtmektedir. Diğer yandan, 

geleneksel değerlerinin, batının bireysel özgürlük anlayışından çok grup ve 

toplumsal haklara önem verdiğini vurgulayarak, geleneksel değerleriyle örtüşmeyen 

ve toplumda çözülmeye yol açacak bireysel özgürlükleri kabul etmeye 

yanaşmamaktadır. Asya ülkeleri ayrıca, batılı toplumların, artan suç eğilimini, 

ahlaki yozlaşmayı, yaşlı ve yoksul nüfusun ihmal edilmesini, uyuşturucu ve zararlı 

madde kullanımındaki artışı ve kendi yükselen ekonomileriyle karşılaştırıldığında 

Batılı ülkelerin ekonomilerindeki düşüşü, bireysel özgürlüklerin gereğinden fazla 

abartılmasına bağlamaktadır.628 

 

Asya devletlerinin bireysel özgürlüklere karşı bu mesafeli yaklaşımı, aslında 

bölgede insan haklarının durumu hakkında da ipucu vermektedir. Avustralya, Yeni 

Zelanda ve Japonya’nın göreli olarak daha az sorunlu olduğunu not etmek 

                                                 
627 Bkz. supra, s. 156-158 
628 Carolina Hernandez, “Values and Civilizations”, Eurpoe and the Asia Pacific, Ed: Gerald Segal, 
Hanns Maull ve Jusuf Wanandi, London/New York, Routledge, 1998, s. 33-34 
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koşuluyla, Asya-Pasifik ülkelerinde çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını 

belirtmek gerekir.  

 

Bölge ülkelerinden Burma, Nepal ve Kamboçya’da, insan haklarının 

korunmasını sağlamaya yönelik en temel girişimler bile devletin baskısı ve siyasal 

engellerle karşılaşmaktadır. Bölgedeki diğer pek çok ülkede de, hukuk devletinin 

olmayışı, insan haklarının gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak 

gösterilmektedir. 629 

 

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip iki ülkesi olan Çin ve Hindistan, siyasal 

geçmişleri ve adalet sistemleri birbirinden oldukça farklı olmakla birlikte, hukuk 

devleti sistemindeki eksiklikler nedeniyle insan haklarının engellenmesi konusunda 

benzer özellikler sergilemektedir. Örneğin, Hindistan’da, adalet sistemindeki 

olağanüstü gecikmeler ve yönetim sistemindeki önemli eksiklikler sıradan insanların 

temel haklarından yoksun kalmalarına yol açmaktadır. Diğer yandan, ayrımcı kast 

sistemi, Hindistan’da yönetim yapısına nüfuz etmiştir. Çin, ise keyfi yönetimden 

hukuka bağlı yönetim anlayışına geçme yönünde belirli mesafe kat etmekle birlikte, 

henüz hukuk devleti olmaktan uzaktır. Çin’de insan hakları ihlal edilen kişilerin 

başvurabileceği etkin bir iç hukuk yolu bulmak zordur. Kuvvetler ayrılığı ilkesi 

benimsenmemiş olduğundan yargı organları yürütmeden bağımsız değildir. Ölüm 

cezasının yaygınlığı ve siyasal ya da siyasal olmayan her türlü suçtan dolayı sanıklar 

hakkında işkenceye başvurulması, Çin’in en önemli insan hakları sorunları arasında 

yer almaktadır.630 

 

Bölgedeki, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Tayland, Endonezya 

ve Malezya gibi ülkelerde de hukuk devletinin önünde önemli engeller vardır. 

Adalet sisteminin etkin işlemeyişi, işkence ve iktidarın keyfi uygulamaları özellikle 

bu ülkelerdeki yoksul nüfus bakımından önemli sorun teşkil etmektedir. 

                                                 
629 Asian Human Rights Commission, “The State of Human Rights in Ten Asian Nations – 2005: 
Thailand, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Philippines, Cambodia, South Korea, 
Indonesia”, Aralık 2005, http://www.ahrchk.net/hrday2005/pdf/Dec102005-IHRD.pdf, 18.01.2006, s. 
vii-viii 
630 ibid, s. viii-ix 
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Singapur’daki insan hakları ihlallerine ise ayrıca değinmek gerekmektedir. 

Singapur’da iktidardaki parti devletin tüm organlarına nüfuz etmiş durumdadır. 

İfade ve örgütlenme özgürlüğü mevcut değildir. İktidar, uluslararası insan hakları 

sözleşmelerini inkâr etmektedir.631 

 

4.2. Özel Sorunlar 

 

a) Silahlı çatışmalar 

 

Asya-Pasifik Bölgesinde birçok ülkede silahlı siyasal gruplarla Hükümet 

güçleri arasında çatışmalar yaşanmaktadır.  

 

Nepal’de Maoistlerle Hükümet güçleri arasındaki silahlı çatışmalarda her iki 

taraf da sivillere karşı saldırılar düzenlemektedir. 2005 yılında Nepal, dünyada en 

fazla kayıp olayı yaşanan ülkedir. Hükümet güçleri sivil halkı yıldırmak ve gözdağı 

vermek için işkence ve kötü muameleye başvurmaktadır. Maoist gruplar ise, 

sivillere karşı terör eylemleri düzenlemekte, çocukları okullardan kaçırarak örgüt 

propagandası yapmakta ve silahlı gruplara katılmaya zorlamaktadır.632 

 

Sri Lanka’da yıllardır Tamil Kaplanları adlı örgütle Hükümet güçleri 

arasında süren çatışmalarda ateşkes ilan edilmesine rağmen insan hakları ihlalleri 

devam etmektedir. Tamil kaplanları, en son parlamento seçimlerinde karşıt görüşlü 

partinin bazı adaylarını ve destekçilerini öldürmüştür.633 

 

Endonezya’da, Özgür Aceh Hareketi (GAM) ile Hükümet güçleri arasındaki 

çatışmalarda, Hükümet güçleri sivil halkla militanları birbirinden ayırt edememekte, 

sivilleri korkutmaya ve sindirmeye yönelik eylemlere başvurmaktadır. GAM 

                                                 
631 ibid, s. ix-x 
632 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 287-288 
633 Bkz. Amnesty International Report 2005, Asia and the Pacific, http://web.amnesty.org/ 
report2005/2as-index-eng, 01.06.2005 
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militanları ise rehine alma olaylarına girişmekte ve çocuk askerler 

kullanmaktadır.634 

 

Hindistan’da özellikle Jammu ve Keşmir bölgesinde ve Filipinler’in 

Mindanao Bölgesinde silahlı gruplarla Hükümet güçleri arasında çatışmalar 

yaşanmaktadır. Myanmar’da (eski adı Burma) silahlı gruplarla Hükümet güçleri 

arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, sivil halka yönelik baskı ve şiddet 

eylemleri sürmektedir. Pakistan’da, Şii azınlığa yönelik saldırılar yaşanmaktadır.635 

Tayland’da ise, 2004 yılının Ocak ayında ülkenin güney bölgesinde patlak veren 

şiddet olaylarının ardından 2005 yılı sonuna kadar, aralarında masum sivillerin de 

bulunduğu yaklaşık 1.000 kişi öldürülmüştür.636 

 

Afganistan’da, ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından düzenlediği 

operasyondan ve Taliban güçlerinin yönetimden uzaklaştırılmasından dört yıl sonra 

ülkenin güney bölgesinde isyancı gruplarla koalisyon güçleri arasındaki silahlı 

çatışmalar halen sürmektedir. Bölgede yalnızca 2005 yılında 1.500 sivilin 

öldürüldüğü rapor edilmiştir.637 

 

b) Ölüm Cezası 

 

Başta, Çin, Singapur ve Vietnam olmak üzere, dünyada en fazla ölüm 

cezasının uygulandığı bölge Asya-Pasifik bölgesidir. Çin’de, işkenceyle alınan 

ifadelere dayanılarak, bağımsız olmayan mahkemelerde ve sanık haklarına riayet 

edilmeden yapılan yargılamalar sonucunda, şiddet içermeyen suçlar hakkında dahi 

ölüm cezası verilmesi, başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere, İHSTÖ’ler 

tarafından yoğun olarak eleştirilmektedir.638 Tecrübeli bir Çin Halk Kongresi 

                                                 
634 ibid 
635 ibid 
636 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 313 
637 ibid, s. 222 
638 Bkz. Amnesty International, “People’s Republic of China: The Olimpics Countdown – Three 
years of Human Rights Reform?”, 5 Ağustos 2005, http://web.amnesty.org/library/Index/ 
ENGASA170212005?open&of=ENG-CHN, 18.01.2006; Amnesty International, Death Penalty 
News, Ocak 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT530012006?open&of=ENG-CHN, 
18.01.2006 
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üyesinin639 yaptığı açıklamaya göre, Çin’de her yıl yaklaşık 10.000 ölüm cezası 

infaz edilmektedir. Singapur’da özellikle uyuşturucu kaçakçılığı suçundan dolayı 

ölüm cezası verilmektedir.640 Singapur’da 1991-2005 yılları arasında 420 kişinin 

ölüm cezasının infaz edildiği belirtilmektedir.641 Vietnam’da ise, 2004 yılında, 12’si 

kadın olmak üzere en az 88 kişi ölüm cezasına çarptırılmıştır. Ölüm cezasına 

çarptırılanların yarısı uyuşturucu suçlarından dolayı mahkûm olmuştur. Ölüm cezası 

mahkûmlarının 4’ü kadın olmak üzere en az 64’ünün cezası infaz edilmiştir.642 

Ayrıca, Japonya’da ölüm cezasına çarptırılan 25 mahkûm 10 yıldan fazla bir süredir 

ölüm sırası beklemektedir. 2004 yılının Eylül ayında ölüm sırası bekleyen iki 

mahkûmun cezası, kendilerine infazdan çok kısa bir süre önce haber verilmek 

suretiyle infaz edilmiştir. Mahkûmların ailelerine ve avukatlarına ise ancak infazdan 

sonra bilgi verilmiştir.643 

 

c) İşkence ve Kötü Muamele 

 

Çin, Endonezya, Kamboçya, Kuzey Kore, Nepal, Papua Yeni Gine, Sri 

Lanka ve Vietnam’da, gözaltında işkence vakaları ve cezaevlerinde kötü muamele 

uygulamalarının yaygın olduğu rapor edilmektedir. Özellikle silahlı çatışma yaşanan 

bölgelerde, silahlı gruplara ve sivil halka gözdağı vermek amacıyla işkenceye 

başvurulmaktadır. Ayrıca basit suçlarda dahi, sanığın suçunu itiraf etmesi için 

işkence ve kötü muameleye başvurulmaktadır. 

 

İşkence ve kötü muamele iddiaları çoğunlukla yetkili makamlarca gerektiği 

gibi soruşturulmamakta ve sorumlu güvenlik güçleri cezadan muaf tutulmaktadır. 

                                                 
639 Adı geçen üye, Chongqing beldesinden Chen Zhonglin’dir. Bkz. “Hands off Cain” adlı Roma 
merkezli STÖ’nün 2005 yılı raporu, http://www.handsoffcain.org/bancadati/ 
index.php?tipotema=arg&idtema=6000633, 18.01.2006 
640 Bkz. Amnesty International Report 2005, China, http://web.amnesty.org/report2005/chn-
summary-eng, 01.06.2005 
641 Amnesty International, Death Penalty News, Ocak 2006 
642 Bkz. Amnesty International Report 2005, Viet Nam,  http://web.amnesty.org/report2005/vnm-
summary-eng, 01.06.2005 
643 Bkz. Amnesty International Report 2005, Japan,  http://web.amnesty.org/report2005/jpn-
summary-eng, 01.06.2005 



 199 

Nepal’de mahkeme kararıyla tazminat almaya hak kazanan 19 işkence mağduruna, 

mahkemenin hükmettiği tazminat bedelleri ödenmemektedir.644 

 

d) Kadınlara Karşı Şiddet 

 

Asya ülkelerinin tarihi ve etnografik yapısı, kadına karşı dramatik ve rutin 

şiddet eylemlerinin bölgede yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Kadına yönelik 

şiddet eylemlerinin yaygınlaşmasında din ve etnisitenin rolü de yadsınamaz. Kadına 

karşı uygulanan “geleneksel” şiddet eylemleri bazı küçük ve yoksul topluluklarda 

halen varlığını sürdürmekle birlikte, Asya’da kadınlara karşı “geleneksel” şiddet 

eylemleri, dünyanın diğer bölgelerinde de görülen, aile içi ve cinsel şiddet haline 

dönüşmektedir. Kadınlar dinsel ve toplumsal baskının etkisiyle çoğu zaman 

saldırılara direnememekte veya sessiz kalmaktadır. Yoksul ülkelerde kız çocukları 

küçük yaşlarda okuldan alınarak zorla evlendirilmekte, aile planlaması ve üreme 

sağlığı hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Erken yaşta evlilik ve doğumlar, 

bölgede kadın ve bebek ölümü oranlarının artmasına neden olmaktadır.645 

 

Silahlı çatışma yaşanan bölgelerde, kadınlar ve kız çocukları, silahlı 

grupların yanı sıra, Hükümete bağlı güçler tarafından da fiziksel ve cinsel şiddete 

maruz kalmaktadır. Afganistan’da, Taliban yönetiminin kadınlara karşı uyguladığı 

korkunç baskı ve zulüm politikasının izleri henüz tam olarak silinememiştir. Bunun 

yanı sıra başta Pakistan ve Bangladeş olmak üzere, bölge ülkelerinde kadınlara 

yönelik baskı ve şiddet ciddi boyutlardadır. 

 

1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dünya Kadınlar Konferansı’nın hazırlık 

çalışmalarında ve Konferans sonunda kabul edilen Eylem Platformu çerçevesinde 

bölge ülkelerinin kadın haklarına uyumunun denetlenmesinde bölgesel ve ulusal 

kadın örgütlerinin önemli rolü olmuştur. Bölgesel kadın örgütleri arasında Asya-

                                                 
644 Bkz. Amnesty International Report 2005, Nepal, http://web.amnesty.org/report2005/npl-summary-
eng, 01.06.2005 
645 Bkz. Linda Rae Bennett ve Lenore Manderson, “Introduction: Gender inequality and tecnologies 
of violence”, Violence Against Women in Asian Societies, Ed: Lenore Manderson ve Linda Rae 
Bennett, London, Routledge, 2003, s. 3-12 
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Pasifik Kadınlarının İzleme Örgütü; Asya Pasifik Kadın, Hukuk ve Gelişme 

Forumu; Asya Pasifik Kadınlar için Kaynak ve Araştırma Merkezi; Asya Pasifik 

Uluslararası Kadın Hakları Eylem İzleme Örgütü ve Güneydoğu Asya İzleme 

Örgütü sayılabilir.646 

 

e) Doğal Afetler, Yerlerinden Edilmiş Kişiler ve Sosyal 

Haklar 

 

Bölge insanları, bireysel özgürlükler alanında yaşanan önemli sorunların 

yanı sıra, bir yandan da doğal afetlerle mücadele etmeye çalışmaktadır. 2004 yılının 

sonlarında meydana gelen tsunami felaketi, çoğunluğu Endonezya, Sri Lanka, 

Hindistan ve Tayland’da olmak üzere, 250.000’in üzerinde insanın yaşamını 

yitirmesine ve yüz binlerce insanın evsiz kalmasına neden olmuştur. 8 Ekim 2005 

tarihinde meydana gelen ve Pakistan ile Hindistan’ın bazı bölgelerini sarsan 

depremde ise 85.000’e yakın insan ölmüş bir o kadar insan da yaralanmıştır. Söz 

konusu doğal afetler önemli bir iç göç dalgası yaratmış ve bölge ülkelerinin 

ekonomisine çok büyük darbe vurmuştur. Doğal afetlerin yarattığı olumsuzluklardan 

en çok yoksul halk kesimleri ile kadın ve çocuklar etkilenmektedir. 

 

İç silahlı çatışma yaşanan Nepal, Sri Lanka, Endonezya ve Myanmar’da 

evlerinden göç etmeye zorlanan sivil halkın başta barınma olmak üzere, sağlık, 

eğitim ve işsizlik gibi sorunlarına çözüm bulunamamaktadır. Afganistan’da, savaşın 

ardından ülkelerine dönen mültecilerin güvenlik ve barınma sorunları halen devam 

etmektedir.647 

 

Asya Pasifik ülkelerinde, 1980 ve 1990’lı yıllarda yaşanan siyasal değişim, 

özellikle ekonomik ve sosyal alanda faaliyet gösteren yerel STÖ’lerin sayısında 

büyük bir artışı da beraberinde getirmiştir. Uluslararası STÖ’lerle işbirliği içinde 

                                                 
646 Bkz. The Asian Women's Resource Exchange (AWORC), “Regional and Global Women’s 
Organizations”, http://www.aworc.org/bpfa/ngo/front.html#region, 18.01.2006 
647 Bkz. supra, dipnot 633 
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olan bu örgütler, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, bölgenin demokratikleşmesine de 

büyük katkı sağlamaktadır.648  

 

Ekonomik ve sosyal kalkınma ile yoksullukla mücadelede bölge ülkeleri 

arasında işbirliğini geliştirmek ve isteyen ülkelere danışma hizmeti vermek 

amacıyla, 1947 yılında BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 

kurulmuştur. Komisyon’un merkezi Tayland’ın başkenti Bangkok’tadır. 

Komisyon’a, bölge ülkelerinin yanı sıra, ABD, İngiltere ve Fransa gibi bölge 

dışındaki ülkeler de üyedir.649 BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal 

Komisyonu, özellikle bölgesel STÖ’lerle yakın ilişki içindedir. Binyıl Kalkınma 

Hedefleri650 çerçevesinde demokratik yönetim için BM / STÖ ortaklığının 

güçlendirilmesi amacıyla, 2002 ve 2004 yıllarında Komisyon’un Bangkok’taki 

merkezinde, ulusal, bölgesel ve uluslararası STÖ temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı 

Asya Sivil Toplum Forumu düzenlenmiştir. 21-25 Kasım 2004 tarihleri arasında 

yapılan ikinci Asya Sivil Toplum Forumunun, Binyıl Kalkınma Hedefleriyle ilgili 

nihai bildirisinde, bölgede ayrımcılık, yoksulluk ve cehaletle mücadele konusunda, 

bölge ülkelerine, gelişmiş ülkelere ve STÖ’lere önemli tavsiyelerde 

bulunulmaktadır.651 

 

 

 

 

                                                 
648 Bkz. Clarke, Gerard, The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in 
the Philippines, London, Routledge, 1998, s. 25-51 
649 Bkz. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 
http://www.unescap.org/about/index.asp, 18.01.2006. Türkiye de, 18 Temmuz 1996 tarihinden beri 
Komisyon üyesi ülkeler arasında yer almaktadır. 
650 Binyıl Kalkınma Hedefleri “Millennium Development Goals – MDG” sekiz başlıktan 
oluşmaktadır (Bkz. http://www.un.org/millenniumgoals/, 18.01.2006):  

1) Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, 
2) Evrensel (herkes için) ilköğretim sağlanması, 
3) Kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadının güçlendirilmesi, 
4) Çocuk ölümlerinin azaltılması, 
5) Anne sağlığının geliştirilmesi, 
6) HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele 
7) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 
8) Kalkınma için bir küresel işbirliği geliştirilmesi 

651 Bkz. http://www.acsf.info/2004/acsf2004_D4_final%20statement%20on%20MDGs.doc, 
18.01.2006 
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5. Afrika Ülkeleri 

 

5.1. Faaliyet Alanı 

 

1950’li yıllarda, halen Avrupa ülkelerinin sömürgesi altında olan Afrika’da, 

etnik gruplar, kalkınma birlikleri, öncü siyasal topluluklar ve sendikalar sömürge 

karşıtı görüşler temelinde geniş çaplı koalisyonlar oluşturmuştur. Bu grupların ortak 

düşüncesi, kendi kendilerini idare etmeye başladıklarında bölgedeki birçok sorunun 

da kendiliğinden sona ereceğidir. 1960’lı yıllarda, Afrika ülkelerinin bağımsızlığını 

kazanmasıyla, çoğunluğun çıkarlarını temsil eden Hükümetler iktidara gelmeye 

başlamıştır. Ancak 1960’lı yılların sonlarına doğru, iktidarlar demokratik seçimlerle 

değil, askeri darbelerle değişmeye başlamıştır. 1970’li yıllarda, gerek devletin 

kurucu kadrosunda yer alan, gerek askeri darbeyle işbaşına gelen iktidarlar yoğun 

şiddet eylemlerine başvurmuş ve büyük yolsuzluklara karışmıştır. 1980’li yıllarda 

yaşanan kıtlık, iç savaşlar, siyasal dışlama ve ekonomik çöküş bölge ülkelerini 

felakete sürüklemiştir. Bölge insanı devlete olan güvenini yitirmiş ve yeniden ait 

olduğu etnik gruba veya kabileye dönüş yapmıştır. Yani kısacası, Afrika devletleri 

meşruiyetini yitirmeye başlamıştır.652 Afrika’da insan hakları alanında yaşanan 

sorunları bu gelişmeler ışığında değerlendirmek gerekmektedir. 

 

Afrika’da da, Asya-Pasifik Bölgesinde olduğu gibi, insan hakları alanında, 

evrensel bireysel özgürlük anlayışından farklı olarak, kültürel değerlerin ön planda 

tutulması gerektiğini savunan görüşler mevcuttur. Kültürel rölativizmin insan 

hakları alanında ne ölçüde kabul edilebileceği hususu, Afrika’da insan hakları 

sorunuyla ilgilenenler arasında tartışma konusu olmuştur. Bir taraftan, özgürlüklere 

yalnızca liberal ve bireyci açıdan bakılmasının, kapitalizmin kötüye kullanılmasına 

yol açacağı savunulurken, diğer yandan da, eşitlikçi ve kolektivist görüşün otoriter 

rejimlerin keyfi uygulamalarına zemin hazırlayacağı belirtilmektedir.653 

 

                                                 
652 Welch, 1995, s. 42-43 
653 N. Barney Pityana, “Toward a Theory of Applied Cultural Relativism in Human Rights”, Human 
Rights, the Rule of Law, and Development in Africa, Ed: Tiyambe Zeleza, Philip J 
McConnaughay, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000, s. 39 
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Afrika’da insan haklarının göreli olduğu ve evrensel insan hakları 

değerlerinden farklılıklar gösterdiği görüşü, özellikle komünal ve eşitlikçi değerleri 

ön plana çıkarmak için kullanılmaktadır. Tabii, Batılı bireysel özgürlük anlayışına 

Afrika’da kuşkuyla yaklaşılmasında, yüzyıllar süren sömürge geçmişinin ve bu 

yüzden Batılı ülkelere duyulan tepki ve güvensizliğin etkisi de vardır. 

 

Afrika’da bölgesel insan hakları sözleşmelerinin diğer uluslararası ve 

bölgesel sistemlerden farklı olarak, insan ve “halkların” haklarından söz etmesi, 

Afrika’da insan hakları anlayışında, kültürel rölativizmin de etkisiyle toplumsal bir 

yaklaşımın hâkim olduğunu göstermektedir. Ancak, halklardan neyin kastedildiği 

konusunda bölgesel insan hakları sözleşmelerinde bir açıklık bulunmamaktadır. 

Halklar kavramından, bağımsızlık sonrası kurulan ulus devletlerin halkının mı, 

yoksa farklı devletlerin sınırları içinde yaşayan etnik grupların mı kastedildiği 

hususunda belirsizlik mevcuttur. İnsan haklarından farklı olarak halkların 

haklarından söz edilmesi, bölgedeki otoriter rejimlere prim verebilecek ve Afrika 

siyasetinde faşizm olgusunun gelişmesine yol açabilecek niteliktedir.654 

 

Afrika’da yoğun kitlesel insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Silahlı 

çatışmalar, Hükümete bağlı güçler ve silahlı gruplar tarafından işlenen adam 

öldürme, kayıp, işkence ve kötü muamele suçları, keyfi gözaltılar, kadınlara karşı 

başta cinsel şiddet olmak üzere, çeşitli fiziksel şiddet eylemleri, çocuk kaçırma, 

zorla çalıştırma ve silahlı gruplara dâhil etme, siyasal muhalif grupları baskı altında 

tutma ve siyasal özgürlükleri engelleme en sık görülen insan hakları ihlalleridir. 

İnsan hakları ihlalleri etkili olarak soruşturulmamakta, sorumlular cezasız kalmakta 

ve insan hakları ihlallerine maruz kalanların mağduriyetleri giderilememektedir.655 

 

Afrika’da yaşanan kitlesel insan hakları ihlallerine ve her türlü engellemelere 

rağmen, son yıllarda bölgede insan hakları bilinci gelişmeye başlamıştır. Bölgede 

insan hakları grupları ve STÖ’ler, insan hakları sorunlarının çözülmesi yönünde 

                                                 
654 David Hollenbach, The Global Face of Public Faith: Politics, Human Rights, and Christian 
Ethics, Washington D.C., Georgetown University Press, 2003, s. 223 
655 Amnesty International, Monitoring and Reporting Human Rights Violations in Africa: A 
Handbook for Community Activists, London, 2002, s. 5-8 
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kritik rol oynamaktadır. STÖ’ler, insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi toplanması, 

kamuoyunun yönlendirilmesi, insan hakları ihlallerinden mağdur olan bireylere 

yardım edilmesi, hükümetlere ve uluslararası örgütlere insan hakları ihlallerine karşı 

eyleme geçmeleri için baskı yapılması konusunda yoğun faaliyette 

bulunmaktadır.656 

 

STÖ’ler, kaynakları, amaçları ve siyasal ortamın elverişliliği çerçevesinde 

farklı strateji ve araçlara başvurmaktadır. STÖ’lerin birçoğu, insan hakları 

ihlallerinin belgelenmesi ve kamuoyuna teşhir edilmesiyle yetinmektedir. Bazı 

STÖ’ler uzun vadede, insan hakları konusunda davranış değişikliğinin sağlanmasına 

yönelik olarak eğitim faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bazı STÖ’ler, 

Hükümetlerin insan haklarını ihlal etmekle birlikte, vatandaşlarının haklarının 

korunması yönünde sorumlulukları ve kaynakları olduğu düşüncesiyle, hükümetlerle 

ortaklaşa çalışmaktadır.657 Bazı STÖ’ler hala belli Hükümetlere düşman gözüyle 

bakmakta ve insan haklarının iyileştirilmesi için bu Hükümetlerin değiştirilmesi 

veya köklü olarak yenilenmesi gerektiğine inanmaktadır. Diğer STÖ’ler ise, yardım 

dağıtma ve kalkınma amaçlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.658 

 

 5.2. Özel Sorunlar 

 

a) Silahlı Çatışmalar 

 

Afrika’da yaşanan en önemli ve kitlesel insan hakları ihlalleri, Batı Afrika ve 

Güney Sahara’nın tamamına yayılan silahlı çatışmalardan kaynaklanan ölüm, 

yaralama ve diğer şiddet olayları ile silahlı çatışmaların yol açtığı göç hareketleri ve 

bunun beraberinde getirdiği sorunlardır. 

 

                                                 
656 Welch, 1995, s. 3 vd. 
657 E. Gyimah-Boadi, bu bağlamda, bazı yerel STÖ’lerin kendi halkı ya da etnik kökenine ait 
yöneticilerin yolsuzluklarını ve diğer insan hakları ihlallerini görmezden gelmesini eleştirmektedir. 
Bkz. E. Gyimah-Boadi, “Civil Society and Democratic Development”, Democratic Reform in 
Africa: The Quality of Progress, Ed: E. Gyimah-Boadi ,Boulder/Colorado ve Londra, Lynne 
Rienner Publishers, 2004, s. 115 
658 Welch, 1995, s. 50 
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Angola, Burundi, Eritrea, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Kongo, Liberya, 

Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Somali, Sudan ve Uganda, yıllarca süren silahlı 

çatışmalara sahne olmuştur. Bu ülkelerin bir kısmında iç silahlı çatışmalar ve sınır 

çatışmaları halen sürmektedir. En şiddetli ve kanlı iç çatışmalar ise Ruanda ve Sierra 

Leone’de gerçekleşmiştir.  

 

Ruanda’da 1994 yılında, aşırı milliyetçi Hutu grupların organize ettiği, 

Hükümetin ve uluslararası toplumun da pasif kalarak göz yumduğu, yakın tarihin en 

büyük soykırımı yaşanmıştır. 6 Nisan 1994 tarihinde Hutu kökenli Cumhurbaşkanı 

Habyarimana’nın uçağı düşürülerek öldürülmesi üzerine dışa vurulan ırkçı öfke, 

2004 yılının Temmuz ayına kadar, yaklaşık 100 gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı 

Hutu’nun katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Kısa sürede gerçekleşen bu korkunç 

soykırıma karışanların sayısının çokluğu, sorumluların bulunup yargılanmasını 

güçleştirmektedir. Ruanda’da 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 1994 tarihleri arasında 

işlenen soykırım ve diğer önemli uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu 

kişileri yargılamak üzere kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 

sorumluların yargılanmasına halen devam edilmektedir.659 

 

Sierra Leone’de, on yıl süren iç savaşın 2002 yılında sona ermesinin 

ardından, savaş suçlularının yargılanması ve savaşın yaralarının sarılmasına 

çalışılmaktadır. Sayısı 70.000’i bulan eski militanın silahsızlandırılması ve yeniden 

topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Diğer yandan, 30 Kasım 

1996 tarihinden sonra işlenen ihlallerden sorumlu olanların yargılanması amacıyla 

Sierra Leone Özel Mahkemesi kurulmuştur.660 

 

Liberya’da, üç yıl süren kanlı iç savaş 2003 yılında barış anlaşmasıyla sona 

ermiş ve 100.000’in üzerinde militan silahsızlandırılmıştır. Uluslararası toplumun 

yardımlarıyla başlatılan eski militanların eğitimi ve topluma kazandırılması 

                                                 
659 Bkz. Human Rights Watch, “Leave None to tell the Story: Genocide in Rwanda”, Mart 1999, 
http://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/, 18.01.2006 
660 Amnesty International Report 2005, Sierra Leone, http://web.amnesty.org/report2005/sle-
summary-eng, 01.06.2005  
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çalışmalarının gecikmesi ve güvenlik güçlerinin şiddeti körükleyen eylemleri 

sürdürmesi yüzünden, çatışmaların yeniden başlama riski bulunmaktadır.661 

 

Sudan’ın batısında yer alan Darfur bölgesinde, 2003 yılında patlak veren 

silahlı çatışmalarda, özellikle Hükümete bağlı askeri güçler ve silahlı milisler 

tarafından binlerce sivil öldürülmüştür. Silahlı çatışmalar nedeniyle, yaklaşık 

110.000 kişi Sudan’ın sınır komşusu Çad’a iltica etmiş, yaklaşık 750.000 kişi ülke 

içinde başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.662 

 

Nijerya’da, kabileler arası çatışmaların yanı sıra hükümete bağlı güçlerle 

silahlı isyancı gruplar arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Kongo’da yabancı silahlı 

gruplarla Hükümet güçleri arasındaki silahlı çatışmalar sürmektedir. Etiyopya’nın 

güney batısındaki Gambella bölgesinde ve Uganda’nın kuzeyinde de silahlı 

gruplarla Hükümete bağlı güçler sivil halka karşı şiddet eylemleri düzenlemektedir. 

Somali’de 1991 yılından beri Hükümet güçlerinin ülkede tam olarak kontrolü ele 

geçirememesi yüzünden, ülkedeki kargaşa ortamı son bulmamaktadır.663 

 

Yaygın silahlı çatışmalar nedeniyle bölgede istikrar sağlanamamakta ve bu 

durumdan en çok, azınlıklar, yerli halklar, kadın ve çocuklar olumsuz 

etkilenmektedir. Silahlı çatışma yaşanan bölgelerden göç etmek zorunda kalan yüz 

binlerce insan açlık, susuzluk ve hastalık gibi felaketlere karşı yaşam mücadelesi 

vermektedir. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 

Toplulukları Federasyonu ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü gibi insancıl amaçlı 

uluslararası STÖ’ler, yerel ve bölgesel STÖ’lerle işbirliği halinde zor durumdaki 

mağdurlara acil yardım ulaştırmaya çalışmaktadır. Ancak, mağdurların geniş bir 

coğrafyaya yayılması, karşılaşılan doğal engeller ve güvenlik sorunları nedeniyle 

yardıma muhtaç insanların tamamına ulaşılamamaktadır. 

                                                 
661 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 109-110 
662 Bkz. Human Rights Watch, “Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan”, Nisan 2004, 
http://www.hrw.org/ reports/2004/sudan0404/, 18.01.2006; Amnesty International, “Sudan Darfur: 
Too many people killed for no reason”, 3 Şubat 2004, http://web.amnesty.org/library/ 
index/engafr540082004, 18.01.2006 
663 Bkz. Amnesty International Report 2005, Africa, http://web.amnesty.org/report2005/2af-index-
eng, 01.06.2005 
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b) Siyasal Baskılar 

 

Afrika’da çoğu iktidar siyasal çoğulculuğa tahammül edememektedir. İfade 

ve örgütlenme özgürlüğü keyfi olarak sınırlanmakta, basın ve yayın organlarına sık 

sık müdahale edilmektedir. Bu sayede keyfi uygulama ve yolsuzluklar hakkında 

halkın bilgi sahibi olması engellenmeye çalışılmakta ve muhalif görüşlerin barışçıl 

yollarla dahi ifade edilmesine izin verilmemektedir. 

 

Swaziland, Fil Dişi Sahilleri, Kamerun, Moritanya ve Zimbabwe’de, 

Hükümet gazeteci ve muhalif gruplara gözdağı vererek yıldırmaya çalışmaktadır. 

Zimbabwe’de muhalif lider Morgan Tsvangarai devlete ihanet suçlamasıyla 

yargılandığı davada beraat etmiş, ancak yargının bağımsızlığına ilişkin şüpheler 

giderilememiştir. Ayrıca Zimbabwe’deki genç milislerin Hükümeti eleştirenlere 

saldırmalarına göz yumulmakta ve işledikleri suçlardan dolayı haklarında herhangi 

bir soruşturma başlatılmamaktadır.664 

 

Eritrea’da binlerce iktidar karşıtı ve düşünce mahkûmu, gizli yerlerde 

tutulmaktadır. Düşünce mahkûmlarının çoğu, asker ve polislerden oluşan heyetler 

tarafından yargılanmakta ve en temel sanık haklarından bile yararlanamamaktadır. 

Sudan’da ise, Hükümeti eleştirenler, öğrenciler ve aktivistler, Ulusal Güvenlik 

Güçleri Yasası uyarınca yargı önüne çıkarılmaksızın dokuz aya kadar görüşmesiz 

gözaltında (incommunicado detention) tutulabilmektedir. Gözaltında tutulanların 

işkence ve kötü muameleye uğradıkları bildirilmektedir.665 

 

c) Kadınlara Karşı Şiddet 

 

İHSTÖ’lerin Afrika’da en fazla üzerinde durdukları insan hakları 

sorunlarından biri de, Afrika ülkelerinin tamamında görülen kadına karşı fiziksel ve 

özellikle cinsel şiddet eylemleri ile bu eylemlere Hükümetler tarafından göz 

                                                 
664
 ibid 

665 ibid 
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yumulmasıdır. Kadınlar ve kız çocukları, aile içinde cinsel şiddete maruz kaldıkları 

gibi, Hükümete bağlı veya isyancı silahlı güçler de kadınlara karşı cinsel şiddete 

başvurmaktadır. Bölgede zorla veya korunmasız cinsel ilişki nedeniyle başta 

HIV/AIDS olmak üzere cinsel yollarla bulaşan hastalıklarda büyük artış 

görülmektedir. 

 

Örneğin, Güney Afrika’da kadına karşı şiddet eylemleri korkunç boyuttadır. 

Nisan 2004 ila Mart 2005 tarihleri arasında yalnızca polis kayıtlarına giren 55.114 

tecavüz veya tecavüze teşebbüs suçu işlenmiştir.666 Kadınların özellikle toplumsal 

ve aile içi baskılar nedeniyle, şikâyetçi olamadıkları vakalar da göz önüne 

alındığında, olayın gerçek boyutlarının çok daha vahim olduğu anlaşılmaktadır. Bir 

araştırmaya göre Güney Afrika’da her 17 saniyede bir kadına tecavüz edilmekte, her 

iki kadından biri hayatında en az bir kere tecavüze uğramakta, buna karşılık tecavüz 

şikâyetlerinden yalnızca küçük bir oranı mahkûmiyetle sonuçlanmaktadır.667 

 

Afrika’da kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması 

amacıyla, Afrika Birliği tarafından, 11 Temmuz 2003 tarihinde, “Afrika’da Kadın 

Hakları Hakkında, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na (Ek) Protokol” kabul 

edilmiştir.668 Protokol metninde yürürlük için öngörülen 15nci onayın 26 Ekim 2005 

tarihinde Togo’dan gelmesi üzerine, Protokol, 25 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Protokol metninin hazırlanması ve üye devletler tarafından onaylanması 

sürecinde İHSTÖ’ler önemli rol oynamıştır.669 

 

Kadın Haklarına İlişkin Protokolde, Afrika’da kadın hakları konusunda 

yaşanan tüm sorunları kapsayan geniş bir haklar yelpazesi öngörülmektedir. Bu 

haklar arasında kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadın onuru, kadının yaşam ve 

                                                 
666 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 138 
667 Soul City Institute for Health and Development Communication, “Violence Against Women in 
South Africa: A Resource for Journalists”, 1999, http://www.soulcity.org.za/downloads/ 
wawsaarfj.pdf, 18.01.2006, s. 10 
668 “Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in 
Africa” için bkz. http://www.achpr.org/english/_info/women_en.html, 18.01.2006 
669 Bkz. Amnesty International, “Africa: Entry into force of Protocol on the Rights of Women in 
Africa positive step towards ending discrimination”, 28.10.2005, http://web.amnesty.org/ 
library/Index/ENGAFR010042005?open&of=ENG-373, 18.01.2006; Human Rights Watch, Take 
Action: Urge African Governments to Ratify and Enforce Women’s Rights Protocol”, 18.01.2006 
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kişisel bütünlük hakkı ile kişi güvenliği, barış hakkı ve silahlı çatışmalardan 

korunma, eğitim hakkı, sağlık ve üreme hakları, yiyecek güvenliği hakkı ve dul 

kadınların hakları sayılabilir.670 Kadın Haklarına İlişkin Protokol’de güvenceye 

alınan haklar, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nda öngörülen insan 

haklarıyla aynı korumadan yararlanacağından, bu düzenleme uluslararası kadın 

hakları yönünden önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

 

d) Yolsuzluk 

 

Afrika ülkelerinin birçoğunda yolsuzluk, devletin en üst kademelerinden en 

alt kademelerine kadar tüm kamu görevlileri arasında oldukça yaygındır. Rüşvet ve 

yolsuzluk olayları yargı organları ve güvenlik güçleri arasında da görülmektedir. 

Rüşvet ve yolsuzluk olgusu, Afrika ülkelerindeki iç silahlı çatışmaları ve şiddet 

olaylarını beslemektedir. 

 

Afrika’ya maddi kaynak aktaran Batılı devletler ve kalkınma amaçlı 

STÖ’ler, yardımlarının öngörülen amaçlar dışında, kişisel çıkarlar için kullanılması 

ve heba edilmesinden ötürü, Afrika ülkelerindeki yolsuzluk olaylarına büyük tepki 

göstermektedir. Örneğin Sierra Leone Hükümeti, uluslararası tepkiler üzerine, 

yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere Yolsuzluğa Karşı Komite oluşturmuştur. 

Ancak, soruşturulacak yolsuzluk olaylarının Başsavcı tarafından Komite’ye 

getirilmesi ve Başsavcının da Devlet Başkanı tarafından atanması ve bu yüzden de 

bağımsız hareket edememesi nedeniyle, pek çok olay Komite önüne getirilmemekte, 

yalnızca alt düzey görevliler hakkındaki iddialar Komite’ye havale edilmektedir.671 

 

e) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

 

Afrika’da iç savaş, yolsuzluk ve kaynakların kötüye kullanılması nedeniyle, 

yiyecek, su, sağlık, barınma ve eğitim hakkı gibi en temel ekonomik, sosyal ve 

                                                 
670 Bkz. supra, dipnot 668 
671 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 131 



 210 

kültürel haklar bile sağlanamamaktadır. Hükümetin elindeki kaynaklar, halk 

üzerinde siyasal baskı aracı olarak kullanılmaktadır.672 

 

Afrika Birliği’nin yanı sıra Afrika dışındaki uluslararası ve bölgesel örgütler, 

Afrika’da ekonomik kalkınmaya ve temel sosyal ve kültürel hakların sağlamasına 

yardımcı olmak amacıyla kısa ve uzun vadeli çalışmalar yürütmektedir. Örneğin 

UNESCO, uluslararası örgütler, Hükümetler ve STÖ’lerin işbirliğiyle, bölgede 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakların geliştirilmesini amaçlayan “Afrika Ekonomik 

Sosyal ve Kültürel Haklar Araştırma Ağı” oluşturmuştur.673 

 

Bölge ülkelerinde ekonomik, sosyal ve kültürel hakların sağlanmasında, 

kalkınma amaçlı uluslararası, bölgesel ve ulusal STÖ’ler, son yıllarda Batılı 

devletler ve uluslararası yardım kuruluşları nezdinde, Hükümetlerden daha güvenilir 

ve başarılı bulunmakta ve yardımların adil dağıtılmasında kalkınma amaçlı 

STÖ’lerin aracılığına başvurulmaktadır. 

 

6. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri 

 

6.1. Faaliyet Alanı 

 

İsrail dışındaki bölge ülkelerinin ortak özelliği, nüfusun büyük 

çoğunluğunun Müslüman olması ve hukuk düzeninin az ya da çok dini kuralara 

dayanmasıdır. Ortadoğu ülkeleri, evrensel demokrasi ve insan hakları doktrinini, 

Batılı ülkelerden geldiği ve İslamla bağdaşmadığı gerekçesiyle uzunca bir süre 

reddetmiştir. Örneğin, 1993 BM Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda, İslam 

ülkeleri Asya ülkeleriyle aynı saflarda yer alarak, Batılı devletlerin, diğer ülkeleri 

                                                 
672 Bkz. supra, dipnot 663 
673 “African Research Network on Economic, Social and Cultural Rights (ARNESCR)” için bkz. 
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 
201.html, 18.01.2006 
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yargılamak ve suçlamak için evrensel insan haklarını gerekçe gösterdiğini iddia 

etmiştir.674 

 

Öte yandan, şimdiye kadar incelenen Asya ve Afrika ülkelerinde evrensel 

insan hakları anlayışına karşı ileri sürülen kültürel rölativizm olgusu, ağırlıklı olarak 

din dışı faktörlere dayanmakta iken, Ortadoğu ülkelerinde bu olgu tamamen din 

faktörüne dayandırılmaktadır. 

 

İslam ülkeleri, bazı Batılı evrensel insan haklarının İslam’da da bulunduğunu 

kabul ederken, İslami kuralların evrensel insan haklarından meşru farklar 

gösterdiğini savunmaktadır. Bu bağlamda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

dini inancı değiştirme özgürlüğü ve evlilikte kadın erkek eşitliğiyle ilgili hükümleri 

nedeniyle birçok İslam ülkesi tarafından çekinceyle karşılanmıştır.675 Bu çekince ve 

hassasiyet, diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde de görülmektedir.676 

 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunda, yakın geçmişe kadar sivil 

toplum hareketi oldukça zayıf kalmıştır. Kurulu düzene alternatif olarak ortaya 

çıkan gruplar da, genelde köktendinci görüşleri benimsemiş ve seküler grupları 

bastırmak için silahlı eylemlere girişmiştir. Bunun en kanlı örneği, Cezayir’deki 

şiddet eylemleri sırasında yaşanmıştır. Cezayir’de 1992 yılından itibaren artan şiddet 

eylemleri sonucunda on binlerce insan öldürülmüştür. Diğer yandan, Bölge 

ülkelerinin çoğunun hukuk sisteminde STÖ’lerin kurulması ve faaliyet göstermesini 

engelleyici düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, bölge ülkeleri arasında en gelişmiş 

sivil topluma sahip olan Mısır’da bile, STÖ’ler Sigorta ve Sosyal İşler Bakanlığı 

tarafından sıkı denetim altında tutulmaktadır.677 

                                                 
674 Bkz. Simon W. Murden, Islam, the Middle East, and the New Global Hegemony, 
Boulder/Colorado ve Londra, Lynne Rienner Publishers, 2002, s. 156 
675 Suudi Arabistan, bu gerekçeyle, Beyannamenin 10 Aralık 1948 tarihinde kabulü sırasında 
çekimser kalmıştır. 
676 Örneğin, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne, Suudi Arabistan, 
Bahreyn, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Fas, Suriye gibi bölge ülkelerinin İslami gerekçelerle 
koydukları çekince ve beyanlar için bkz. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ reservations-
country.htm, 01.10.2005 
677 Julie Fisher, Nongovernments: NGOs and the Political Development of the Third World, 
West Hartford, Connecticut, Kumarian Press, 1998, s. 169. Ayrıca bkz. Human Rights Watch, 
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ağır ve çeşitli insan hakları ihlalleri 

yaşanmaktadır. Bu ihlallerden en önemlisi, silahlı çatışmalar ve siyasal şiddet 

eylemleri sonucunda sivillerin öldürülmesi ve bu olayların iç hukukta gerektiği gibi 

soruşturulmayıp, sorumluların cezasız kalmasıdır. Cezayir, Libya ve Tunus gibi 

Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra, Körfez ülkelerinde “terörle savaş” adı altında 

insanlar keyfi olarak gözaltına alınmakta, işkence ve kötü muameleye 

uğramaktadır.678 Bölgede yaşanan diğer insan hakları ihlalleri arasında ifade ve 

örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, insan hakları savunucularının baskı altında 

tutulması, adil yargılanma hakkı ihlalleri ve adil olmayan yargılama sonucunda 

verilen ölüm cezaları, kadın haklarına saygı gösterilmemesi ve ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakların sağlanamaması sayılabilir.679 

 

6.2. Özel Sorunlar 

 

a) Silahlı Çatışmalar ve “Terörle Savaş” 

 

ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra ülkede iç güvenlik sağlanamamıştır. 

Uluslararası toplum, Irak’ta silahlı grupların terör eylemleri sonucu her gün onlarca 

sivilin öldürülmesi haberlerine artık tepki bile göstermemektedir. Silahlı 

çatışmaların başladığı 2003 yılının Mart ayından bu yana, Irak’ta on binlerce insan 

öldürülmüştür.  

 

İsrail’de ve işgal altındaki topraklarda şiddet eylemleri artarak devam 

etmektedir. Aşırı dinci örgütlerin terör saldırıları, İsrail’de her gün can almaya 

devam etmektedir. Öte yandan İsrail askerleri de, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde, 

                                                                                                                                         
“Egypt: Margins of Repression State Limits on Nongovernmental Organization Activism”, Temmuz 
2005, http://hrw.org/reports/2005/egypt0705/, 18.01.2006 
678 Bkz. Amnesty International Report 2005, Middle East and North Africa, http://web.amnesty.org/ 
report2005/2md-index-eng, 01.06.2005 
679 Bkz. Fédération Internationale des ligues de Droits de l’Homme – FIDH, “The Forum for the 
future: A tool for reform in the “Broader Middle East and North Africa?”, http://www.fidh.org/ IMG/ 
pdf/ BMENA2005a.pdf, 18.01.2006 
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Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmakta, aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri 

öldürmekte ve evlerini tahrip etmektedir.680 

 

Cezayir’de 1992 yılından beri on binlerce insanın ölümüne yol açan şiddet 

eylemleri ve silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, hız kesmekle 

birlikte halen sürmektedir.681 Yemen’in Sa’da bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı 

gruplar arasında patlak veren silahlı çatışmalarda güvenlik güçlerinin ağır silahlar ve 

aşırı güç kullandığı, olaylarda yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı, 

bildirilmektedir. 682 

 

Bölgedeki silahlı çatışmalar ve terör olayları keyfi gözaltıları, işkence ve 

kötü muameleleri de beraberinde getirmektedir. İran, Suudi Arabistan, Yemen ve 

diğer Körfez ülkeleri, güvenlikle ilgili konulardaki işbirliği kapsamında, 

yakaladıkları terör zanlılarını, işkence veya kötü muameleye uğrama risklerini göz 

önüne almaksızın, birbirlerine iade etmektedir.683 

 

b) Adalet Sistemi, Cezadan Bağışıklık ve Ölüm Cezası 

 

Bölge ülkelerinde, ceza adalet sistemi uluslararası insan hakları 

sözleşmelerinde öngörülen standartlardan çok uzaktır. Yargı organları yürütmeden 

bağımsız değildir. Habeas corpus güvencesi ve gözaltında avukat yardımından 

yararlanma gibi en temel sanık hakları bile tanınmamaktadır. Mahkemeler, işkence 

ve kötü muamele altında alınan ifadelere dayanarak hüküm vermektedir. Birçok 

bölge ülkesinde suçlarla cezalar arasında orantısızlık ve bedensel cezalar gibi ilkel 

uygulamalar sürdürülmektedir. 

 

Öte yandan, suçların soruşturulmasında siyasal tercihler doğrultusunda 

seçicilik yapıldığı görülmektedir. İktidar karşıtı gruplar ve terör şüphelileri, 

                                                 
680 Bkz. supra, dipnot 678 
681 Amnesty International Report 2005, Algeria, http://web.amnesty.org/report2005/dza-summary-
eng, 01.06.2005 
682 Amnesty International Report 2005, Yemen, http://web.amnesty.org/report2005/yem-summary-
eng, 01.06.2005 
683 Bkz. supra, dipnot 678 
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haklarında ciddi bir isnat olmaksızın keyfi olarak gözaltına alınmakta ve ciddi 

suçlamalara maruz kalmakta, buna karşılık şiddet eylemlerine karışan veya işkence 

ve kötü muamele uygulayan güvenlik güçleri ve iktidar yanlısı silahlı milisler 

hakkında hiçbir işlem yapılmamaktadır. 

 

Bölge ülkelerinde ölüm cezası yaygındır. Adil yargılama koşullarına 

uyulmadan yapılan ceza yargılamaları sonucunda sanıklara ölüm cezası 

verilmektedir. İran’da, suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olan çocuklar 

hakkında dahi ölüm cezası verilebilmektedir. Bölge ülkelerinden, Bahreyn, Mısır, 

İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan, Suriye, 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen yasalarında ölüm cezalarına yer verilmektedir. 

Cezayir, Tunus ve Fas’ta ise, kanunlarda yer almasına rağmen uygulamada ölüm 

cezası verilmemektedir. İsrail’de adi suçlar için ölüm cezası kaldırılmıştır. Lübnan, 

beş yıllık de facto moratoryumun ardından, 2004 yılında yeniden ölüm cezalarını 

infaz etmeye başlamıştır. Lübnan’da ölüm cezalarının yeniden uygulanmaya 

başlanmasına karşı insan hakları savunucuları kampanyalar düzenlemektedir. 

Mısır’da ise, son zamanlarda, bölgesel insan hakları STÖ’leri arasında ölüm cezası 

tartışılmaya başlanmıştır.684 

 

c) Kadın Hakları ve Kadına Karşı Şiddet 

 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, siyasal sistemler arasındaki farklılıklara 

rağmen, bölgedeki ülkelerin tamamında kadının insan hakları sitematik olarak 

reddedilmektedir. Kadınlar bölgedeki genel insan hakları ihlallerinden en çok 

etkilenen grubu oluşturmalarının yanı sıra, bölgede kadınlara yönelik özel bir takım 

ihlaller yaşanmaktadır. Bölge ülkelerinin ceza, aile ve vatandaşlıkla ilgili 

yasalarında, erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlara ikincil bir statü verildiği 

görülmektedir. Bu yasal ayrımcılık, kadınların kişiliğini geliştirmesini ve toplumda 

eşit katılımını engellemekte ve kadının şiddet eylemlerine maruz kalma riskini 

artırmaktadır. Yasal düzenlemelerin çoğu, kadınlara, erkek aile üyelerinin sonsuza 

kadar velayeti altında kalacak olan bir küçük muamelesi yapmaktadır. Evlenmede, 

                                                 
684 ibid 
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boşanmada, çocukların velayetinde ve mirasta kadınlara, erkeklerle eşit haklar 

tanınmamaktadır.685 

 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların devletle ilişkileri 

erkeklerin aracılığıyla yürütülmektedir. Bölgedeki birçok ülkede kadınların oy 

kullanma hakkı, nüfus kağıdı ya da pasaport almaları, evlenmeleri, çalışmaları ve 

seyahat etmeleri yalnızca eşlerinin ya da ailedeki diğer erkek üyelerin izniyle 

mümkün olabilmektedir. Örneğin, Mısır ve Bahreyn’de kocalar havaalanında resmi 

şikayette bulanarak, eşlerinin herhangi bir nedenle yurtdışına çıkmasını 

yasaklayabilmektedir. İran, Tunus, İsrail ve sınırlı bir ölçüde Mısır dışındaki bölge 

ülkelerinde, vatandaşlık bağının yalnızca babalardan çocuklara geçebileceği kabul 

edilmiştir. Yabancılarla evli olan kadınların bu temel hakları tanınmamaktadır.686 

 

Bölge ülkelerinde aile içi şiddet yaygın olmakla birlikte, pek çok ülkede aile 

içi şiddeti suç sayan cezai düzenlemelere yer verilmemiştir. Aile içi şiddet devletin 

yetkisi dışında kalan özel bir sorun olarak görülmektedir. Erkeklerin her zaman 

eşlerinin bedeni üzerinde mutlak hâkimiyeti mevcuttur. Öte yandan, Bahreyn ve 

Suudi Arabistan gibi bazı bölge ülkelerinde yabancı ülkelerden göç ederek, aile 

içinde çalışan kadın işçiler çok zor koşullar altında yaşamaktadır. Kadın işçiler, 

işverenlerinin izni olmadan ülkeyi terk edememekte, çalıştıkları süre boyunca 

işverenleri tarafından 24 saat evde hapsedilebilmekte, fiziksel ve cinsel şiddete 

maruz kalabilmektedir. Aile içinde çalıştırılan işçi kadınlar iş ve sosyal güvenlik 

yasalarıyla korunmadığından, bir bakıma bölge ülkelerinde insan kaçakçılığı teşvik 

edilmektedir.687 

 

Bölge ülkelerinde kadın hakları konusunda yaşanan bu ciddi sorunlara 

rağmen, özellikle Mısır ve İran’da kadın hakları örgütleri oldukça aktif durumdadır. 

Bölge ülkelerinde son yıllarda yaygınlaşan reformcu İslam görüşü, tolerans, sivil 

toplum, azınlık hakları, kadın hakları, kültürel kimlik ve sosyal refah kavramlarına 

                                                 
685 Human Rights Watch, “Women's Rights in Middle East and North Africa” http://www.hrw.org/ 
women/overview-mena.html, 18.01.2006 
686 ibid 
687 ibid 
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ağırlık vermektedir. İran ve Mısır’da reform yanlısı kadınlar, uluslararası kadın 

hakları hareketinin içinde yer almaktadır.688 Bölgesel kadın örgütlerinin yanı sıra, 

bölge dışında faaliyet gösteren ve yurtdışındaki Ortadoğu kökenlilerin girişimleriyle 

kurulan bazı kadın örgütleri de Ortadoğu’da kadın haklarının savunulması yönünde 

mücadele vermektedir.689 

 

d) Mülteci ve Göçmenler 

 

Avrupa ülkelerinin sınırlayıcı göç politikası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

ülkelerindeki göçmen ve sığınmacıları insan kaçakçılığı yapan yasa dışı örgütlerle 

anlaşarak, kaçak yollardan Avrupa ülkelerine girmeye zorlamaktadır. Deniz yoluyla 

kaçak yollardan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan pek çok mülteci deniz kazaları 

sonucunda yaşamını yitirmektedir.690 İtalya ile Libya arasındaki ikili anlaşma 

uyarınca, İtalya’ya giren pek çok yasadışı göçmen Libya’ya gönderilmektedir. Libya 

ve Cezayir, çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen yasadışı göçmenleri, geldikleri 

ülkelerde yaşamsal tehlikeye maruz kalıp kalmayacaklarına bakmaksızın sınırdışı 

etmektedir. İran ise, Afgan mültecilerin ikamet izinlerini yenilemeyerek ve 

ilköğretimi paralı hale getirerek, Afgan mültecileri ülkelerine geri dönmeye 

zorlamaktadır.691 

 

Dünyanın en kalabalık mülteci grubu olan Filistinli mültecilerin sorunları 

artarak sürmektedir. 1948 yılındaki ilk Arap-İsrail savaşından sonra 750.000 

Filistinli komşu Arap ülkelerinde ve şu anda İsrail’in işgali altındaki topraklarda 

mülteci durumuna düşmüştür.692 BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için 

Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) verilerine göre, 31 Mart 2005 tarihi itibarıyla 

Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde toplam 4.255.120 Filistinli 

                                                 
688 Joanne Bauer, “The Challenges to International Human Rights”, Constructing Human Rights in 
the Age of Globalization, Ed: Mahmood Monshipouri vd., New York, M.E. Sharpe, 2003, s. 246-
247 
689 Örneğin Londra merkezli, Ortadoğu’da Kadın Haklarının Korunması Komitesi’nin çıkardığı aylık 
bülten için bkz. http://www.secularislam.org/women/bulletin.htm, 18.01.2006 
690 Bkz. supra, s. 189 
691 Bkz. supra, dipnot 678 
692 Bkz. Refugees International, “The Occupied Palestinian Teritories”, http://www. 
refugeesinternational.org/content/article/detail/2947/, 18.01.2006 
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mülteci bulunmaktadır. Filistinli mültecilerden 1.259.813’ü halen bölgedeki mülteci 

kamplarında yaşamaktadır. Toplam 59 mülteci kampından 27 tanesi Batı Şeria ve 

Gazze Şeridi’ndedir.693 Mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakları sağlanamamakta, ayrıca bulundukları ülkelerde 

ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Diğer yandan, İsrail askerleri terör eylemlerinden 

sorumlu tuttukları kişilerin barındığı mülteci kamplarına askeri saldırılar 

düzenleyerek, sivillerin ölümüne sebep olmakta ve mültecilerin evlerini tahrip 

etmektedir.694 

 

e) İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 

 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde, iktidara muhalif yayın organlarına 

izin verilmemekte veya baskı altında tutulmakta, iktidarı eleştiren gazeteci ve 

yazarlar cezalandırılmakta, tüm medya organları denetim altında tutulmaya 

çalışılmaktadır. Çoğu bölge ülkesinde monarşi veya tek parti yönetimi hüküm 

sürmekte olup, siyasal örgütlenme ve gösterilere izin verilmemektedir. Yerel ve 

ulusal STÖ’ler örgütlenme özgürlüğüyle bağdaşmayacak yasal sınırlamalara tabi 

olup, kapatılmaya kadar varan ağır ve orantısız cezalara maruz kalmaktadır. 

 

İran’da muhalif gazeteler kapatılmakta, gazeteciler ve öğretim elemanları 

hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırılmaktadır. Hükümet, internetteki haber 

sitelerine sansür uygulamakta ve internet gazetecilerini cezalandırmaktadır. 

Ürdün’de kraliyet ailesi ve istihbarat güçlerinin eleştirilmesi bir tabu olarak 

nitelendirilmekte ve eleştirenler cezalandırılmakta, basımevlerine ve özellikle küçük 

haftalık gazetelere sansür uygulanmaktadır. Libya’da ifade özgürlüğü, yaygın 

güvenlik servisinin denetimi altındadır ve yazarlar arasında oto sansür 

uygulanmaktadır. Ülkede özel radyo ve televizyon bulunmamakta, büyük gazeteler 

iktidar organlarının denetimi altında tutulmaktadır. Fas’ın Batı Sahara Bölgesi’nde 

                                                 
693 Bkz. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA), Refugee Camp Profiles, http://www.un.org/unrwa/refugees/camp-profiles.html, 
18.01.2006 
694 Bkz. Amnesty International Report 2005, Israel and the Occupied Territories, 
http://web.amnesty.org/report2005/isr-summary-eng, 01.06.2005 
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yetkililer bağımsızlık yanlısı göstericileri engellemekte ve haklarında soruşturma 

başlatmaktadır. İslamı, Monarşik kurumları ve ülke bütünlüğünü eleştiren yayınlar 

cezalandırılmaktadır. Tunus’ta basın büyük ölçüde Hükümet yetkilileri tarafından 

kontrol altında tutulmaktadır. Hükümet, Tunus’u eleştiren siyasal ve insan hakları 

internet sitelerini bloke etmektedir. Birleşik Arap Emirliklerinde ise bağımsız yerel 

STÖ’ler bulunmamakta, yazar ve akademisyenlerin yayınları engellenmektedir.695 

 

7. Türkiye 

 

7.1. Faaliyet Alanı 

 

Türkiye, son yıllarda AB’ye uyum ve AİHM kararlarının yerine getirilmesi 

sürecinde önemli anayasal ve yasal değişiklikler yapmış olmakla birlikte, 

Avrupa’nın insan hakları bakımından en sorunlu ülkelerinden biri olmayı 

sürdürmektedir. Baskıcı devlet geleneği, terör sorunu, ülkede insan hakları bilincinin 

tam olarak yerleştirilememesi, hakim ve savcıların, güvenlik güçlerinin ve diğer 

kamu görevlilerinin insan hakları eğitiminde başarılı olunamaması, Türkiye’de insan 

haklarının gelişmesinin önündeki en önemli engellerdir. 

 

Türkiye’nin insan hakları sorunlarını tespit etmesinde ve çoğu zaman 

isteksiz de olsa yasalardan kaynaklanan insan hakları sorunlarını gidermeye 

çalışmasında Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin ve AİHM kararlarını yerine getirme 

yükümlülüğünün belirleyici etkisi olmuştur. AB Komisyonu’nun diğer aday 

ülkelerle birlikte 1998 yılından beri Türkiye hakkında yayımladığı yıllık ilerleme 

raporları ve AİHM’nin Türkiye aleyhinde verdiği ihlal kararları, son on yılda 

gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle beraber incelendiğinde, 

Türkiye’nin insan hakları alanında ancak dış baskılar sonucunda olumlu adımlar 

atabildiği açıkça görülmektedir.696 

                                                 
695 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 434-498 
696 Benzer yöndeki açıklamalar için bkz. Gottfried Plagemann, “Türkiye’de İnsan Hakları Örgütleri: 
Farklı Kültürel Çevreler, Farklı Örgütler”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, Ed: 
Yerasimos, Stefanos vd., 2. Basım, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s. 285-386; Yavuz Önen, 
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2003, Önsöz, http://www.tihv.org.tr/, 18.01.2006; Hüsnü Öndül, 
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Uluslararası ve bölgesel örgütlerin baskıları Türkiye’de insan haklarının 

gelişmesinde önemli rol oynamakla birlikte, İHSTÖ’lerin, ulusal insan hakları 

örgütlerinin ve insan hakları savunucularının faaliyetlerinin iktidarlar üzerinde 

doğrudan bir etkisi olamamaktadır. İHSTÖ’ler, ancak ABD ve Batı Avrupa ülkeleri 

ile Türkiye’nin üye olduğu uluslararası ve bölgesel örgütler nezdindeki faaliyetleri 

yoluyla, yani dolaylı olarak Türkiye üzerinde etkili olabilmektedir. Aynı durum, 

Türkiye’deki ulusal insan hakları STÖ’leri için de geçerlidir. Ulusal insan hakları 

STÖ’leri de, uluslararası ve bölgesel örgütler ile İHSTÖ’lere Türkiye’deki insan 

hakları sorunları hakkında bilgi sağladıkları ölçüde etkili olabilmektedir.  

 

Türkiye’de iktidarlar geleneksel olarak, devletin yüksek çıkarları yönünden 

yararlı bulmadıkları insan haklarını, uluslararası ilişkilerde karşılıklı taviz 

malzemesi olarak görme eğilimindedir. Demokratik sivil toplumun ve özellikle 

ulusal insan hakları örgütlerinin hak ve özgürlük talepleri önemsenmemekte, bu 

talepler olabildiğince bastırılmaya ve engellenmeye çalışılmaktadır. 

 

Türkiye öteden beri, insan hakları sorunlarının büyüklüğü ve insan hakları 

ihlallerinin çeşitliliği ile başta Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme 

Örgütü olmak üzere, belli başlı İHSTÖ’lerin ilgi odağı olmuştur.697 İHSTÖ’lerin 

Türkiye hakkında son yıllarda yayımladıkları raporlarda, insan hakları gelişmelerine 

paralel olarak bir yumuşama olduğu söylenebilirse de, İHSTÖ’lerin yıllık raporlarını 

mukayeseli olarak okuyan bir yabancı, kolaylıkla Türkiye’nin insan hakları 

yönünden Avrupa’nın en sorunlu ülkelerinden biri olduğu sonucuna varacaktır.  

 

İHSTÖ’lerin Türkiye’de insan hakları bağlamında üzerinde durdukları 

sorunların çoğunluğu terör ve terörle bağlantılı düzenleme ve uygulamalardan 

                                                                                                                                         
“İnsan Haklarını Korumak (İHD Pratiği)”, http://www.ihd.org.tr/makale/inhak%20korumak/ 
insan.html, 18.01.2006; Ayhan Bilgen, “Stratejisi Olmayan İnsan Hakları Anlayışına Hiçbir Sürecin 
Katkısı Yetmez”, 15 Şubat 2005, http://www.mazlumder.org/ana.php?konu=makale&id=239& 
lang=tr, 18.01.2006 
697 Örneğin, Uluslararası Af Örgütü’nün 12 Eylül 1980’i izleyen sekiz yılda Türkiye’de işlenen insan 
hakları ihlallerine yer verdiği araştırmasında ortaya çıkan tablo çok vahimdir. Bkz. Uluslararası Af 
Örgütü, Türkiye Raporları, 1. Basım, İstanbul, Alan Yayınları, 1989, s. 3. vd. 
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kaynaklanmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde, devletlerin terör veya terörle 

mücadele olarak nitelendirdikleri olayları, İHSTÖ’ler daha çok iç silahlı çatışmalar 

veya silahlı isyancı gruplarla çatışmalardan kaynaklanan sorunlar olarak 

nitelendirmektedir.  

 

İHSTÖ’ler, Türkiye’de terörle mücadele veya iç silahlı çatışmalar 

kapsamında sivillerin öldürülmesi, yargısız infaz, gözaltında kayıp, işkence ve kötü 

muamele, köy yakma ve boşaltma, yüz binlerce insanın köylerinden göç etmek 

zorunda kalması ve tüm bu ihlallere karşı başvurulabilecek etkin bir iç hukuk yolu 

bulunmaması, sorumluların soruşturma ve cezadan muaf tutulmaları gibi sorunlar 

üzerinde durmaktadır. Terörle mücadeleden kaynaklanan diğer sorunlar ise, 

özellikle terörle bağlantılı olduğu düşünülen durumlarda, ifade ve örgütlenme 

özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve azınlıkların698 kültürel haklarının ihlalidir. 

 

İHSTÖ’ler, Türkiye’de, terörle bağlantılı olmayan insan hakları ihlalleri 

arasında işkence ve kötü muamele, güvenlik güçlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü 

gibi eylemlerde orantısız güç kullanması, güvenlik güçlerinin eylemlerinden dolayı 

cezadan bağışıklığı ve kadına karşı şiddet üzerinde durmaktadır. Genel olarak, 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla son beş yıldır ilgilenmeye başlayan 

İHSTÖ’ler, Türkiye’de terörle bağlantılı olmayan ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklarla ilgili sorunlar üzerinde henüz yeterince durmamaktadır.699 

 

 

 

                                                 
698 İHSTÖ’ler azınlık kavramını geniş anlamda kullanmaktadır. Toplumda baskın olmayan etnik, 
dinsel, dilsel gruplar ile yaş, sınıf, özürlülük, cinsellik ve benzer faktörler de azınlık kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bkz. http://www.minorityrights.org/WhoAreMinorities.asp, 18.01.2006 
699 Uluslararası Af Örgütü’nün, Türkiye’de genel gelir dağılımı adaletsizliği, başta sağlık ve sosyal 
güvenlik hakkı olmak üzere sosyal haklar konusuna bugüne kadar sistematik olarak eğilmemiş 
olması, Af Örgütü’nün öncelikle bireysel özgürlüklerin korunmasına verdiği önemin makul bir 
sonucu olarak görülebilecekken, 2003 yılının Mayıs ayında yayımlanan “İnsan Hakları Ateş Hattında 
– Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi” başlıklı raporunda, çok uluslu şirketlerin insan hakları 
ihlallerine ve küreselleşmeye karşı gruplar ile çevre örgütlerine benzer bir söylem benimsemiş olması 
dikkat çekicidir. Raporun Türkçe çevirisi için bkz. http://www.amnesty-turkiye.org/sindex.php3? 
sindex=vifois2905200501, 18.01.2006. Orijinal rapor için bkz. Amnesty International UK, “Human 
rights on the line. Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline project”, Mayıs 2003, http://www.amnesty.org.uk/ 
images/ul/H/Human_Rights_on_the_Line.pdf, 18.01.2006 
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7.2. Özel Sorunlar 

 

a) Silahlı Çatışmalar ve Terörle Mücadele 

 

İHSTÖ’lerin 1990’lı yıllardan beri Türkiye’ye karşı yönelttikleri eleştirilerin 

başında Güneydoğu’da PKK’yla güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmalar 

ve bu silahlı çatışmalarla bağlantılı insan hakları ihlalleri gelmektedir. Terörle 

mücadele kapsamında, güvenlik güçlerince işlenen en önemli insan hakları ihlalleri, 

gözaltında işkence sonucu ölüme sebebiyet verme ve 1990’lı yılların başlarında 

yaygınlaşan kayıp ve yargısız infaz olaylarıdır. Uluslararası Af Örgütü’nün, 1990’lı 

yıllarda yayımladığı Türkiye raporlarında, güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu 

kayıp ve yargısız infaz mağdurlarının birçoğuna ismen yer verilmektedir. 

Uluslararası Af Örgütü raporlarında adı geçen kayıp ve yargısız infaz mağdurlarının 

yakınlarından bir kısmı Türkiye aleyhine AİHM’ye başvuruda bulunmuş ve bu 

başvuruların çoğu ihlalle sonuçlanmıştır.700 AİHM’ye yapılan bazı başvurularda 

mağdur yakınları Uluslararası Af Örgütü raporlarını AİHM’ye delil olarak sunmuş 

ve ayrıca Uluslararası Af Örgütü, Türkiye aleyhine yapılan bazı başvurularda 

AİHM’ye amicus curiae görüşü vermiştir.701 

 

İHSTÖ’ler, silahlı çatışmalarda yaşanan ihlallerden yalnızca Hükümete bağlı 

güvenlik güçlerini değil, başta PKK olmak üzere çeşitli ‘silahlı muhalif grupları’702 

ya da ‘yasadışı silahlı örgütleri’703 de sorumlu tutmuştur. Bu örgütlerin, siyasal 

amaçlarını gerçekleştirmek adına, çatışmaya taraf olmayan silahsız sivilleri 

öldürmesi, mayın ve bomba gibi silahlar kullanarak, ayırım gözetmeksizin ölümlere 

neden olması, ayrıca örgüt elemanlarını işkence ve ölümle cezalandırılması 

                                                 
700 Söz konusu AİHM kararları hakkında bkz. Tezcan, Durmuş, Mustafa Ruhan Erdem ve Oğuz 
Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 
Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2004, s. 222-244 
701 Bkz. supra, s. 117-118 
702 “Armed opposition groups”. Bkz. Amnesty International, “Turkey: No security without human 
rights”, 01.10.1996, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440841996?open&of=ENG-
TUR#ABA, 18.01.2006 
703 “Illegal armed organizations”. Bkz. Human Rights Watch, “Turkey: Human Rights and European 
Union Accession Partnership”, Eylül 2000, http://www.hrw.org/reports/2000/turkey2/, 18.01.2006 
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eleştirilmiş ve bu grupların Cenevre Sözleşmelerinin ortak üçüncü maddesinde yer 

alan kurallara uymaları istenmiştir.704 

 

1990’lı yıllarda terörle mücadele kapsamında vurgulanan en önemli insan 

hakları ihlallerinden biri de güvenlik güçlerinin Güneydoğu’da birçok köyü yakması 

ve şiddet olaylarına bağlı olarak yüz binlerce insanın köylerinden göç etmek 

zorunda kalmasıdır. Köy yakma olaylarının özellikle 1994 yılındaki şiddetli silahlı 

çatışmalar sırasında yaşandığı belirtilmektedir.705 Resmi makamlar tarafından 

bugüne kadar kabul edilmemekle birlikte, köy yakma iddiaları AİHM’ye de 

yansımış ve 16.09.1996 tarihinde verilen Akdıvar vd / Türkiye emsal kararından 

sonra birçok başvuruda köy yakma nedeniyle ihlal tespit edilmiştir.706 

 

Türkiye hakkında son yıllarda yayımlanan raporlarda, silahlı çatışmaların ve 

ihlal iddialarının azaldığına işaret edilmekte, bununla beraber Güneydoğu’da halen 

yargısız infazların yaşandığına dikkat çekilmektedir. Uluslararası Af Örgütü’nün 

2005 yılı raporunun Türkiye kısmında, bölgede 21 sivilin güvenlik güçleri 

tarafından silahla vurularak öldürüldüğü, bu ölüm olaylarının çoğunun şüphelilerin 

dur ihbarına uymaması üzerine gerçekleştiği belirtilmektedir.707 Öte yandan, 

Uluslararası Af Örgütü’nün Temmuz-Aralık 2004 tarihleri arasında Avrupa ve Orta 

Asya’da meydana gelen insan hakları ihlalleri hakkındaki bilgilere yer verdiği 

bülteninde, Güneydoğu’da bir takım gizli mezarlar bulunduğu ve yapılan DNA 

testleri sonucunda cesetlerin 1990’lı yıllarda yaşanan olaylarda kaybolan kişilere ait 

olduğunun tespit edildiği belirtilerek, olaylar hakkında soruşturma başlatılması ve 

sorumluların yargılanması istenmektedir.708 

 

                                                 
704 Bkz. supra, dipnot 702 
705 Bkz. Amnesty International, “Turkey: Amnesty International Calls for Halt to Helicopter 
Transfers”, 14.01.1995, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440061996?open&of=ENG-
398, 18.01.2006. Ayrıca bkz. Human Rights Watch, “Last Chance for Turkey’s Displaced”, 
04.10.2004, http://hrw.org/backgrounder/eca/turkey/2004/10/index.htm, 18.01.2006 
706 Bkz. Tezcan, Durmuş, Mustafa Ruhan Erdem ve Oğuz Sancakdar, 2004, s. 538-541 
707 Bkz. Bkz. Amnesty International Report 2005, Turkey, http://web.amnesty.org/report2005/tur-
summary-eng, 01.06.2005 
708 Bkz. Amnesty International, “Europe and Central Asia, Summary of Amnesty International’s 
Concerns in the Region”, Temmuz Aralık 2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ 
ENGEUR010022005?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
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b) İşkence ve Kötü Muamele 

 

İHSTÖ’lerin öteden beri Türkiye’ye yönelttikleri en önemli eleştiri 

gözaltında işkence ve kötü muamele uygulamalarıdır. İşkence ve kötü muamele, 

ağırlıklı olarak terör şüphelilerine karşı uygulanan bir yöntem olarak bilinmekte, 

ancak adi suçlardan dolayı gözaltına alınan kişilere karşı da yaygın olarak 

uygulanmaktadır. İHSTÖ’ler, Türkiye’deki somut işkence olayları hakkında çok 

sayıda acil eylem başlatmış ve çeşitli raporlar yayımlamıştır.709 

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayımladığı bir belgeye göre, 1980 askeri 

darbesinden bu yana, Türkiye’de 400’ün üzerinde kişi gözaltında işkence sonucu 

öldürülmüştür.710 İHSTÖ raporlarında, Türkiye’de değişik işkence yöntemleri 

uygulandığı belirtilmektedir. Bu yöntemler arasında kaba dayak, basınçlı soğuk su 

tutma, çırılçıplak soyma, cinsel taciz, öldürme ve tecavüz tehditleri ile diğer 

psikolojik işkence çeşitleri, uyutmama, tuvalete gitmeye izin vermeme, yeterli 

yiyecek ve içecek vermeme sayılabilir. Uluslararası Af Örgütü’nün 2002 yılında 

yayımlanan bir raporunda, Türkiye’de artık elektro şok yöntemi gibi iz bırakmayan 

gelişmiş işkence yöntemleri kullanıldığına dikkat çekilmektedir.711 

 

Yakın geçmişe kadar rapor edilen bu vahim işkence ve kötü muamele 

uygulamalarında son yıllarda önemli bir düşüş görülmektedir. İHSTÖ’ler, yeni Türk 

Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanununda öngörülen güvenceleri ve yapılan 

idari düzenlemeleri genel olarak olumlu karşılamakta, ancak diğer uluslararası ve 

bölgesel örgütler tarafından da her fırsatta dile getirildiği üzere, Türkiye’de bundan 

sonra uygulamanın önem taşıdığını belirtmektedir.712  

                                                 
709 Bkz. inter alia, Amnesty International, “Turkey: Torture and Prolonged Detention in the Region 
under State of Emergency”, 01.02.2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR 
440102002?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006; Amnesty International, “An end to Torture and 
Impunity is Overdue!”, 01.12.2002, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440262002? 
open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
710 Human Rights Watch, “Eradicating Torture in Turkey’s Police Stations: Analysis and 
Recommendations”, Eylül 2004, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/turkey/2004/torture/, 
18.01.2006 
711 Bkz. Amnesty International, “Turkey: Systematic Torture Continues in Early 2002”, 01.09.2002, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440402002?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
712 Bkz. supra, dipnot 710 
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2006 yılı raporunda, gözaltına alınanların 

derhal avukat yardımından yararlanabilmelerine olanak tanıyan düzenlemenin, 

gözaltında işkence iddialarını önemli ölçüde azalttığı, bu düşüşte, aralarında baro ve 

tabip odası temsilcilerinin de bulunduğu mahalli insan hakları kurullarının, polis ve 

jandarma karakollarına gerçekleştirdiği habersiz ziyaretlerin de önemli katkısı 

olduğu belirtilmektedir. Bu olumlu gelişmelere karşılık, TBMM İnsan Hakları 

Komisyonu’nun 1995 yılının Ocak ayında Ankara Saray Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi'ne gerçekleştirdiği bir ziyarette, çocuk hastalara kötü muamele 

uygulandığının tespit edildiğine, İstanbul ve İzmir’deki akıl hastanelerinde ise bazı 

yanlış uygulamalara rastlandığına dikkat çekilmektedir.713 

 

c) Güvenlik Güçlerinin Cezadan Bağışıklığı 

 

İHSTÖ’ler, Türkiye’de güvenlik güçlerinin adam öldürme, işkence ve kötü 

muamele gibi insan hakları ihlallerinin yargı organları tarafından gerektiği gibi 

soruşturulmadığını, bu durumun insan hakları mağdurları ve toplumda var olan 

güvenlik güçlerinin cezadan bağışıklığı bulunduğu düşüncesini güçlendirdiğini 

savunmaktadır.714  

 

Uluslararası Af Örgütü, özellikle gözaltında işkence ve kötü muamele 

iddialarının Cumhuriyet Savcıları tarafından gerektiği gibi soruşturulmadığını, 

açılan soruşturmaların genelde takipsizlikle sona erdiğini belirtmektedir. Sorumlular 

hakkında nadiren açılan davalarda, Mahkemelerin yalnızca Adli Tıp Kurumu 

raporlarını esas aldığı, mağdurların Araştırma ve Eğitim Hastanelerinden aldığı 

sağlık raporlarına dahi itimat edilmediği, davaların basit usul işlemleri nedeniyle 

uzun süre sürüncemede bırakılarak zamanaşımına uğramasına yol açıldığı, 

                                                 
713 Bkz. Human Rights Watch, World Report, 2006, s. 407-408 
714 Bkz. Amnesty International, “Turkey: Time to end Impunity”, 20.04.1999, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440291999?open&of=ENG-380, 18.01.2006; Human 
Rights First, “Obstacles to Reform Exceptional Courts, Police Impunity and Persecution of Human 
Rights Defenders in Turkey”, Ekim 1999, http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/ 
obstacle.htm, 18.01.2006 
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sanıkların suçlu bulunması halinde ise cezalarında önemli indirime gidildiği 

vurgulanmaktadır.715 

 

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin gerektiği gibi 

soruşturulması ve sorumluların cezasız kalmaması için yetkililere aşağıda belirtilen 

bir dizi öneride bulunmuştur:716 

 

- Savcıların, mağdurların şikâyetini beklemeksizin re’sen 

soruşturma başlatması, 

- Olaylar hakkında olabilecek tüm delillerin toplanması, yalnızca 

sanık ifadelerine dayanılarak takipsizlik kararı verilmemesi, 

- Gerektiğinde üst düzey güvenlik görevlileri hakkında da 

soruşturma başlatılması, 

- Önemli ihlal iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma 

başlatılan güvenlik görevlilerinin aynı görevi sürdürmelerine izin 

verilmemesi,  

- Şikâyette bulunan insan hakları mağdurları hakkında, ‘memura 

mukavemet’ gibi karşı suçlamalar getirilerek iddialarından 

vazgeçmelerine yönelik baskı yapılmaması, 

- İşkenceyle alındığı iddia edilen ifadelerin sanık aleyhine delil 

olarak kullanılmaması ve bu şekilde mahkûm edilmiş olan kişilerin 

tespit edilerek yeniden yargılanması. 

 

Uluslararası Af Örgütü’nün yukarıdaki tespit ve önerileri, yasal 

düzenlemelere rağmen uygulamada halen devam eden, güvenlik görevlilerinin 

cezadan bağışıklığı ve bunun verdiği güvenle ihlalleri sürdürme alışkanlığını 

önleyebilecek niteliktedir. 

 

 

                                                 
715 Bkz. supra, dipnot 708 
716 Amnesty International, “Memorandum on AI’s Recommendations to the Government to Address 
Human Rights Violations”, 01.08.2005, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440272005? 
open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
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d) İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 

 

İHSTÖ’lerin Türkiye’de ifade ve örgütlenme özgürlüğü konusunda üzerinde 

durduğu belli başlı sorunlar şunlardır:717 

 

- Gazeteci ve yazarların şiddet içermeyen görüşlerinden dolayı 

soruşturmaya uğraması ve hürriyeti bağlayıcı cezalara 

çarptırılması, 

- Kitap, gazete ve diğer yayınların toplatılması, 

- İnsan hakları savunucularının yasal sınırlamalara, idari baskılara, 

şiddet eylemlerine ve tehditlere maruz kalması, 

- Dernek ve vakıflar hakkında kapatılmaya kadar varan ağır 

yaptırımlar uygulanması, 

- Güvenlik güçlerinin, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde aşırı güç 

kullanması,  

- Başta Kürtçe olmak üzere azınlık718 dillerinin veya yerel dillerin 

kullanılmasının önündeki engeller, 

- Eğitimde, kamusal hizmetlerde ve siyasal yaşamda kadınlara 

uygulanan başörtüsü yasağı. 

 

Türkiye’de geleneksel olarak, Türk Ceza Kanunu veya diğer ceza 

yasalarında, özellikle millete ve devlete veya devletin organlarına karşı yapılan ve 

şiddet ögesi içermeyen eleştirel nitelikteki açıklamaları engellemeye yönelik 

hükümler bulunması ve bu hükümlerin yargı organları tarafından sanık aleyhine 

yorumlanması, sürekli olarak İHSTÖ’lerin eleştirilerine uğramıştır.719 İHSTÖ’ler 

hürriyeti bağlayıcı ceza tehdidi ya da toplumsal şiddet ve baskı altında olan gazeteci, 

                                                 
717 Bkz. Human Rights Watch, “Turkey: Violations of Free Expression in Turkey”, Şubat 1999, 
http://www.hrw.org/reports/1999/turkey/, 18.01.2006 
718 Bkz. supra, dipnot 698 
719 Bkz. International Pen, Writers in Prison Committee, “If not now, when? Turkey: A Nation at the 
Crossroads”, http://www.pen.org/freedom/Turkeybackground.html, 18.01.2006; Human Rights First, 
“Obstacles to Reform Exceptional Courts, Police Impunity & Persecution of Human Rights 
Defenders in Turkey”, Ekim 1999, http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/ 
obstacle.htm#Restrictions, 18.01.2006; Amnesty International, Public Statement, “Turkey: Article 
301 is a Threat to freedom of expression and must be repealed now!”, 01.12.2005, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440352005?open&of =ENG-TUR, 18.01.2006 
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yazar ve insan hakları savunucuları hakkında yetkili makamlara mektup 

göndermekte, basın açıklamaları yoluyla kamuoyunu bilgilendirmekte ve 

soruşturma ve suçlamaların sona erdirilmesi amacıyla acil eylem yoluna 

başvurmaktadır.720 

 

 Kuruluşu, “barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, 

uluslararası demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren 

toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağı” olan Helsinki Yurttaşlar Meclisi’ne721 

dayanan ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir STÖ olan Helsinki Yurttaşlar 

Derneği’nin, Şubat 2004 tarihli “AB Uyum Reformları Sürecinde Örgütlenme 

Özgürlüğü, Çalışma Toplantısı Raporu”nda, Türkiye’nin örgütlenme özgürlüğü 

alanındaki sorunları, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar olarak iki 

ana başlık altında incelenmektedir. Bu rapora göre, uygulamaya ilişkin sorunlar adli 

ve idari bürokrasiden, genel olarak STÖ’lerin bilgisizliğinden veya toplumsal 

yapıdan kaynaklanmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar ise, Dernekler 

Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yer alan sınırlamalar ile 

memurların yargılanmasının önündeki engellerdir.722  

 

İHSTÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü kapsamında Türkiye’ye yönelttikleri 

eleştiriler arasında ise, dernek ve vakıflar hakkında uygulanan ve kapatılmaya kadar 

varan orantısız ceza hükümleri ve diğer yaptırımlar, özellikle insan hakları 

derneklerine ve sendikalara yönelik baskılar, güvenlik güçlerinin barışçıl amaçlarla 

yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde aşırı güç kullanması sayılabilir723. 

 

                                                 
720 Bkz. inter alia, Human Rights Watch, “Turkey: Case against Novelist (Orhan Pamuk) Threatens 
Freedom of Expression”, Letter to the Turkish Justice Minister, 29.09.2005, http://hrw.org/english/ 
docs/2005/09/29/turkey11872.htm, 18.01.2006; Amnesty International, “Turkey: Human rights 
defenders still targeted”, Media Briefing, 09.02.2004, http://web.amnesty.org/library/Index/ 
ENGEUR440042004?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006. 
721 “HCA - Helsinki Citizens' Assembly” 
722 Bkz. http://www.hyd.org.tr/tr/rapor.asp?rapor_id=15, 18.01.2006 
723 Bkz. inter alia, Human Rights Watch, “Turkey: Curbs on Assembly Undermine EU Bid”, 
28.04.2004 http://www.hrw.org/english/docs/2004/04/28/turkey8501.htm, 18.01.2006; Amnesty 
International, Public Statement, “Turkey: Police brutality against peaceful demonstrators”, 
07.03.2005, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440082005?open&of=ENG-TUR, 18.01. 
2006 
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 İHSTÖ’ler, basın ve yayın organlarında, siyasal yaşamda ve eğitimde başta 

Kürtçe olmak üzere Türkiye’de konuşulan diğer dillerin kullanılmasının önündeki 

yasal ve idari engellerin, ifade özgürlüğüne haksız müdahale teşkil ettiğine dikkat 

çekmektedir.724 

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, Türkiye’de ifade ve din özgürlüğü 

bağlamında üzerinde durdurduğu bir diğer konu ise, kamusal hizmetlerde ve siyasal 

yaşamda kadınlara uygulanan başörtüsü yasağıdır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 

AİHM’nin 29 Haziran 2004 tarihli Leyla Şahin / Türkiye kararının açıklandığı gün, 

Türkiye’de yükseköğretimde başörtüsü yasağıyla ilgili kapsamlı bir memorandum 

yayımlamıştır.725 AİHM’nin, başvuran Leyla Şahin’e yükseköğretimde uygulanan 

başörtüsü yasağının AİHS’yi ihlal etmediği sonucuna varması üzerine, İnsan Hakları 

İzleme Örgütü AİHM’nin Daire kararını eleştirerek, başvuran vekillerinin Büyük 

Daire’ye yapacakları başvurunun başarılı olmasını umduklarını belirten bir yorum 

yayımlamıştır. 726 İnsan Hakları İzleme Örgütü, AİHM Büyük Dairesi’nin 10 Kasım 

2005 tarihinde, AİHM Daire kararıyla aynı doğrultuda, Leyla Şahin başvurusunda 

AİHS’nin ihlal edilmediği sonucuna varması üzerine ise, Büyük Daire kararını da 

eleştirerek, Belçikalı yargıç Françoise Tulkens’in muhalefet şerhinde yer verdiği 

görüşleri övmüştür.727 

 

 

 

 

 

                                                 
724 Bkz. Human Rights Watch, “Questions and answers: Freedom of Expression and Language Rights 
in Turkey”, Nisan 2002, http://www.hrw.org/press/2002/08/turkeyqa041902.htm, 18.01.2006; 
Amnesty International, Public Statement, “Turkey: Teacher’s union under pressure”, 21.01.2005, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440022005?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
725 Human Rights Watch, 29.06.2004, “Memorandum to the Turkish Government on the Human 
Rights Watch’s Concerns With Regard to Academic Freedom in Higher Education, and Access to 
Higher Education for Women who Wear the Headscarf”, http://hrw.org/backgrounder/eca/ 
turkey/2004/, 18.01.2006 
726 Human Rights Watch, “A Certain Lack of Emphaty”, http://hrw.org/english/docs/2004/07/01/ 
turkey8985.htm, 18.01.2006. Sözkonusu yorum 01.07.2004 tarihli Zaman Gazetesi’nde de 
yayımlanmıştır. 
727 Bkz. Human Rights Watch, “Turkey: Headscarf Ruling Denies Women Education and Career”, 
16.11.2005, http://hrw.org/english/docs/2005/11/16/turkey12038.htm, 18.01.2006 
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e) Kadınlara Karşı Şiddet 

 

Ulusal ve uluslararası kadın örgütlerinin yanı sıra, İHSTÖ’ler, Türkiye’de 

kadın hakları konusuna büyük önem vermekte ve Türkiye’de kadın hakları alanında 

önemli sorunlar yaşandığına dikkat çekmektedir.  

 

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), BM İşkenceye Karşı Komite’ye 

sunduğu Eylül 2003 tarihli genel raporunda, Türkiye’de kadın hakları alanında 

yaşanan sorunları aşağıdaki başlıklar altında incelemektedir:728 

 

- Kadının statüsünden kaynaklanan sorunlar: i) Kadının hukuksal 

statüsü, ii) Kadının sosyal, ekonomik ve siyasal statüsü 

- Kadına karşı aile içi şiddet: i) Aile içi (fiziksel) şiddet, ii) Evlilikte 

tecavüz, iii) Aile içi kültürel uygulamalar 

- Toplumsal şiddet: i) Tecavüz ve diğer cinsel şiddet türleri, ii) 

Fahişelik ve kadın ticareti 

- Devletin uyguladığı şiddet: i) Yasalardan kaynaklanan sorunlar ii) 

Cinselliğe dayalı işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, 

aşağılayıcı muamele türleri 

 

İHSTÖ’ler, eski Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 

kadına yönelik ayrımcı hükümleri yoğun olarak eleştirmiş ve bu hükümlerin 

Türkiye’de kadına karşı şiddeti teşvik ettiğini savunmuştur. Yeni yasalarda kadına 

yönelik ayrımcı hükümlere yer verilmeyerek, hukuksal sorunlar büyük ölçüde 

giderilmiştir. Ancak, kadınlara yasalarda tanınan güvenceler tam olarak 

uygulanmamaktadır. Örneğin, özellikle kırsal kesimde 16 yaşından küçük yaştaki 

kız çocukları evlendirilmekte ve evlendirilmeden önce rızaları aranmamaktadır. 

Kadının sosyal, ekonomik ve toplumsal statüsünden kaynaklanan sorunlar halen 

                                                 
728 World Organisation Against Torture, “Violence against Women in Turkey. A Report to the 
Committee against Torture”, Eylül 2003, http://www.omct.org/pdf/vaw/publications/2003/ 
eng_2003_09_turkey.pdf, 18.01.2006, s. 341-381. Minnesota İnsan Hakları Savunucuları, Kadınlara 
Karşı Şiddeti Durdurun Projesi’nin Türkiye Raporunda da benzer sorunlara dikat çekilmektedir. Bkz. 
Stop Violence Against Women, Turkey, 03.05.2005, http://www.stopvaw.org/turkey.html, 
18.01.2006 
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sürmektedir. Kadınlar, gerek aile içinde, gerek toplumda erkeklere göre dezavantajlı 

konumdadır. Kadınlar, eğitim ve iş olanaklarından da yeterince 

yararlanamamaktadır.729 

 

Kadınlara yönelik insan hakları ihlallerinin en ağırı ise aile içi ve toplumsal 

şiddet ile güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddettir. Ailenin erkek üyeleri veya aile 

büyüklerinin bir araya gelerek, geleneksel namus değerlerine aykırı hareket eden 

kadın veya kız çocuğuna verilecek cezayı tayin etmesi, bu korkunç şiddet olayı aile 

içi meşruiyet taşıdığından, kadınların kaçacak veya sığınacak yerlerinin olmaması, 

aile içi şiddetin en çirkin yüzünü göstermektedir. Bunun dışında kadınların evlilik 

içinde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalması, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu 

gibi, İHSTÖ’lerin Türkiye bakımından da önemle üzerinde durdukları önemli bir 

sorundur.730 

 

Kadınlara yönelik diğer şiddet eylemleri ise, güvenlik güçlerinin 

gözaltındaki kadınlara karşı uyguladığı cinsel şiddet ve kadınların bu yöndeki 

iddialarının yargı organlarınca gerektiği gibi soruşturulmamasıdır. Özellikle 

gözaltındaki kadınlara karşı uygulanan bir diğer şiddet türü ise bekâret kontrolü ve 

rızaya dayalı olmayan genital muayenedir.731 

 

 

 

                                                 
729 ibid 
730 Bkz. Amnesty International, “Women confronting family violence”, 02.06.2004, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440132004?open&of=ENG-TUR, 18.01.2006 
731 Bkz. Amnesty International, “Turkey: End sexual violence against women in custody”, 
26.02.2003, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440062003?open&of=ENG-TUR, 18.01. 
2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İHSTÖ’LERİN MEŞRUİYET VE GÜVENİLİRLİK SORUNU 

 

1. İHSTÖ’lerin Meşruiyeti 

 

1.1 Uluslararası Meşruiyet Ölçütü Olarak İnsan Hakları 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, BM’nin oluşum süreci ve uluslararası insan 

hakları belgelerinin ortaya çıkmasıyla, insan hakları (özellikle de bireysel 

özgürlükler) uluslararası alanda yeni bir meşruiyet ölçütü olarak belirmeye 

başlamıştır. Bu yeni meşruiyet ölçütü, iktidarın kökeni ya da kazanılmasından 

ziyade nasıl kullanıldığıyla yani uygulamasıyla ilgilidir. 

 

16. yüzyılda ilk kez Machiavelli tarafından dile getirilen, kuvvet veya zorla 

kazanılan iktidarın stratejik olarak, uzun vadede iktidarı koruyabilmek için, ideoloji, 

mit ve ritüellerle halkın gözünde meşrulaştırılması ihtiyacı, modern meşruiyet 

kuramının temelini oluşturmaktadır. Machiavelli’nin çatışmacı kuramı, daha sonra 

toplumsal teorilerle desteklenerek, Hegel, Marx, Gramsci ve Habermas gibi 

meşruiyet sorunu üzerinde duran birçok düşünüre esin kaynağı olmuştur. 732 

                                                 
732 Bkz. Morris Zeditch, Jr., “Theories of Legitimacy”, The Psychology of Legitimacy: Emerging 
Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations, Ed: John T. Jost ve Brenda Major, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, s. 42 vd. 
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Gramsci, zorlayıcı güç yoluyla iktidarın kazanılmasını öngören gerçekçi 

hegemonyacı görüşe, uzlaşma yoluyla sürdürülen hegemonya ve entelektüel ve 

dürüst liderliğin sağladığı meşruiyeti eklemiştir. Gramsci’ye göre, hegemonya dışsal 

ve içsel olmak üzere iki şekilde icra edilmektedir. Dışsal olarak, ödül ve ceza 

yoluyla davranış ve tercihler etkilenmekte, içsel olarak ise, kişisel inançlar, fikirler 

ve değerler üstün çıkarları yansıtacak biçimde şekillendirilmektedir. Bu bağlamda, 

ortak bir toplumsal ve ahlaki söylem etrafında, tekçi bir gerçeklik anlayışı 

geliştirilerek, hegemonya sağlanmakta ve sürdürülmektedir. Gramsci’nin yeni 

hegemonya doktrinine dayanılarak, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 

insan hakları projesinin lideri olarak, uluslararası ilişkilerinde geliştirdiği küresel 

hegemonyacı siyasetine meşruiyet kazandırdığı iddia edilmektedir.733 

 

Habermas ise, klasik demokrasi söyleminde insan haklarının halk 

egemenliğini sınırlayıcı bir alternatif olarak görüldüğünü, oysa insan hakları ile halk 

egemenliği arasında (karmaşık) içsel bir ilişki bulunduğunu savunmaktadır. 

Habermas, yasallıktan meşruiyete geçişin, vatandaşların siyasal özerkliklerini 

kullanmalarını güvenceye alan (siyasal) haklar vasıtasıyla açıklanabileceğini 

belirtmektedir. Bu bağlamda, pozitif hukuk kuralları meşruiyetini diğer bireysel 

özgürlükleri güvenceye alan haklardan değil, siyasal katılım haklarından 

almaktadır.734 Habermas’a göre, vatandaşların kamusal özerkliklerinden (ya da 

otonomilerinden) uygun şekilde yararlanabilmeleri için, öncelikle bireysel (veya 

özel) özerklikleri sayesinde yeterli bir bağımsızlığa sahip olmaları gerekmektedir. 

Vatandaşların bireysel özerklikten aynı ölçüde yararlanabilmeleri ise, ancak birer 

vatandaş olarak siyasi özerkliklerini kullanabilmeleri ile mümkün olabilir. Bu 

nedenle, bireysel ve siyasal temel hakları birbirinden ayırt etmek olası değildir.735  

                                                 
733 Bkz. Tony Evans, “Power, economy and the universalization of human rights”, Human Rights 
Fifty Years on: A reappraisal” Ed: Tony Evans, Manchester and New York, Manchester University 
Press, 1998, s. 5 
734 Bkz. Ingeborg Maus, “Liberties and Popular Sovereignty: On Habermas’s Reconstruction of the 
System of Rights”, Discourse and Democracy: Essays on Habermas's Between Facts and Norms, 
Ed: Rene Von Schomberg ve Kenneth Baynes, Albany / New York, State University of New York 
Press, 2002, s. 90-91 
735 Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev: Medeni Beyaztaş, İstanbul, 
Bakış Yayınları, 2002, s. 153-154 
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Habermas, Batılı düşünürlerin, insan haklarının evrensel geçerlilik iddiasının 

arkasında Batı’nın iktidar talebinin yattığı yönündeki görüşlerini, Batı’nın kendi 

kendine eleştirel yaklaşımı çerçevesinde normal karşılamakta, ancak bunun Batılı 

insan hakları anlayışına “Asya’ya has değerler” söylemiyle getirilen eleştirilerle 

karıştırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.736 Habermas, Batı tipi meşrulaştırma 

ölçütü olarak insan haklarını, yegâne ve en iyi çözüm olmamakla birlikte, sadece 

Batı medeniyetlerinin değil, diğer medeniyetlerin de maruz kaldığı genel bir meydan 

okumaya karşı verilmiş bir çözüm/cevap olarak görmektedir.737 

 

İnsan haklarının uluslararası bir meşruiyet ölçütü olarak, daha geniş 

kitlelerce kabul görebilmesi için, uluslararası toplumun, insan hakları ihlallerine 

karşı müdahale konusunda, konu ve yer yönünden ayırımcılık yapmaması, ulusal 

çıkarların insan haklarının meşruiyetinin arkasına gizlenmemesi gerekmektedir. 

Örneğin, NATO’nun 1995 yılında Bosna-Hersek’e, 1999 yılında ise Kosova’ya 

yaptığı müdahalelerle, çeşitli eleştirilere rağmen ve gecikmiş de olsa bölgede daha 

ağır insan hakları ihlalleri yaşanması önlenmiştir. Yine, İngiltere’nin 1999 yılında 

Sierra Leone’ye ve Avustralya yönetimindeki askeri güçlerin aynı yıl içinde Doğu 

Timor’a yaptıkları müdahaleler, bölgede daha fazla insanın ölmesini engellemiştir. 

Ancak, 1994 yılında Ruanda’da yaşanan soykırıma, uluslararası toplum, ilgileniyor 

gibi görünmenin ötesinde, herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Taliban 

rejiminin özellikle kadınlara karşı giriştiği korkunç şiddet politikasına, uluslararası 

toplum 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar ilgisiz kalmıştır.738 İHSTÖ’ler tarafından 

da yoğun olarak dile getirilen bu çelişkiler, özellikle Asya-Pasifik, Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerinde, Batılı insan hakları anlayışına karşı duyulan tepkinin 

büyümesine ve baskıcı iktidarların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. 

 

 

                                                 
736 ibid, s. 155-164. Asya ülkelerinin Batılı insan hakları anlayışına yönelttikleri eleştiriler için bkz. 
supra, s. 156-158, 194-195 
737 Habermas, 2002, s. 167 
738 Bkz. Micheline Ishay, “Promoting Human Rights in the Era of Globalization and Interventions: 
The Changing Spaces of Struggle”, Globalizations, Aralık 2004, C.1, S. 2, s. 181-193 
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1.2. İHSTÖ’lerin Uluslararası Alanda Meşruiyeti 

 

İHSTÖ’lerin, uluslararası alandaki meşruiyeti, birincil (aslen kazınılan – 

generated) ya da ikincil (türev – derived) unsurlara dayanmaktadır. Aslen kazanılan 

ya da birincil unsurlar, halk desteği, ilişkiler, bilgi ve uzmanlık ile performans gibi 

somut özellikler ile güven, doğruluk ve itibar gibi soyut özelliklerden oluşmaktadır. 

Türev ya da ikincil unsurlardan ise ahlaki ve hukuksal kaynaklar 

kastedilmektedir.739 

 

İHSTÖ’lerin meşruiyetinin en somut göstergesi, yardımını talep ettiği 

insanlar, yani üyeleri, destekçileri ve hayranları tarafından doğrudan 

desteklenmesidir. Elde edilebilecek en güçlü destek ise, haklarını korumaya ve 

sağlamaya çalıştığı insanlardan gelen destektir. İHSTÖ’lerin, insanların rızasına 

dayanması ve onların yararı için çalıştığının bilinmesi güçlü bir meşruiyet 

kaynağıdır. Buna benzer şekilde, STÖ’lerin yaygın ve temsili üyelik sistemine sahip 

olması, sahip olduğu desteğin artması ve demokratik bir yapıya sahip olduğunu 

göstermesi yönünden meşruiyeti arttırıcı bir unsurdur. Üyelik esasına dayanmayan 

İHSTÖ’ler ise, bu desteği farklı kaynaklardan alabilirler. Örneğin, bir STÖ’ye 

maddi bağış yapanların çeşitliliği, gönüllü çalışanlarının çokluğu, aydınların, 

akademisyenlerin ve medyanın desteği de İHSTÖ’lerin meşruiyetini güçlendirici 

niteliktedir.740 

 

İHSTÖ’lerin, uzmanlıkları, bilgi birikimleri ve ilişkileri de onlara meşruiyet 

kazandıran özellikleri arasında sayılabilir. Örneğin, insan hakları ihlallerinin hangi 

bölgelerde ve ne şekilde işlenmiş olabileceğine ilişkin bilgi birikimi ve olay yerinde 

kimlerle nasıl görüşecekleri konusunda uzmanlık sahibi olmaları, meşruiyetlerini 

doğrudan halktan aldıklarını göstermektedir.741 

 

                                                 
739 Hugo Slim, “By What Authority? The Legitimacy and Accountability of Non-governmental 
Organisations”, The International Council on Human Rights Policy, International Meeting on Global 
Trends and Human Rights – Before and After September 11th, Cenevre, 10-12 Ocak 2002, p. 21 
740 ibid, p. 28-30 
741 ibid, s. 31 
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İHSTÖ’lerin insan hakları, yoksulluk ve acıların giderilmesi konusunda 

gösterdiği performans da meşruiyetleri için bir ölçüt olarak kabul edilebilir. Somut 

bir veri olarak, İHSTÖ’lerin performansı ve etkinliklerinin, meşruiyetlerine önemli 

katkısı vardır.742 

 

İHSTÖ’lerin aslen kazanılan ya da birincil meşruiyet kaynakları arasında 

güven, doğruluk ve itibar gibi soyut ögeler de yer almaktadır. İHSTÖ’lerin, deyim 

yerindeyse, halkın gözündeki olumlu imajı da kolay kazanılmayan önemli meşruiyet 

ölçütlerinden biri olarak kabul edilmelidir.743 

 

Türev ya da ikincil meşruiyet unsurları ise, ahlaki (moral) ve hukuksal 

kaynaklardan oluşmaktadır. İHSTÖ’ler uluslararası hukukta, kendilerine devletler 

tarafından verilen özel yetkilere dayanarak faaliyet gösteren kuruluşlar değildir. Bu 

özellikleriyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden ve BM’nin uzman 

kuruluşlarından ayrılmaktadır. İHSTÖ’ler, devletlerin ulusal hukuk kuralları 

uyarınca kurulmaları ve uluslararası hukukta tanınmaları sayesinde bir ölçüde 

meşruiyet kazanmaktadır. Ancak, İHSTÖ’ler meşruiyetini alelade uluslararası 

hukuk kurallarından değil, insan hakları kurallarından almaktadır. BM Genel 

Kurulu’nun 1998 yılında yayımladığı İnsan Hakları Savunucularıyla İlgili 

Deklarasyon’da, bireylerin ve birey gruplarının insan haklarının korunması ve 

geliştirilmesi hakkı olduğu tanınmaktadır. Bununla birlikte, yasallık İHSTÖ’lerin 

meşruiyetinin küçük bir bölümünü teşkil etmektedir. İHSTÖ’lerin meşruiyeti geniş 

ölçüde moral değerlere dayanmaktadır. Yani İHSTÖ’lerin insanların eşitliği, insan 

onuru, tarafsızlık, adalet, özgürlük, bireysel ve kolektif sorumluluk gibi değerlere 

dayanan insan hakları ihlallerini sona erdirme misyonu, onların meşruiyetinin açık 

kaynağını oluşturmaktadır.744 

 

 

 

                                                 
742 ibid, p. 32-33 
743 ibid, p. 34-35 
744 ibid, p. 22-26 
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1.3. Bölgesel ve Uluslararası Örgütlerin Meşruiyet Arayışında 

İHSTÖ’lerin Yeri ve Önemi 

 

Uluslararası hukukun meşru ve son elli-altmış yıla kadar yegâne süjesi 

olarak görülen devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu bölgesel ve uluslararası 

örgütler, son yıllarda yaşadıkları demokratik meşruiyet krizini, doğrudan halkı 

temsil ettiğini düşündükleri ulusal, bölgesel ve uluslararası STÖ’lerin katılımını 

arttırarak ve STÖ’lere uluslararası alanda daha sağlam bir hukuksal statü vererek 

gidermeye çalışmaktadır.  

 

Bölgesel ve uluslararası örgütlerin neden böyle bir meşruiyet krizine 

girdikleri ve genelde STÖ’lerin, özelde ise İHSTÖ’lerin, uluslararası örgütlerin bu 

meşruiyet krizini çözebilecek doğru özneler olup olmadıklarının incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

Soğuk savaşın sona ermesinin ardından küreselleşmenin yükselişi ve 

uluslararası ticarete bağlı yeni uluslararası elitler, uluslararası örgütler ve bu arada 

uluslararası STÖ’ler ortaya çıkmaya başlamıştır. Uluslararası alanda ortaya çıkan bu 

yeni öznelerin, daha güvenli bir ortamda yer alma kaygıları, uluslararası örgütlerin 

amaçları, kabiliyeti ve sorumlulukları konusundaki beklentileri de arttırmıştır. 

Uluslararası örgütlerin gönüllü oldukları işlevler öylesine artmaya ve çeşitlilik 

göstermeye başlamıştır ki, bu sorumluluk, uluslararası örgütleri daha önce asla sahip 

olmadıkları yeni meşruiyet şekilleri aramaya zorlamıştır.745 

 

Diğer yandan, ulusal siyasetçilere ve uluslararası örgütlerin sekretaryalarında 

çalışan bürokratlara karşı kamuoyunda büyük bir güvensizlik duyulmaktadır. 

Siyasetçi ve bürokratlar dile getirdiğinde şüpheyle yaklaşılan görüşler, STÖ’ler 

tarafından dile getirildiğinde kamuoyunda inanılması ve kabul edilmesi daha kolay 

olmaktadır. STÖ’lere yakın ve aynı çizgide olan siyasetçi ve bürokratların, 

                                                 
745 Bkz. Kenneth Anderson, “The Ottowa Convention Banning Landmines, the Role of International 
Non-governmental Organizations and the Idea of International Civil Socity”, European Journal of 
International Law, 2000, C. 11, S. 1, s. 113 
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inandırıcılıklarının artacağı düşünülmektedir.746 Bu durum da doğal olarak, bölgesel 

ve uluslararası örgütler nezdinde görevli siyasetçileri ve bürokratları STÖ’lere yakın 

olmaya teşvik etmektedir. 

 

İHSTÖ’lerin bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin geliştirilmesinde 

fayda olduğuna şüphe duyulmamakla birlikte, İHSTÖ’lerin uluslararası örgütlerin 

demokratik meşruiyet kaynağı olarak görülmesinin bir takım sakıncaları da 

bulunduğu göz ardı edilmemelidir. 

 

Birincisi, Uluslararası Af Örgütü gibi, kitlesel üyelik temeline dayanan 

büyük İHSTÖ’ler dışındaki uzman örgütlerin, örneğin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 

veya Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun, akredite oldukları bölgesel ve 

uluslararası kuruluşlara demokratik meşruiyet sağlayacağını teorik olarak ileri 

sürmeye olanak yoktur. 747 

 

İkincisi, uluslararası örgütlerin İHSTÖ’lerden sağlayacakları meşruiyete 

dayanarak, faaliyet alanlarını ve kapasitelerini giderek arttırmaları, uluslararası 

örgütlerin hantallaşması ve işlevselliğinin azalması tehlikesini de beraberinde 

getirmektedir. 

 

Üçüncüsü ise, İHSTÖ’lerin siyasetçilere, bürokratlara ve uluslararası 

örgütlerin sekretaryalarına fazla yakın olması, hem uluslararası örgütlerin, hem 

İHSTÖ’lerin bağımsızlıkları ve güvenilirliklerinde zamanla aşınmaya yol açabilecek 

bir gelişmedir. Bu nedenle, uluslararası örgütlerin İHSTÖ’leri demokratik meşruiyet 

kaynağı olarak görmesi ve uluslararası örgütlere eklemlemeye çalışması, 

uluslararası insan hakları hareketi için sakıncalar taşımaktadır.748 

 

 

                                                 
746 G. C. A. Junne, “International oganizations in a period of globalizations: New Problems of 
Legitimacy”, The Legitimacy of International Organizations, Ed: Jean-Marc Coicaud, Veijo 
Heiskanen, New York, United Nations University Press, 2001, s. 214 
747 Benzer yöndeki açıklamalar bkz. Anderson, 2000, s. 117-118 
748 Bkz. Junne, 2001, s. 214-215 
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2. İHSTÖ’lerin Güvenilirliği 

 

2.1. Şeffaflık 

 

İHSTÖ’lerin güvenilirliklerinin sağlanması bakımından özellikle finansal 

konularda şeffaf olmaları, her türlü gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak kamuoyuna 

açıklamaları ve bağımsız denetime açık olmaları gerekmektedir. 

 

STÖ’lerin, üyeleri, bağışçıları ve kamuoyu tarafından hangi yollarla 

denetlenecekleri, bu örgütlerin büyüklüğü ve olgunluğuna göre değişmektedir. Çoğu 

kimse, büyük rakamlara ulaşan İHSTÖ’lerin gelir giderlerinin doğruluğunun 

bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.749 

 

Uluslararası Af Örgütü Statüsü’nün 45. maddesinde, Örgütün Uluslararası 

Sekretaryası tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu ile Uluslararası Konseyi’ne 

sunulan hesaplarının, Uluslararası Konsey’ce atanan bir denetçi tarafından her yıl 

denetleneceği belirtilmektedir.750 İnsan hakları İzleme Örgütü de her yıl mali 

denetimden geçen hesaplarını kamuoyuna açıklamaktadır.751 

 

İHSTÖ’ler merkez ve çevre örgütlerinin bulunduğu ülkelerde de ulusal 

mevzuat hükümleri uyarınca hesaplarını bağımsız denetçilerin kontrolünden 

geçirmek zorundadır. Ancak, İHSTÖ’lerin bu mükellefiyeti, onlar üzerinde bir 

takım haksız mali yükümlülükler yoluyla, iktidarlar tarafından baskı aracı haline 

dönüştürülmemelidir. 

 

İHSTÖ’lerin şeffaflık ilkesinin bir diğer gereği ise yönetimde şeffaflıktır. 

Örgüt üyeleri ve destekçilerinin, kendi adlarına ne tür faaliyetlerde bulunulduğunu 

                                                 
749 Bkz. International Council on Human Rights Policy, “Deserving Trust: Issues of Accountability 
for Human Rights NGOs”, Draft Report for Consultation, Nisan 2003, www.ichrp.org/oc/excerpts/ 
136.doc, 13.05.2005, s. 105 
750 Bkz. http://web.amnesty.org/pages/aboutai-statute-eng, 18.01.2006 
751 2004 yılı hesapları için bkz. http://www.hrw.org/donations//finance.htm, 18.01.2006 
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öğrenme hakları vardır.752 Örneğin örgüt üyeleri, örgütün işlemleri ve diğer 

örgütlerle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabilmelidir. İHSTÖ’lerin bu 

mükellefiyetinin de, insan hakları mağdurlarını ve örgüt çalışanlarını faaliyette 

bulunulan bölgede tehlikeli veya zor durumda bırakacak şekilde yorumlanmaması 

gerekmektedir. 

 

2.2. Nesnellik 

 

İHSTÖ’ler’in güvenilirlik koşullarından biri de nesnel ve tarafsız 

olmalarıdır. İHSTÖ’lerin itibarı, organik ve işlevsel olarak bağımsız ve 

tarafsızlıklarını korumalarına bağlıdır. 

 

İHSTÖ’ler, bağımsızlıklarının gereği olarak devletlerle ve kamu 

kurumlarıyla organik bağlantı içinde olmamalı, devletlerden ve kamu kurumlarından 

maddi yardım kabul etmemelidir. Öte yandan, İHSTÖ’lerin uluslararası sekretaryası 

ve yönetim organlarında personel seçimine özen gösterilmeli, tarafsızlığından şüphe 

duyulan kişiler istihdam edilmemelidir. 

 

İHSTÖ’lerin işlevsel yönden bağımsız ve tarafsızlıklarının korunması ise, 

her türlü faaliyetlerinde “uygunsuz” baskı ve müdahalelerden etkilenmemelerine 

bağlıdır. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin tamamı bağımsız ve 

tarafsız olduklarını iddia etseler de, bu söylem gerçeği yansıtmamaktadır.753 

 

Örnek vermek gerekirse, bazı Hükümetler, kendileri hakkında yapılan 

eleştirilere karşı faaliyette bulunmak üzere, ‘bağımsız’ kampanyacılara, STÖ 

görünümünde örgütler kurdurmaktadır.754 Benzer biçimde, bazı şirketler de, şirket 

aleyhine yürütülen eleştirileri bastırmak için sahte STÖ’ler kurmaktadır. Diğer bazı 

                                                 
752 International Council on Human Rights Policy, 2005, s. 105 
753 İbid, s. 84 
754 Bu örgütlere, GONGO (Government NGOs – Hükümet STÖ’leri veya Government Organized 
NGOs – Hükümetin Örgütlediği STÖ’ler) denmektedir. 
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çıkar grupları, siyasal partiler ve siyasal hareketler de insan hakları örgütü adı 

altında sahte STÖ’ler kurmaktadır.755 

 

İHSTÖ’lerin tarafsızlığı konusunda ortaya çıkan bir başka sorun ise, 

İHSTÖ’lerin bir ülkedeki siyasal partilerle ortaklaşa çalışmasının, tarafsızlıklarını 

etkileyip, etkilemeyeceğidir. Bazı insan hakları savunucuları aksini iddia etse de, 

insan hakları savunucularının aynı zamanda siyasal faaliyetlerde bulunması bir 

takım sorunlara yol açmaktadır. Örneğin Moritanya’da, muhalif bir partiyle yakın 

ilişki içinde olan, kölelik karşıtı bir STÖ ile diğer bağımsız STÖ’ler arasında 

yaşanan tartışmalar, ülkedeki belli başlı insan hakları savunucuları arasındaki 

ilişkilere ve dolayısıyla insan hakları hareketine uzun süre zarar vermiştir.756 

 

Öte yandan, bazı ülkelerde silahlı çatışmaların geniş cephe hareketlerine 

dönüşmesi, STÖ’lere silahlı muhalif gruplardan veya Hükümetten sızmalar 

yaşanmasına neden olmaktadır. Silahlı çatışma yaşanan ülkelerde, STÖ’lerle 

muhalif gruplar arasında çeşitli organik bağlantılar kurulmakta ya da STÖ üyeleri ve 

çalışanları gizlice silahlı örgütlere üye olmaktadır. Bu durum, silahlı çatışma 

yaşanan bölgelerde, insan hakları ihlalleriyle ilgili tarafsız bilgilere ulaşılmasında 

sorunlara yol açmaktadır.757 

 

İHSTÖ’lerin faaliyetleriyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli 

bir husus da, insan hakları ihlallerinin seçiminde ve raporlaştırılmasında nesnel ve 

dengeli olunmasıdır. İHSTÖ’lerin, bir ülke üzerinde çalışırken, ülkenin özel 

koşullarını göz önünde bulundurmaları ve araştıracakları konular üzerinde bir 

sınırlama veya tercih yapmaları, gerekirse en vahim insan hakları sorunlarına ağırlık 

vermeleri doğaldır. Ancak, bunu yaparken, ya ilgili ülkelerdeki insan hakları 

ihlallerine neden sonuç ilişkisi içinde ve bütünsel olarak bakılmalı veya ülke ayrımı 

gözetilmeksizin, belli insan haklarının her bir ülkedeki durumuna eşit olarak 

                                                 
755 International Council on Human Rights Policy, 2005, s. 84. Örneğin, İsrail-Filistin çatışmasına 
İsrail tarafından bakıp, diğer İHSTÖ’ler ve insancıl örgütlerin faaliyetlerini izlemek ve İsrail aleyhine 
yapılan tespit ve yorumları eleştirmek üzere kurulan Kudüs merkezli NGO Monitor (STÖ İzleme) 
adlı örgüt hakkında bkz. http://www.ngo-monitor.org/ngo-monitor/mission.htm, 18.01.2006  
756 International Council on Human Rights Policy, 2005, s. 85 
757 ibid 
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değinilmelidir. Aksi halde, örneğin, Türkiye’nin insan hakları sorunları hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmayan ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2006 yılı 

raporunu inceleyen bir araştırmacı, Türkiye’de ekonomik ve sosyal haklar yönünden 

herhangi bir sorun yaşanmadığı, buna karşılık başörtüsü sorununun Türkiye’de din 

ve eğitim özgürlüğünün önündeki en önemli insan hakları sorunlarından biri olduğu 

gibi yanlış bir izlenime kapılacaktır.758 

 

2.3. Doğruluk 

 

İHSTÖ’lerin etkinliğini, güvenilirliğini ve itibarını, yani bir bakıma 

meşruiyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri, tespit ettikleri ve faaliyetlerine 

esas teşkil eden bilgilerin doğruluğudur. 

 

Yıllardır, doğru bilgi yayma konusunda haklı bir itibarı ve güvenilirliği 

bulunan Uluslararası Af Örgütü’nün759 yayımladığı bir el kitabında, doğru bilgiye 

ulaşmanın önemi aşağıdaki şekilde izah edilmektedir:760 

 

- Doğruluk insan hakları denetiminin nihai silahıdır. Hükümetleri ve 

kamuoyunu etkileyebilmek, kullanılan bilgilerin doğruluğuna 

bağlıdır. 

- Doğruluk, denetim ve tespit sürecinin belkemiğini 

oluşturmaktadır. İnsan haklarını denetleyenler, temasları ve 

görüşmeleri sonucunda elde ettikleri bilgileri kamuoyuna 

açıklamadan önce, değerlendirmeye uzun süre ayırmalıdır. Zaman 

darlığı ve ivedilik önemli olmakla birlikte, doğruluktan vazgeçme 

pahasına alelacele rapor hazırlanmamalıdır. 

- Elde edilen deliller, çoğu kez, bir noktada kesin ve net sonuçlara 

ulaşılmasını sağlar. Ancak bazen, bir konu hakkında doğru tabloyu 

oluşturmak için sonsuza kadar beklemek gerekebilir. Eldeki her 

                                                 
758 Bkz. supra, s. 228 
759 Bkz. supra, dipnot 311 
760 Amnesty International ve CODESTRIA, UKWELI Monitoring and Documenting Human 
Rights Violations in Africa, Amnesty International Dutch Section, Amsterdam, 2000, s. 32 
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veriyi doğrulamanın mümkün olmadığı durumlarda, dikkatli ve 

özenli bir dil kullanılmalıdır. Örneğin “… olduğu görülmektedir” 

“deliller….işaret etmektedir.” gibi. 

 

Uluslararası Af Örgütü, bir bildiri ya da rapor yayımlanmadan önce, metnin 

doğruluğundan, siyasal olarak bağımsızlığından, örgütün yetki alanına girdiğinden 

emin olabilmek için, Uluslararası Sekretarya tarafından uygun bulunması gerektiğini 

belirtmektedir. Örgütün, tartışmasız vakalardan ziyade, iddialardan yola çıktığı, bu 

nedenle genelde iddiaların araştırıldığı, hata yapılması durumunda ise olay hakkında 

bir düzeltme yayımlandığı hatırlatılmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü’nün 

araştırmalarında büyük ölçüde Hükümetlere, uluslararası örgütlere, gazetecilere, 

akademisyenlere, diğer insan hakları örgütlerine ve ilgili gruplara danışıldığı ve 

araştırmaların (genel olarak tüm kesimlerce) güvenilir bulunduğu ifade 

edilmektedir.761 

 

İHSTÖ’lerin doğru bilgi vermelerinin yanı sıra, elde ettikleri doğru bilgileri 

tam ve eksiksiz olarak vermeleri, içlerinden istedikleri bölümü çıkarıp, kamuoyunu 

eksik bilgilendirmemeleri de önem taşımaktadır.  

 

 

 

                                                 
761 Bkz. Amnesty International, http://web.amnesty.org/pages/aboutai-faq-eng, 18.01.2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren, devlet ve siyasal gruplardan bağımsız, 

kar amacı gütmeyen, gelişmiş bir örgüt ağına sahip insan hakları kuruluşları olduğu 

belirtilen İHSTÖ’ler, uluslararası insan hakları hukukunun en önemli süjelerinden 

biri haline gelmiştir. İnsan hakları alanında herhangi bir bilgiye ulaşmak 

istendiğinde, başta Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak 

üzere, belli başlı İHSTÖ’lerle karşılaşmamak olası değildir. İHSTÖ’lerin, 

uluslararası insan hakları hareketinin her aşamasında yer aldığını söylemek abartılı 

bir tespit olmasa gerekir. 

 

İHSTÖ’lerin geniş örgüt ağları, üye ve çalışanları aracılığıyla dünyanın 

hemen her bölgesindeki insan hakları ihlalleri hakkında elde ettikleri verilere 

dayanarak yayımladıkları bildiri ve raporlar, bölgesel ve uluslararası örgütler, 

devletler, birey ve birey grupları yönünden insan hakları alanındaki en güvenilir 

bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.  
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İHSTÖ’lerin ana görevi insan hakları ihlallerini izlemek (monitoring) ve 

rapor etmek olmakla birlikte, tespit ettikleri insan hakları ihlallerinin sona 

erdirilmesi amacıyla ilgili Hükümetler nezdinde çeşitli girişimlerde de 

bulunmaktadır. Bu girişimler arasında yer alan acil eylem, ilk kez Uluslararası Af 

Örgütü’nün başvurduğu, ancak daha sonra İHSTÖ’lerin tamamınca kullanılmaya 

başlayan bir yöntemdir. Acil eylemde başarı oranının %35-40’lara ulaşması, 

Uluslararası Af Örgütü açısından büyük bir başarı olarak kabul edilmelidir.  

 

İHSTÖ’lerin bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki faaliyetleri her 

geçen yıl artmakta ve bu örgütler İHSTÖ’lerle işbirliğini, demokratik meşruiyet 

arayışlarında bir çözüm yolu olarak görmektedir. BM nezdinde, Binyıl Forumu 

sonrasında STÖ’lerle daha yakın işbirliğinin yolları araştırılmakta, AK ise, 2003 

yılında aldığı kararlarla, STÖ’lere katılımcı statüsü tanımaktadır. İHSTÖ’lerin, AK 

uzman komitelerinin örgütün geleceğe dönük stratejilerini belirlediği kilit öneme 

sahip toplantılarında dahi aktif bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu gelişmede, 

İHSTÖ’lerle sıcak ilişkiler kurmak isteyen Hükümetlerin desteğinin de büyük payı 

vardır. 

 

İHSTÖ’ler, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin kaleme alınması, 

hazırlanan taslak sözleşmelerin bölgesel ve uluslararası örgütlerce kabulü, üye 

devletlerin kabul edilen sözleşmeleri onaylaması ve onaylanan uluslararası insan 

hakları sözleşmelerine uyumun denetlenmesi konusunda büyük başarılar elde 

etmiştir. İHSTÖ’lerin inisiyatifiyle hayata geçirilen uluslararası sözleşmelerden en 

önemlilerinden biri Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’dür. 

 

İHSTÖ’lerin gayrı resmi insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincinin 

geliştirilmesi yönündeki çalışmaları da oldukça başarılıdır. İHSTÖ’ler diğer yandan 

insan hakları mağdurlarına imkânları ölçüsünde hukuksal ve insancıl yardım 

sağlamaya çalışmaktadır. 

 

İHSTÖ’ler, dünyanın hemen her bölgesinde, başta kişisel ve siyasal hak ve 

özgürlükler olmak üzere, kadın ve çocuk hakları, son beş-on yıldır da ekonomik ve 
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sosyal haklar alanında yaşanan sorunlar üzerinde durmaktadır. İHSTÖ’lerin 

bulgularından, dünyadaki en ağır insan hakları ihlallerinin, silahlı çatışma bulunan 

bölgelerde yaşandığı anlaşılmaktadır. İHSTÖ Raporlarından ortaya çıkan bir başka 

gerçek ise, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde kadınlara karşı şiddetin en 

önemli ve yaygın insan hakları ihlalleri arasında yer aldığıdır. 

 

İHSTÖ’lerin terörün yoğun olduğu 1990’lı yıllarda Türkiye hakkında 

yayımladıkları ağır rapor ve eylemlerin yerini, AB’ye uyum sürecinde hızla 

gerçekleştirilen yasal reformların uygulamaya geçirilmesi beklentisi almıştır. 

İHSTÖ’lerin Türkiye’nin insan hakları sorunlarını seçerken, gelir dağılımındaki 

adaletsizlik ile ekonomik ve sosyal haklara yeterince yer vermemeleri haklı olarak 

eleştiri konusu yapılmaktadır. 

 

İHSTÖ’lere yapılan en büyük eleştiri, insan haklarının evrensellik iddiasının 

arkasında Batı’lı devletlerin iktidar talebinin yattığı ve İHSTÖ’lerin de bu 

hegemonyacı anlayışın birer maşası olduğu yönündedir. Diğer yandan, Asya 

ülkelerinin İHSTÖ’lere yönelttiği eleştiri ise, Batılı devletlerin ve bu arada 

İHSTÖ’lerin, “Asya’ya has değerler” temelinde, kültürel rölativizmi görmezden 

gelerek, bir nevi kültürel emperyalizmi dayatmaları ve Asya ülkelerini sürekli insan 

hakları ihlalcisi olarak teşhir etmeleridir. 

 

İHSTÖ’lerin başta yıllık ve ülke raporları olmak üzere, hiçbir eylem ve 

faaliyetinden, yukarıdaki ağır ithamları haklı kılacak sonuçlar elde edilmemiştir. 

İHSTÖ’ler, insan hakları ihlalleri tespit ettikleri ülkelerin tamamını, kendilerine 

nasıl muamele ettiklerine bakmaksızın sert bir dille eleştirmekte ve insan hakları 

ihlallerinin sona erdirilmesi amacıyla çeşitli eylemlere başvurmaktadır. İHSTÖ’ler 

olsa olsa, eldeki imkânları ölçüsünde dünya ülkelerindeki insan hakları ihlallerinin 

daha kapsamlı ve net bir panoramasını ortaya koyamadıkları, özellikle de son beş on 

yıla kadar ekonomik ve sosyal hakları ihmal ettikleri noktasında eleştirilebilir. 
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