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Kopya Davalar ve Pilot Kararlar: 
Bir Kararda 

Bin Adaletsizlik?

Kerem ALTIPARMAK*

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun**

1. AİHM’de İş Yükü: Bir Mühendislik Sorunu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1990ların başından itibaren zo-
runlu bir değişim sürecine girmiştir. Mahkemeye yapılan başvuru sayısının 
önlenemez artışı, başvuru sürecini değiştirecek esaslı önlemler alınmasını bir 
zorunluluk haline getirmiştir.1 Bu yönde yapılan ilk önemli değişiklik olan 11. 
Protokolün yetersizliği çok kısa bir süre içerisinde açıklığa kavuşunca ikinci re-
form sürecini başlatmak zorunluluk haline gelmiştir. 

İkinci reform sürecinin ana teması, birinci reform sürecinin de tetikleyicisi 

* Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Merkezi.
** Freud
1 11. Protokol’ün yürürlüğe girdiği 1998 yılı ile 2000 yılları arasında, bir yıl içinde ya pılan başvuru sayısı 

18.200’den 30.200’e çıkmış, yıllık başvuru sayılarında iki kata yakın bir artış olmuştur. O tarihten bu-
güne, bu yükseliş durdu rulamamıştır. 1 Aralık 2008 tarihi itibariyle, AİHM’in önünde 96.500 dava bu-
lunmaktadır. 2007’de 38.800 olan yargısal bir birime aktarılan başvuru sayısı, 2008’de 46.200’e ulaş-
mıştır. Bkz. <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/96960736-30E5-40DE-BC54-28F374A60C0B/0/
Pending_applications_chart.pdf>; < http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A63F2A14-2C68-41F3-
BFEF-49D3BF9D8C63/0/Statistics2008.pdf> 
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olan, verimlilik.2 Verimliliği sağlamak için bulunan yöntemse gereksiz ve bir-
birini tekrar eden davaları ve Sözleşmeyle ilgisiz başvuruları ortadan kaldırıp, 
daha ciddi ve esaslı (kimilerine göre anayasal) nitelikteki davalara daha çok va-
kit ayırmaktır.3 Gerçekten de, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM’nin 
etkili işleyişini güvenceye almak için kurduğu Değerlendirme Grubu’na göre 
“hayati bir konu, yargıçların “anayasal kararlar” olarak adlandırılan kararlara 
ayıracak yeterli zamana sahip olmasının sağlanması olmalıdır”. Gruba göre bu 
kararlar, insan hakları hukukunun önemli veya yeni ve karmaşık konularını içe-
ren davalara ilişkin ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilen, ilgili devlet açısından 
özel bir öneme sahip olan veya ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin olup detaylı 
bir karar alma sürecini işletmeyi gerekli kılan kararlardır.4 

İkinci reform sürecinin hemen tamamında, işte bu anayasal kararların veril-
mesinin önünde engel olan üç sorun tipinin altının ısrarla çizildiği görülmekte-
dir. Bu sorunların birincisi, yüzde doksanların üzerinde olduğu saptanan kabul 
edilemezlik kararlarını daha hızlı verme ihtiyacıdır.5 İkinci temel sorun, birbirini 
tekrar eden, kopya davaları daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmanın 
yollarını bulmaktır.6 İkinci sorun tipinin, Mahkeme’nin esastan verdiği karar-

2 Verimlilik kavramının insan hakları alanında kullanılmasının eleştirisi için bkz. M. M Dembour, “Finish-M. M Dembour, “Finish-
ing off Cases: The Radical Solution to the Problem of the Expanding ECtHR Caseload” (2002) Euro-
pean Human Rights Law Review 604, 606. 

3 Wildhaber, Opening Year Speech 2005, 7; Joshua L. Jackson (2006)  “Broniowski v. Poland: A Reci-
pe for Increased Legitimacy of the European Court of Human Rights as a Supranational Constitutio-
nal Court” 39 Connecticut Law Review 759, 763. Aynı çizgide İnsan Hakları Koruma Mekanizmasını 
Güçlendirme İzleme Grubu (Bundan sonra İzleme Grubu) Reflection Group on the Reinforcement of 
the Human Rights Protection Mechanism (CDDH-GDR), Activity Report, CDDH-GDR (2001)010, 15 
June 2001. 

 Bu saptamanın halen geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Örn. Akil Adamların görüşü bu yönde-
dir. Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, CM(2006)203 15 Kasım 
2006 CM(2006)203, para. 29. Daha yeni bir metin için bkz. Akil Adamlar Grubu Başkanı Gil Carlos 
Rodríguez Iglesias (2007), Presentation of the Wise Persons’ Report, Council of Europe, Future De-
velopments of the European Court of Human Rights in the light of the Wise Persons’ Report (Council 
of Europe: Strasbourg), s. 26, 27.

4 Evaluation Group Report to the Committee of Ministers on the ECtHR, 29 September 2001, para. 98. 
Bu görüşün daha sonra İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi tarafından da paylaşıldığı görülmektedir. 
Steering Committee for Human Rights, Impact Assessments of Some of the Reform Proposals Under 
Consideration, 12 March 2003, CDDH-GDR(2003)017, para. 24.

5 Bu oranın % 96’ya kadar çıktığı görülmektedir. Bkz. Reform of the European Human Rights System: 
Proceedings, of the High-level Seminar (2004), (Council of Europe: Oslo), s. 44

6 Position Paper of the ECtHR on Proposals for Reform of the ECHR and Other Measures as Set 
Out in the Report of the CDDH of 4 April 2003, 12 September 2003, CDDH-GDR(2003)024 para. 5; 
Vincenzo Starace (2006), “Modifications Provided by Protocol No. 14 concerning Proceedings before 
the European Court of Human Rights”, 5 The Law and Practice of International Courts and Tribunals 
183, 186.
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ların % 60’ını oluşturduğu belirtilmektedir.7 Bu kararların çok büyük bir kısmı-
nı adil yargılanma hakkına ilişkin 6. madde ve daha özel olarak makul sürede 
yargılanma kuralına aykırılık iddiaları oluşturmaktadır.8 Üçüncü sorun tipi ise, 
AİHM kararlarının uygulanmasının hızlandırılmasıdır. Hükümetlerin özellikle 
genel nitelikli önlemleri uygulamadaki yavaşlıkları yanında, kararların uygulan-
masını denetlemekle görevli Bakanlar Komitesi’nin, kararların yorumlanmasına 
ilişkin sorunlarla sıklıkla karşılaştığı bilinmektedir.9 Kararlara ilişkin genel ön-
lemlerin uygulanmasında yaşanan sorunlar, AİHM’nin önüne yeni başvurular 
şeklinde geri dönmektedir. 

Şüphesiz ikinci reform sürecinin en önemli meyvesi AİHS denetim meka-
nizmasını değiştiren 14. Protokoldür.10 14. Protokol, her üç sorun tipine ilişkin 
kurallar içermektedir. İlk soruna ilişkin olarak, 14. Protokolün 7. maddesi şu 
yeni yöntemi öngörmektedir:

“1- Yeniden incelemeye gerek olmaksızın karar alınabilecek hallerde, tek 
yargıç, 34’üncü maddeye uygun olarak Mahkeme’ye iletilen bir başvuruyu ka-
bul edilemez bulabilir veya kayıttan düşürebilir” 

Ayrıca Protokole göre, Sözleşme ve Protokollerde belirtilen insan haklarına 
saygı ilkesi gereğince başvurunun esası hakkında incelemeye gerek bulunma-
sı ve başvuruya konu olayın iç hukuk mahkemesince yeterince incelenmemiş 
olması durumları hariç olmak üzere, başvuranın önemli mağduriyetinin bulun-
maması durumunda da kabul edilemezlik kararı verilebilecektir.11 

İkinci sorun tipi için ise 14. Protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
28. maddesinde değişikliğe gitmektedir. Buna göre anılan maddenin b ben-
di şu şekilde değişmektedir: “b. davanın temelini teşkil eden sorun, Sözleş-
me veya Protokollerinin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olup, zaten 
Mahkeme’nin yerleşmiş içtihadına ilişkin ise, davayı kabuledilebilir bulabilir ve 
aynı anda davanın esasına ilişkin karar verebilir.” Bu düzenlemeye göre, üç ki-
şilik komitelerin kabul edilebilirlikle birlikte kopya davalarda esastan da karar 

7 14. Protokol Gerekçesi, Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, (İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi tarafından 7 Nisan 
2004 tarihinde kabul edilen metin), para. 7. (Bundan sonra “Explanatory Report”)

8 Evaluation Group Report to the Committee of Ministers on the ECtHR, 29 September 2001, para. 27.
9 Konuya ilişkin Venedik Komisyonu’nun şu raporuna bakılabilir: European Commission for Democracy 

Through Law (Venice Commission), Opinion on the Implementation of the Judgments of the Europe-
an Court of Human Rights, para. 76, Op. No. 209/2002, CDL-AD (2002)034 (Dec. 18, 2002).

10 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizması-
nın Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokol. RG: 8 Ağustos 2006, S. 26253.

11 Protokolün 12. maddesi, AİHS’nin 35. maddesinin b bendinin bu şekilde düzenlenmesini öngörmektedir. 
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verebilmesi mümkün kılınmıştır. Bu şekilde, uygulamada giderek yaygınlaşan12, 
kabul edilebilirlik kararıyla birlikte esastan karar verilmesi usulünün genel kural 
haline getirilmesi planlanmaktadır. Reform sürecinde en önemli rollerden biri-
ni oynayan Bakanlar Komitesi’ne bağlı İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi bu 
yeni sistemin iş yükünün azalmasına ciddi bir katkısı olacağını düşünmektedir.13

Üçüncü sorun tipine ilişkin olarak, 14. Protokol Bakanlar Komitesi’ne iki yeni 
yetki vermektedir. 14. Protokol’ün 16. maddesiyle, Sözleşme’nin 46. maddesi-
ne şu kurallar eklenmektedir:

“3- Bakanlar Komitesi kesin kararın icrasının denetlenmesinin kararın yo-
rumlanmasına dair bir mesele tarafından engellendiği görüşünde ise, konuyu 
yorum meselesi hakkında bir hüküm vermesi için Mahkeme’ye gönderebilir. 
Gönderme kararının Komite’ye katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oy çoğun-
luğuyla verilmesi gerekir.

4- Bakanlar Komitesi bir Yüksek Akit Taraf’ın, taraf olduğu davada verilen 
kesin karara uymayı reddettiği görüşünde ise, ilgili tarafa resmi bir ihbar tebliğ 
ettikten sonra ve Komite’ye katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oyçokluğuyla 
aldıkları kararla, ilgili tarafın 1. fıkrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirip 
getirmediği meselesini Mahkeme’ye intikal ettirebilir.”

Aşağıda görüleceği gibi reform sürecinin 14. Protokol dışındaki parçaların-
dan biri olan pilot karar uygulaması da hem 2. hem de 3. sorun alanıyla ya-
kından ilgilidir. AİHM’nin daha önce bir konuda verdiği bir karara ilişkin ulu-
sal hukukta gerekli genel önlemler alınmadığı için Strazburg hukuku açısından 
nispeten önemsiz vakalar tekrar tekrar AİHM’nin önüne gelmektedir. Bakanlar 
Komitesi’nin, kararların uygulanmasını denetlemede önceliği pilot kararlara 
vermesi14 bu olgunun önünü kesmeyi amaçlamaktadır.

Ancak bilindiği gibi 14. Protokol Rusya’nın onaylamaması nedeniyle, bek-
lenilenin aksine halen yürürlüğe girmemiştir. Öte yandan, Protokol hakkında 
beklentisi en yüksek olanlar bile, Protokolün mevcut işyükü üzerinde en fazla 
% 20-25 azaltıcı bir etkisi olacağını düşünmektedirler.15 Bu nedenle, reformun 

12 Esasen AİHS’nin 29. maddesinin 3. fıkrasına göre, kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararlar sadece 
istisnai durumlarda birlikte verilebilir. Ancak uygulamada bu tür kararların sayısı hızla artmaktadır. 14. 
Protokol bu yöntemi istisna olmaktan çıkarmaktadır. Explanatory Report, para. 73.

13 Steering Committee for Human Rights, Impact Assessments of Some of the Reform Proposals Under
Consideration, 12 March 2003, CDDH-GDR(2003)017, at para. 11; Explanatory Report, para. 70. 

14 Bkz. aşağıda dipnot 73 ve ilgili metin.
15 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları’nın 

16-17.5.2005 tarihli toplantısında belirlediği Eylem Planı’na uygun olarak oluşturulan Akil Adamlar, 
14. Protokolü çok yararlı bulmakla birlikte, etkisinin % 25’i geçmeyeceğini öngörmüşlerdir. I Report 
of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, CM(2006)203 15 November 2006 
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diğer ayaklarının da etkili bir şekilde işletilmesi zorunludur. Pilot kararlar, 14. 
Protokol dışında yer alan en önemli reform aracıdır ve belki de Mahkeme’nin 
yeni kimliğinin oluşmasında, tanımlanmasında en kilit rolü oynamaktadır. 

Reform projesinin ilk ayağını oluşturan yeni kabul edilebilirlik şartı çok eleş-
tirilmiş ama kopya dava ve pilot karar uygulaması ise hem anayasal adaleti hem 
de bireysel adalet modelini savunanlar tarafından (bazı çekincelerle birlikte) 
onay almıştır. Değerlendirme grubu, İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi16, akil 
adamlar17, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri18 ve Mahkemenin kendisi19 yanın-
da akademisyenler20 ve uluslararası HDÖler21 pilot karar uygulamasına genel-
de olumlu bakmışlardır. Bununla birlikte, sistem sorunlardan bağımsız değil. 
Aşağıda önce kopya dava ve pilot karar yöntemlerinin hukuksal dayanaklarını 
değerlendirip, yapısal özellikleri gösterilecektir. İzleyen bölümde farklı kopya 
dava tipleri incelenecek ve bu tiplere ilişkin ortak bir rejim oluşturma çalışmala-
rının yerindeliği tartışılacaktır. İncelememiz, daha çok dava bitirme adına pilot 
karar uygulamasında temel ilkelerin göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Bu 

CM(2006)203 15 Kasım 2006, para. 32. Aynı yönde, AİHM Başkanı Jean-Paul Costa (2007), Com-
ments on the Wise Persons’ Report from the perspective of the European Court of Human Rights, 
Future Developments of the European Court of Human Rights in the light of the Wise Persons’ Report 
(Council of Europe: Strasbourg), s. 34, 36.

16 CDDH-GDR(2001)010, Reflection Group on the Reinforcement of the Human Rights Protection Mec-
hanism (CDDH-GDR), Activity Report, Strasbourg, 15 June 2001, para. 6. CM(2002)146 18 October 
2002, Interim Report of the CDDH to the Committee of Ministers “Guaranteeing the long-term effec-
tiveness of the European Court of Human Rights”; Guaranteeing the long-term effectiveness of the 
European Court of Human Rights, Final report containing proposals of the CDDH (adopted by the 
CDDH on 4 April 2003) CM(2003)55 - 8 April 2003.

17 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, CM(2006)203 15 Kasım 2006 
CM(2006)203, para. 105. Ayrıca AİHM’nin çalışma metodlarını incelemek üzere görevlendirilen Lord 
Woolf da pilot karar uygulamasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. The Right Honourable Lord 
Woolf (2005), Review of the Working Methods of the European Court of Human Rights, s. 40. 

18 Terry Davis (2007), “Some Starting Points for Our Reflection on the Future of the Court”, Council of 
Europe, Future Developments of the European Court of Human Rights in the light of the Wise Persons’ 
Report (Council of Europe: Strasbourg) 9, 12

19 Mahkeme pilot karar yönteminin Sözleşmeye eklenmesini önermektedir, bkz. Opinion of the Court on 
the Wise Persons’ Report (as adopted by the Plenary Court on 2 April 2007), s. 5; Position Paper of the 
Court, 26 September 2003, paras. 13-15.

20 Alastair Mowbray (2006), “Military Judges and the Right to a Fair Trial”, 6 Human Rights Law Review 
1, 176. 180-181. Pilot karar yöntemine anayasal adaletçiler kadar kişisel adaletçiler de taraftır. M. M 
Dembour (2002), “Finishing off Cases: The Radical Solution to the Problem of the Expanding ECtHR 
Caseload” 5 European Human Rights Law Review 604; Joshua L. Jackson (2006)  “Broniowski v. 
Poland: A Recipe for Increased Legitimacy of the European Court of Human Rights as a Supranational 
Constitutional Court” 39 Connecticut Law Review 759; P. Leach (2005), “Beyond the Bug River- A 
New Dawn for Redress Before the European Court of Human Rights” 10 European Human Rights Law 
Review 148.

21 Amnesty International’s Comments on the Interim Activity Report: Guaranteeing the Long- Term 
Effectiveness of the European Court of Human Rights, AI Index: IOR 61/005/2004, para. 4.
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uygulamanın tipik bir örneği olan köy boşaltma davaları daha önce geliştirilen 
teorik çerçeve ışığında son bölümde incelenecektir. Bu yöntemin, reform süre-
cinin temel felsefesini de ortaya çıkaracağı düşünülmektedir.

2. Pilot Kararlar: Hukuksal Dayanakları 

Pilot karar kavramı, reform sürecinde geliştirilmekle birlikte 14. Protokol-
de yer almamıştır. Ama Protokol yürürlüğe girmeden pilot dava uygulaması 
devreye girmiş ve Mahkeme pilot kararlar sonrasında kopya davaları iç hukuka 
yollamaya başlamıştır. 14. Protokol kopya davalar için yeni bir usul düzenle-
mekle birlikte, pilot karar yönteminin de Protokol yürürlüğe girdikten sonra 
uygulanmaya devam edeceği öngörülmektedir. 28. maddedeki değişikliğin 
pilot karar uygulamasına uygun olmayan diğer başvurular için kullanılacağını 
düşünen AİHM’ye göre iki yöntem birbirini tamamlamaktadır.22 İnsan Hakları 
Yönlendirme Komitesi de her iki yöntemi ayrı ayrı saymış23, Akil Adamlar da 14. 
Protokole rağmen pilot karar uygulamasının devamını savunmuşlardır. Bakan-
lar Komitesi’nin 14. Protokolün uygulaması için kabul ettiği Kararların ve Dos-
tane Çözüm Koşullarının İcrasının Denetimi Hakkında Kurallar24 da, 3. Kuralında 
Res(2004)3 sayılı kararda belirtilen sistemik ihlallere yönelik AİHM kararlarının 
icrasının denetimine öncelik verileceğini belirterek, pilot karar uygulamasının 
14. Protokol yürürlüğe girdikten sonra da devam edeceğini açıkça ortaya koy-
maktadır.

Mahkemenin pilot karar vermesi önerisi 46. maddeye atıfla ilk kez Değer-
lendirme Grubu tarafından dile getirilmiştir. Bu öneride Bakanlar Komitesi’nin 
bu kararların uygulanmasına öncelik vermesi ve bu arada kopya davaların don-
durulup, durumlarının düzenli bir şekilde incelenmesi tavsiye edilmektedir.25 
Pilot dava yöntemi bugünkü haliyle açık bir şekilde İnsan Hakları Yönlendirme 
Komitesi tarafından da önerilmiştir.26 Ama aynı rapor, bazı uzmanların pilot 

22 Position Paper of the ECtHR on Proposals for Reform of the ECHR and Other Measures as Set Out in 
the Report of the CDDH of 4 April 2003, 12 September 2003, CDDH-GDR(2003)024, para. 45; Luzius 
Wildhaber, President of the European Court of Human Rights: Consequences for the European Court 
of Human Rights of Protocol No. 14 and the Resolution on judgments revealing an underlying syste-
mic problem – Practical steps of implementation and challenges, Reform of the European human 
rights system Proceedings of the high-level seminar, Oslo, 18 October 2004, Directorate General of 
Human Rights Council of Europe 2004, p. 28.

23 M(2002)146 18 October 2002, Interim Report of the CDDH to the Committee of Ministers “Guarante-
eing the long-term effectiveness of the European Court of Human Rights”

24 Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the 
terms of friendly settlements. 10 Mayıs 2006 ve 964 sayılı toplantıda kabul edilmiştir.

25 Evaluation Group, para. 33 ve para. 51
26 M(2002)146 18 October 2002, Interim Report of the CDDH to the Committee of Ministers “Guarante-
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dava yönteminin uygulamaya koyulabilmesi için yeni bir Protokol yapılmasını 
önerdiğini de göstermektedir.27 AİHM de konuyla ilgili değerlendirmelerinde, 
bu yönde bir yetkinin Protokolle verilmesini istemiştir.28 Ancak Bakanlar Komi-
tesi, pilot karar yönteminin 14. Protokolde yer almaksızın tavsiye kararlarıyla 
çözümlenebileceğini kabul etmiştir.29 

Bu gelişmeler sonrasında 14. Protokolde düzenlenmeyen pilot karar yönte-
mi30, Bakanlar Komitesi’nin iki kararına dayanarak hayata geçirilmiştir. Bakan-
lar Komitesi, DH Res (2004)3 sayılı “Sistemik bir sorunu ortaya koyan kararlar” 
hakkında hazırladığı kararında31, AİHM’i “özellikle bu durum çok sayıda baş-
vuru yapılmasına neden olacaksa devletlere uygun çözüm bulma yolunda ve 
Bakanlar Komitesi’ne kararların uygulanmasını denetlemede yardımcı olmak 
amacıyla, sistemik bir sorun ve bu sorunun nedenleri olduğunu düşündüğü du-
rumları tespit etmeye” davet etmiştir. DH Rec (2004)6 sayılı “iç hukuk yollarının 
geliştirilmesine ilişkin” karar32 ise taraf devletlerin, bir kararın ulusal hukukta 
veya uygulamada yapısal veya genel eksikliklere işaret ettiğinde ve bu konuda 
Mahkeme önünde çok sayıda dava devam etmesi ve başvurulması ihtimali bu-
lunması halinde hem potansiyel başvurucuların hem de aktüel başvurucuların 
kullanabileceği etkili bir iç hukuk yolu sağlamaları gerektiğini belirtmiştir. Komi-
teye göre böylece hem ikincillik (subsidiarity) ilkesine uyulmuş olacak hem de 
mahkemenin iş yükü sorunu çözülmüş olacaktır.

Tavsiye kararlarının hukuki dayanağı olarak Sözleşme’nin 46. maddesi 
gösterilmektedir.33 46. maddenin 2. fıkrası uyarınca Sözleşme’nin uygulan-
masını Bakanlar Komitesi denetleyecektir. Bakanlar Komitesi’nin, “AİHS 46. 

eing the long-term effectiveness of the European Court of Human Rights”, para. 16. 
27 Aynı yerde, para. 44 (j).
28 Position Paper of the ECtHR on Proposals for Reform of the ECHR and Other Measures as Set Out 

in the Report of the CDDH of 4 April 2003, 12 September 2003, CDDH-GDR(2003)024, para. 43-46. 
29 Yargıç Zagrebelsky, Hutten-Czapska kararında, 14. Protokolde, Mahkeme’nin önerisinin kabul edil-

memiş olmasının pilot davaların meşruluğunu sorgulamaya açtığını belirtmektedir. Hutten-Czapska/
Polonya, 19.6. 2006, No. 35014/97.

30 Bununla birlikte, 14. Protokolün gerekçesinde, Mahkeme’nin çok sayıda kopya dava türetmeye mü-
sait yapısal sorunlara ilişkin öncelik verecek bir usul geliştirmesinin faydasına dikkat çekilmiştir. Exp-
lanatory Report, para. 16.

31 Resolution Res (2004) 3 on judgments revealing an underlying systemic problem. Kararın Türkçe 
çevirisi için bkz. M. Semih Gemalmaz (2006), Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, 2. 
Kitap, Avrupa Konseyi Belgeleri ve AİHM Kuralları Şerhi, (Legal: İstanbul), s. 799.

32 Recommendation Rec (2004) 6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement 
of domestic remedies.

33 “Yüksek Akit Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkemenin kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt 
ederler.”
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maddenin 2. fıkrası Hükmünün Uygulanması için Kabul Edilen Kurallar”ının34 3. 
maddesine göre, Bakanlar Komitesi sadece Mahkeme tarafından hükmedilen 
adil tazminatın ödenip ödenmediğine değil ve fakat aynı zamanda ihlalin sona 
ermesini sağlamak ve zarar göreni mümkün olduğu ölçüde Sözleşme ihlali ger-
çekleşmeden önceki durumuna kavuşturmak için gerekli önlemleri alıp almadı-
ğını denetleyecektir. Aynı kurala göre, Komite, tespit edilen ihlal veya ihlallere 
benzer yeni ihlaller gerçekleşmesini engellemek ya da devam etmekte olan ih-
lalleri önlemek için genel önlemler alınıp alınmadığını da denetleyecektir. İşte 
Mahkeme’nin vereceği pilot kararlar, Komite’ye ve ilgili devlete bu son konuda 
yol gösterecektir. 

3. Pilot Karar Kavramı

3.1 Pilot Kararların Yapısal Niteliği: Etkinlik mi, Adalet mi?

Sözleşme metni değişmeden, Bakanlar Komitesi’ne bu türden geniş yetki-
ler verilmesinin doğruluğu ancak pilot kararların yapısal niteliğinin incelenme-
siyle saptanabilir. AİHM’nin pilot kararları, kararların ana dayanağının iş yükü 
olduğunu göstermektedir. Bakanlar Komitesi kararlarına ilk defa atıf yapılan 
Broniowski kararında, Mahkeme’nin artan iş yüküne vurgu yapılmış, yapısal ve 
sistemik ihlallerin Sözleşme mekanizmasının geleceğini tehdit eder nitelikte ol-
duğu vurgulanmıştır. Mahkemeye göre Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararları, 
Mahkeme’nin artan iş yükü ışığında değerlendirilmelidir.35 Her ne kadar bir ger-
çekliğe işaret etse de, bu durum, Mahkeme’ye Sözleşme’de öngörülmeyen bir 
yetkinin kullanılması imkânını verir mi? Etkin olmak uğruna, bazen başvurucu-
ların haklarını korumayı azaltıcı nitelikte, AİHS’de öngörülmeyen türde kararlar 
alınmalı mıdır?36

Daha tutarlı olan bir diğer yöntem ise pilot kararları, iş yükünün bir sonucu 

34 Rules adopted by the Committee of Ministers for the application of Article 46, paragraph 2, of the 
European Convention on Human Rights. (Komitenin 10 Ocak 2001 tarihli 736. toplantısında kabul 
edilmiştir.) Kararın Türkçesi için bkz. M. Semih Gemalmaz (2006), Ulusalüstü İnsan Hakları Usul 
Hukuku Mevzuatı, 2. Kitap, Avrupa Konseyi Belgeleri ve AİHM Kuralları Şerhi, (Legal: İstanbul), s. 
759. Bu kurallar, yakın tarihte değiştirilmiştir. 

35 Broniowski/Polonya, No. 31443/96, 22.6.2004, para. 188-194. özellikle 193. Hemen belirtmek ge-
rekir ki, AİHM Yazı İşleri Müdürü Fribergh, pilot karar yönteminin iş yükü dışında iki çıkarı daha 
uzlaştırmayı hedeflediğini belirtmektedir. Bunlar, hakları ihlal edilenlerin ihlalin sonlanması ve zararın 
giderilmesine ilişkin çıkarları ve Mahkeme’nişn rehberliğinde ulusal makamların temeldeki sorunu 
çözmedeki çıkarıdır. Erik Fribergh (2008), “Pilot judgments from the Court’s perspective”, Towards 
Stronger Implementation of the European Convention on Human Rights, (Stockholm Proceedings), 
88.

36 Pilot kararların açık bir hukuksal dayanağının olmaması Mahkeme içinden ve dışından eleştirilerin 
seslendirilmesine sebep olmuştur. Fribergh, s. 89.



• Ankara Barosu Yayınları •

- 68 -

değil bizzat Sözleşme’nin bir gereği olarak görmektir. Broniowski kararına farklı 
gerekçe yazan Yargıç Zupancic, pilot karar yönteminin dayanağının Sözleşme 
dışı kaynaklarda aranmasına, özellikle pragmatist bir amacı olan Bakanlar Ko-
mitesi kararının esas alınmasına karşı çıkmıştır. Zupancic’e göre Mahkeme’nin 
Broniowski kararında kullandığı, “tavsiye kararının, özellikle aynı yapısal veya 
sistemik nedenden kaynaklanan davaların sonucu olarak artan Mahkeme’nin 
iş yükü bağlamında görülmesi gerekir”37 cümlesine katılmak mümkün değil-
dir. Pilot karar verme yetkisi Bakanlar Komitesi kararlarından değil ama bizzat 
AİHS’nin kendisinden çıkarılabilir. 

3.2 AİHS Sisteminde Tazminat Dışındaki Giderim Kararları

Yargıç Zupancic’in görüşünü ve pilot kararların Sözleşme’deki yerini an-
layabilmek için kısaca 41 ve 46. maddelerin anlamını açıklamak gereklidir. 
Sözleşme’nin 41. maddesine göre: 

“Mahkeme bu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve 
ilgili Yüksek Akit Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, 
Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tara-
fın tatminine hükmeder.”

Sözleşme’nin 46. maddesinin 2. fıkrasına göre ise, Mahkeme’nin kesin-
leşmiş kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne 
gönderilecektir. AİHM’nin klasik hüküm kurma yöntemine göre, bir veya daha 
fazla Sözleşme kuralının ihlal edildiği sonucuna ulaşılan kararların hüküm fık-
raları iki bölümden oluşur: İhlal bulgusu ve bu bulguya bağlı olarak önerilen 
giderim yolları. Marckx kararından beri Mahkeme, karar vermesi istenen spesi-
fik önlemler konusunda görüşünü açıklarken, kendi kararının esasen açıklayıcı 
(declaratory) nitelikte olduğunu ve devletin iç hukukta bu kararı uygulamak ko-
nusunda serbest olduğunu belirtmektedir.38 Yani Mahkeme’ye göre, hükmün 
birinci bölümü tamamen AİHM’in değerlendirmesine tabiyken, ikinci bölümde 
yani ihlalin nasıl giderileceğine ilişkin kısımda devletin geniş bir takdir yetkisi 
bulunmaktadır, ancak bu takdir yetkisi kararların uygulanmasını denetleyecek 
Bakanlar Komitesi’nin gözetiminde kullanılacaktır. AİHM eğer iç hukukta alına-
cak önlemlerin zararı giderme konusunda yetersiz olacağı görüşünde ise ayrıca 
41. madde uyarınca maddi ve/veya manevi tazminata hükmedecektir.

Bununla birlikte, AİHS uluslararası hukukun bir parçası olduğuna ve ulusla-
rarası hukukun diğer ilkeleriyle uyumlu bir şekilde yorumlanması gerektiğine 

37 Broniowski/Polonya, No. 31443/96, 22.6.2004., para. 190
38 Marckx/Belçika, Series A. No. 31, para. 58. 
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göre39, bu yaklaşımın uluslararası hukukun genel ilkeleri ışığında değerlendiril-
mesi gerekir. Ulusal hukukta olduğu gibi uluslararası hukukta da, hukuka aykırı-
lığın tespiti, sorumluluğun kapsamı açısından da belirleyici olmaktadır. 

Bir kere, eğer süregelen (devam eden)40 bir ihlal varsa, ihlalci devlet önce-
likle bu ihlale son vermelidir.41 Eğer ihlal gerçekleşip sona ermişse ya da devam 
eden ihlalin sona erdirilmesi tek başına ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaya-
caksa ek giderim yöntemlerine hükmedilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası hukukta, hukuka aykırılığın tespiti üzerine aykırılığı ortadan kal-
dıracak temel giderim aracı eski hale getirmedir (restitutio in integrum).42 Ulus-
lararası Hukuk Komisyonu’nun da belirttiği gibi, eski hale getirmenin mümkün 
olmadığı ya da zararı gidermek için yeterli olmadığı durumlarda maddi ve/veya 
tazminat ödenmesi, bunun da yeterli olmaması halinde diğer tatmin (satisfac-
tion) yollarına başvurulması mümkündür.43 O halde öncelikle mümkün olduğu 
ölçüde status quo ante’ye dönmek hedeflenecek, bunun mümkün olmaması 
halinde ihlal öncesi duruma en yakın çözümü sağlayacak giderim araçlarının 
sağlanması hedeflenecektir. Tazminat bu araçlardan sadece biridir. Ama özel-
likle insan hakkı ihlalleri söz konusu olduğunda, sadece tazminatın bu gerekliliği 
karşılayamayacağı açıktır. Bu durumda başka giderim yöntemlerine başvurmak 
bir zorunluluktur. 

Aşağıda açıklanacağı gibi ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda gi-
derim yöntemlerinin zenginliği ayrıca önem kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler 

39 AİHM, uluslararası hukukun genel ilkeleriyle uyumlu yorumu temel bir ilke olarak kabul etmektedir. 
Bkz örn Bankovic ve Diğerleri/Belçika ve Diğerleri, no. 52207/99, RJI 2001-XII, para. 57; Al-Adsani/
Birleşik Krallık, no. 35763/97, RJD 2001-XI, para. 60.

40 Kavramla ilgili olarak bkz. K. Altıparmak (1999-2004), “The Application of the Concept of Continuing 
Violation to the Duty to Investigation, Prosecute and Punish under International Human Rights Law”, 
21-25 Turkish Yearbook of Human Rights 1; J. Paulwelyn (1995), “The Concept of a ‘Continuing Violati-
on’ of an International Obligation: Selected Problems”, 56 BYIL 415; L. Loucaides (2000), ‘The Concept 
of “Continuing” Violations of Human Rights’, P. Mahoney et al. (yay. haz.), Protecting Human Rights: 
The European Perspective – Studies in Memory of Rolv Ryssdal (Cologne: Carl Heymannns), s.803.

41 Devam eden ihlali sonlandırma, ihlale bağlı temel hukuksal sonuçlardan biridir. Bkz. Uluslararası 
Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan, 
Devlet Sorumluluğu Hakkında Taslak Maddeler Draft Articles on Responsibility of States for Interna-
tionally Wrongful Acts, UN Doc. No. A/56/10, Madde 30 ve Komisyon’un yorumu. (“Devlet Sorumlu-
luğu Taslak Maddeleri”)

42 Uluslararası hukuktaki temel giderim aracının restitutio in integrum olduğuna dair bkz. Daimi Ulus-
lararası Adalet Divanı, The Factory at Chorzów (Indemnity) (Almanya/Polonya), PCIJ, Ser. A., No. 
17, 1928, s. 47; Kongo Demokratik Cumhuriyeti/Belçika, 14.2. 2002, ICJ Report 2002, s.3. Devlet 
Sorumluluğu Taslak Maddeleri, md. 35 ve Komisyon Yorumu. 

43 Devlet Sorumluluğu Taslak Maddeleri, md. 35-37. Taslak Maddeler; eski hale iade, tazminat ve diğer 
tatmin yöntemlerini kademeli olarak düzenlemektedir. Örneğin, eski hale iadenin giderimi sağladığı 
durumlarda diğer giderim araçlarına başvurulmayacaktır. 
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İnsan Hakları Komisyonu tarafından kabul edilen ve Genel Kurul tarafından da 
onaylanan Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ağır İhlalleri ve Uluslararası 
İnsancıl Hukukun Ciddi İhlallerinin Mağdurlarının Giderim ve Onarım Hakkına 
İlişkin Temel ve Rehber İlkeler44, tazminatın tek giderim aracı olamayacağını 
açıkça ortaya koymaktadır. Temel ve Rehber İlkeler’e göre, ağır insan hakları 
ihlallerinin mağdurlarına ihlalin ağırlığıyla orantılı olarak şu giderim imkanları 
sunulacaktır: Eski hale iade (restitution), tazminat (compensation), ıslah (reha-
bilitation), tatmin (satisfaction) ve ihlalleri tekrar etmeme garantisi (guarante-
es of non-repetition).45

Bu mantık silsilesi takip edildiğinde kolayca anlaşılabileceği gibi, AİHS’nin 
birincil amacı ihlalin hiç gerçekleşmediği noktaya dönüşü sağlamak olmalıdır. 
Yani, tazminat ödeme restitutio in integrum’a bir alternatif değildir,  ihlalin ni-
teliği ya da iç hukukun buna olanak sağlamaması nedeniyle46, yani iç hukuk-
ta zararın onarımının mümkün olmadığı durumlarda başvurulan bir araçtır.47 
Örneğin, yaşam hakkı veya işkence ihlali geri dönülemez ihlallerdir ama öne-
rilen diğer giderim araçları, bu ihlallerin ciddiyeti ile uygun bir orantı içinde 
olmalıdır.48 Bunun doğal sonucu olarak, eski hale getirmenin mümkün olmadığı 
durumlarda önerilecek giderim araçları da ihlal öncesi hale dönüşe en yakın 
çözümü sağlamalıdır. Ancak, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun da kabul ettiği 
gibi tazminat bazı durumlarda tek başına ihlal öncesi hale dönüşe en yakın çö-
zümü sağlamayabilir.49 Bu durumda, tazminat dışında önlemlerin alınması da 
gereklidir.

Ne var ki, çok yakın tarihlere kadar, AİHM, 41. madde uyarınca, sadece 
tazminata hükmedip, parasal olmayan giderim araçları önermemeyi tercih 
etmiştir.50 Mahkeme’nin yerleşik içtihadına göre, davalı devlet, AİHM’in buldu-

44 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Vio-
lations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
A/RES/60/147, 21.3.2006

45 18 nolu İlke. 
46 De Wilde, Ooms ve Versyp (“Vagrancy”)/Belçika (50. Madde), Series A no. 12, para. 20.
47 Scozzari ve Giunta/İtalya (BD), nos. 39221/98 and 41963/98, ECHR 2000-VIII, para. 250.
48 Mahkeme, eski hale iade edememe ile tazminat arasındaki ilişkiyi mahkûmların soyularak aranması 

konusunda da saptamıştır. AİHM’ye göre bu durumun geri çevrilmesi mümkün olmadığı için tazmina-
ta hükmetmek gerekmektedir. Salah/Hollanda, no. 8196/02, 6.7.2006, para. 75

49 Devlet Sorumluluğu Taslak Maddeleri, md. 37 ve Komisyon yorumu.
50 Genel olarak bkz. Valerio Colandrea, On the Power of the European Court of Human Rights to Order 

Specific Non-monetary Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze, Broniowski and Sejdovic 
Cases, Human Rights Law Review 7:2 (2007), 396-411. Mahkeme’nin bu tutumu öğretide eleştirildiği 
gibi Mahkeme içinde de daha geniş yetkiler kullanılmasını savunanlar vardır. Bu konuda etkili bir 
görüş için bkz. Yargıç Zupancic’in Luca/İtalya davasındaki farklı gerekçesi, no. 33354/96, 27.2.2001.



• 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı? •

- 71 -

ğu ihlali gidermek konusunda, kararın gereğini yerine getirmek şartıyla, seçe-
ceği yöntemde serbesttir. Mahkeme bu konuda bağlayıcı bir karar almadığı gibi 
açıklayıcı bir beyanda da bulunmaz. Eğer ulusal hukuk, ihlalin tamamen veya 
kısmen giderilmesine imkân vermiyorsa51, Mahkeme ayrıca 41. madde uyarın-
ca başvurucunun adil tatmini yönünde de karar vermektedir. Ancak, AİHM “adil 
tatmin” tabirinden maddi ve manevi tazminatı anlamaktadır.52 Bu nedenle, çe-
şitli davalarda başvurucuların köye dönmelerini sağlayacak tüm önlemleri alıp 
binaları onarmasına ilişkin talepleri53, çocuklarının kamu okullarında bedensel 
cezaya tabi olmamasını sağlama yönündeki talepleri54, başvurucunun yakının 
ölümünü araştırması ve faillerinin tespitine ilişkin55 istemleri karşılanmamıştır. 

Karara uyulup uyulmadığını, 46. maddenin ikinci fıkrası uyarınca siyasal bir 
organ olan Bakanlar Komitesi denetlediği için alınacak genel ve kişisel nitelikli 
önlemlerin ne derecede ihlalin sonuçlarını gidermeye yeterli olduğu, bu siya-
si organ tarafından değerlendirilecektir. Gerçekten de, Bakanlar Komitesi’nin 
konuya ilişkin çıkardığı Kurallar’a göre, Bakanlar Komitesi AİHM tarafından 
verilen tazminatın ödenip ödenmediği yanında başvurucunun Sözleşme ihla-
linden önce yararlandığı ile aynı duruma kavuşturmak için bireysel önlemler 
alınıp alınmadığını ve benzer nitelikteki yeni ihlallerin doğmasını önleyecek ve 
devam eden ihlallere son verecek genel nitelikli önlemlerin alınıp alınmadığını 
inceleyecektir.56 Söz konusu yükümlülükler hukuksal yükümlülükler olup, ka-
nımızca doğrusu incelemesinin de siyasi bir organ tarafından yapılması uygun 
değildir. Strazburg hukukunda bu durum çok olağan kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte, yakın tarihli Strazburg içtihadı, AİHM’nin uluslararası so-
rumluluk hukukuna daha uygun bir çizgiyi takip etmeye başladığının sinyalle-
rini vermektedir. Mahkeme’nin ilk olarak, mülkiyet davalarında sorumluluk 
hukukunun tazminat dışı kavramlarına başvurmaya başladığı görülmektedir. 

51 Mahkeme birçok davada ihlal kararının adil tatmini sağladığına ayrıca tazminata hükmedilmesine ge-
rek olmadığına karar vermiştir. Örn. Golder/Birleşik Krallık, Series A no. 18; Türkiye Birleşik Komünist 
Partisi/Türkiye, no. 19392/92, 30.1.1998, para. 73; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) ve Ungureanu/
Romanya, no. 46626/99, 3.2.2005, para. 70.

52 Case of Housing Association of War Disabled and Victims of War of Attica ve Diğerleri/Yunanistan, 
No. 35859/02, 27.9. 2007, para. 25.

53 Akdıvar ve Diğerleri/Türkiye (Madde 50) 1998-II RJD 711, para. 45-7, Selçuk ve Asker/Türkiye, 1998-
II RJD 891, para. 123-5; Menteş ve Diğerleri/Türkiye (Madde  50) 1998-IV RJD 1686, para. 22-4; 
Orhan/Türkiye, no. 25656/94, 18.6.2002, para. 450; Yöyler/Türkiye, no. 26973/95, 24.7.2003, para. 
122.

54 Campbell ve Cosans/Birleşik Krallık (50. madde), Series A no. 60, para. 16.
55 Ülkü Ekinci/Türkiye, no. 27602/95, 16.7.2002, para. 179. Daha yakın tarihli olarak bkz. Kukayev/

Rusya, no. 29361/02, 15.11.2007, para. 131-134.
56 Kararların ve Dostane Çözüm Koşullarının İcrasının Denetimi Hakkında Kurallar, Kural 6. 
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İlk örnek olarak görülebilecek Papamichalopoulos ve Diğerleri davasında, 
başvurucuların 28 yıl süreyle kamulaştırmasız olarak el koyulan gayrimenkul-
lerinin iade edilmesi, bunun gerçekleşmemesi halinde başvuruculara maddi 
tazminat verilmesi karara bağlanmıştır.57 Mahkeme, Belvedere Alberghiera/
İtalya vakasında hükümetin başvurucunun gayrimenkulüne haksız bir şekilde 
el koyduğunu saptamış, bu durumda en uygun giderim yolunun malın geri ve-
rilmesiyle birlikte maddi ve manevi tazminat ödenmesi olacağını belirtmiştir.58 
Papamichalopoulos’tan farklı olarak bu kararda, tazminat iadenin alternatifi 
değil tamamlayıcısıdır. Ancak, bu ifade hüküm fıkrasında tekrar edilmemiştir.59 
Benzer şekilde, Romanya’ya karşı açılan bir dizi davada yargı kararlarına aykı-
rı bir şekilde mülkiyete el koyma işlemlerine karşı AİHM, malın iadesine, aksi 
takdirde tazminat ödenmesine karar vermiş60, bu bulguyu hüküm fıkrasında 
da tekrar etmiştir. Şüphesiz, Mahkeme’nin hükümete iadenin mümkün olduğu 
durumlarda, iade etmemesi durumunda tazminat ödenmesi şeklinde bir takdir 
imkânı bırakması eleştiriye açıktır.61 Yine de AİHM’nin, tazminatla yetinmeyip 
ihlalin devamına son verilmesi yönünde karar vermesi önemlidir.

Son dönem kararlarında, bu yaklaşımın kişi özgürlüğünün ihlal edildiğinin 
saptandığı bazı davalarda da uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu karar-
larda da Mahkeme, kararlarının aslen açıklayıcı nitelikte olduğunu vurgulamak-
la birlikte, devletlere 46. madde uyarınca kararın gereğini yerine getirmelerinde 
yardımcı olmak amacıyla çeşitli olasılıklar sunabileceğini belirtmiştir. AİHM’ye 
göre, bazı davalarda ihlalin giderilmesinin tek bir yolu vardır ve Mahkeme’nin 
bu tek yolu göstermekten başka çaresi yoktur. Mahkemeye göre, haksız bir şe-
kilde özgürlüğünden mahrum bırakılan bir kişinin bu mahrumiyeti devam eder-
ken sadece tazminata hükmetmenin anlamsızlığı açıktır. Bu düşünceden hare-
ketle, Assanidze davasında AİHM, mülkiyet davalarındaki yaklaşımından da bir 
adım ileri giderek, kararın hüküm fıkrasında, Gürcistan Yüksek Mahkemesi’nin 
beraat kararına rağmen Acaristan’da özgürlüğünden alıkonulan başvurucunun 
en kısa sürede serbest bırakılmasının sağlanması gerektiğini oybirliğiyle karara 

57 Papamichalopoulos ve Diğerleri/Yunanistan (Madde 50) A 330-B (1995), para. 38-39.
58 Belvedere Alberghiera S.r.l./İtalya, no. 31524/96, 30.5.2000, para. 69.
59 Mahkeme hakkaniyete uygun tatmin konusunda karar vermek için dosyanın karara hazır olmadığını 

belirtmiş, hakkaniyete uygun tatmin konusu daha sonra verdiği bir kararla sonuçlandırmıştır. Belve-
dere Alberghiera S.r.l./İtalya, no. 31524/96, (Madde 41 kararı).

60 Brumarescu/Romanya (Adil Tatmin) 2001-I ECHR 155, para. 19-23; Vasiliu/Romanya, no. 29407/95, 
21.5.2002, para. 52-6; Hodos ve Diğerleri/Romanya, no. 29968/96,  21.5.2002, para. 70-3; Strain ve 
Diğerleri/Romanya, no. 57001/00, 21.7.2005, para. 80-81.

61 Loukis G. Loucaides (2008-2), “Reparation For Violations of Human Rights under the European Con-Reparation For Violations of Human Rights under the European Con-
vention and Restitutio In Integrum”, E.H.R.L.R., 182, 186.
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bağlamıştır.62 Mahkeme’ye göre, hukuka aykırılığı açıkça tespit edilmiş olan bu 
durumda başvurucunun serbest bırakılması kararın yerine getirilmesinin tek 
aracı haline gelmiştir, bu nedenle artık kararın ne şekilde yerine getirileceği 
konusunda davalı hükümetin bir takdir yetkisinden söz edilemez. Ilascu/Mol-
dovya ve Rusya davası, bu duruşun daha net ortaya koyulduğu bir davadır. Bu 
davada, Mahkeme, hüküm fıkrasında, davalı Devletlerin keyfi alıkoymaya son 
verecek tüm gerekli önlemleri almasına ve başvurucuların derhal serbest bıra-
kılmalarını sağlamalarına karar vermiştir.63 

Ancak gerek mülkiyete gerekse kişi özgürlüğüne ilişkin davalarda verilen 
özel önlem kararlarının bir özelliği dikkatten kaçmamaktadır. Bu vakaların 
tamamında ihlal devam etmektedir. Belvedere Alberghiera vakasında, AİHM 
yasal bir kamulaştırmayla kamulaştırmasız el koyma arasındaki farka dikkat 
çekmiş64 ve ikincisinde malın iadesinin devam eden bir ihlale son vermenin bir 
yolu olduğunu ima etmiştir. Kişi özgürlüğü davalarında da Mahkeme, kişi öz-
gürlüğüne ilişkin davalarda ihlalin doğası nedeniyle hükümetin tercih şansının 
kalmadığını belirtirken aslında ihlalin devam eden niteliğine vurgu yapmakta-
dır. Bu nedenle, AİHM’nin anılan vakalarda davalı hükümete belirli bir giderim 
yöntemini dayatmasının nedeninin eski hale iade (restitutio in integrum) değil, 
devam eden ihlali sona erdirme olduğu ileri sürülmüştür.65 

Ancak yukarıda açıklandığı gibi AİHM’nin önüne gelen davaların çoğunda ih-
lal devam etmemektedir. İhlal sonuçlanmış ancak sonuçları devam etmektedir. 
Bu davalar açısından verilecek iade (restitution) kararı, durdurma (cessation) 
niteliği taşımayacaktır.  Bu açıdan, Mahkeme’nin tazminat dışı giderim yolunu 
önerdiği bir diğer alan olan yargılamanın iadesi kararları önem arz etmektedir. 
Son dönem Strazburg içtihadında, Sözleşme’nin ihlal edildiğinin tespit edildiği 
durumlarda, iç hukukta yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesinin istenme-
si yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Konuya ilişkin Tavsiye Kararı’nda Bakan-
lar Komitesi, bir davanın yeniden incelenmesi veya görülmesinin restitutio in 
integrum’un gerçekleştirilmesinde bazen tek yol, bazı durumlarda ise en etkili 
yol olduğunu belirtmektedir.66 Bilindiği gibi, AİHM, DGMlerin tarafsız ve bağım-

62 Assanidze/Gürcistan (BD), no. 71503/01, ECHR 2004-II, para. 202, hüküm paragrafı 14 (a). 
63 Ilascu/Moldovya ve Rusya, no. 48787/99, 8.7.2004, hüküm paragrafı 22. Vurgu bize aittir.
64 Belvedere Alberghiera S.r.l./İtalya, no. 31524/96, 30.5.2000, para. 68.
65 Colandrea, 402.
66 Bu konuda bkz. Bakanlar Komitesi’nin R(2000)2 sayılı kararı, “Recommendation of the Committee of 

Ministers to member States, on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level 
following judgments of the European Court of Human Rights.” Karar Türkçeye Semih Gemalmaz 
tarafından çevrilmiştir. M. Semih Gemalmaz (2006), “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hükümlerinin 
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sız olmaması nedeniyle yargılamanın adil olmadığının saptandığı davalarda67 
ve başka adil yargılama ihlallerinde68 de en uygun giderim yönteminin yargıla-
manın iadesi ya da davanın yeniden görülmesi olduğunu saptamıştır. Tamam-
lanmış olan adil yargılanma hakkı ihlallerinde, kişinin tekrar yargılanmasının en 
uygun yöntem olması devam eden bir ihlalin sona erdirilmesi olarak nitelene-
meyeceğinden tipik bir eski hale iade (restitutio in integrum) örneğidir. 

Ancak bu yönde yeni sayılabilecek Strazburg kararları, uluslararası hukukun 
sunduğu imkanların çok gerisindedir. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslara-
rası Sözleşme’nin69 yorum organı İnsan Hakları Komitesi, Sözleşme sisteminde 
asıl giderim aracının tazminat olduğunu kabul etmekle birlikte, şartların uygun 
olması halinde giderimin iade (restitution), ıslah (rehabilitation) ve kamuoyu 
önünde özür dileme, kamusal anıtlar inşa etme, ihlalinin tekrar gerçekleşme-
mesi için güvenceler verme, ilgili mevzuat ve uygulamada değişiklikler gerçek-
leştirme ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirenlerin adalete teslimi gibi başka 
tatmin araçlarını da içerebileceğini belirtmektedir.70

 Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi (AmeİHM) kararları bu açı-
dan ışık tutucu niteliktedir. AmeİHM, restitutio in integrum’a en yakın sonu-
cu sağlamak için, tazminat yanında çeşitli parasal olmayan giderim araçları-
nın sağlanması yönünde kararlar vermiştir.71 Bu yaklaşım, Uluslararası Hukuk 
Komisyonu’nun Devlet Sorumluluğu’na ilişkin geliştirdiği genel ilkelerle uyum 
içerisindedir. AmeİHM, hem mağdurlara hem de toplumun çeşitli kesimlerine 
ilişkin giderim kararları vermiştir. Mağdura ilişkin olanlar arasında eski hale 
iade, ıslah, sorumluluğun kabulü gibi önlemler hakkında, topluma ilişkin olarak 
da mevzuat ve uygulama değişikliği ile kamu görevlilerinin eğitimi hakkında hü-

Verilmesinin Ardından Belli Davaların Ulusal Düzeyde Yeniden İncelenmesi ya da Yeniden Görülme-
si Hakkında Bakanlar Komitesinin üye Devletlere yönelik olarak aldığı Tavsiye Kararı No. R. (2000)2”, 
Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, 2. Kitap, Avrupa Konseyi Belgeleri ve AİHM Kural-
ları Şerhi, (Legal: İstanbul), s. 773.

67 Gencel/Turkey, no.53431/99, 23.10.2003, para. 27; Alfatlı/Türkiye, no. 32984/96, 30.10.2003, para. 
52;  Tahir Duran/Türkiye, no. 40997/98, 29.1.2004, para. 23; Öcalan/Türkiye 2005-IV ECHR, para. 
207-10.

68 Somogyi/İtalya 2004-IV ECHR 103, para. 86; Sejdovic/İtalya, (BD) no. 56581/00, 1.6.2006, para. 119-
127; Kounov/Bulgaristan, no. 24379/02, 23.5.2006, para. 59; Abbasov/Azerbaycan, no. 24271/05, 
17.1.2008.

69 Bakanlar Kurulu’nun 5851 sayılı Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Be-
yanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Kararı, RG: 21 Temmuz 2003, Sayı 25175.

70 Bkz. Komite’nin “Sözleşme’ye Taraf Devletlere Yüklenen Genel Hukuksal Ödevin Niteliği” başlıklı 
31 Nolu Genel Yorumu, para. 16. (The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States 
Parties to the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13.)

71 Parasal olmayan giderim türleri için bkz. Dinah Shelton (2005), Remedies in International Human 
Rights Law, (Oxford: OUP, 2nd ed.), s. 271 vd.
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kümler verilmiştir.72 AmeİHM, davalı Devletin adil yargılamaya aykırı bir şekilde 
hüküm giyen kişiyi serbest bırakmasına73, bu kişinin ilgili ceza davası nedeniy-
le ilişiği kesilen kamu kurumlarındaki görevine geri dönmesine, başvurucunun 
alıkonulduğu dönem de dahil olmak üzere tüm emeklilik haklarının sağlanma-
sına74, ilgili kararın Sözleşme’ye aykırı bulduğu iç hukuk kurallarının değiştiril-
mesi için gerekli önlemleri almaya ve başvurucuların aleyhine sonuçlanan ve 
Sözleşme’yi ihlal eden usul sonucu verilen mahkumiyet kararının geçersizliği-
ne75, ihlalden sorumlu olanların tespit edilip cezalandırılabilmesi için şikayetin 
soruşturulmasına, ölüm cezasının geçersiz sayılmasına76, sabıka kaydının silin-
mesine77, para cezalarının iptaline78, psikolojik tedavi sağlanmasına79, geçmişte 
alıkonulanlar için öğretim ve mesleki eğitim desteğinin sağlanmasına80, kararın 
günlük gazetelerde yayınlanmasına81, bir kamu binasına mağdurların isminin 
verilmesine82 karar vermiştir.83 AmeİHM daha da ileri giderek, haksız alıkonma 
nedeniyle öğrenciliğini sürdüremeyen başvurucuya burs sağlanması ve davalı 
Devletin kamuya açık bir şekilde özür dilemesine84, zararların karşılanması için 
fon kurulmasına85 karar vermiştir.

Şüphesiz dava konusu hakkın veya özgürlüğün ihlaline sebep olan önlem 
veya durumun doğurduğu sonuçların giderilmesine ve zarar gören tarafa adil 
bir tazminatın ödenmesine de karar verebileceğini ifade eden AmeİHS’nin 
63. maddesi, bu içtihadın oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Yine Avrupa 
Konseyi’nden farklı olarak Amerika İnsan Hakları Sisteminde, kararların dene-
timini siyasi bir organ değil AmeİHM yapmaktadır. Ancak, AİHS’nin 41. mad-

72 Ayrıntılı bir sınıflandırma ve inceleme için bkz. M. Antkowiak (2007-2008); “Remedial Approaches to 
Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human Rights and Beyond”, 46 Colum.  J. 
Transnat’l L.  351; Judith Schonsteiner (2007-2008), “Dissuasive Measures and the “Society as a 
Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Right”, 23 Am.  U.   
Int’l L.   Rev.   127.

73 Loayza Tamayo/Peru, 17. 9.1997, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 33 (1997), para. 84.
74 Loayza Tamayo/Peru, Reparations, 27.11. 1998, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 42 (1998). 
75 Castillo Petruzzi vd/Peru, 30. 5. 1999, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 52 (1999); Cantoral Benavides/

Peru, 3.12. 2001, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C) No. 88 (2001).
76 Fermín-Ramírez/Guatemala, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 126.
77 Acosta-Calderon/Ekvator, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 129.
78 Berenson-Mejía/Peru, 2004 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 119.
79 Barrios Altos/Peru, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 87.
80 Juvenile Reeducation Institute/Paraguay, 2004 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 112
81 Yatama/Nikaragua, 2005 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 127.
82 Villagrán-Morales (The Street Children Case)/Guatemala, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 77.
83 El Amparo Case, Reparations, 14. 9. 1996, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 28 (1996)
84 Cantoral Benavides/Peru, 3.12. 2001, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C) No. 88 (2001), para. 80-81.
85 El Amparo Case, Reparations, 14. 9. 1996, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 28 (1996), para. 46-47.
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desinin de, Sözleşme’nin 46. maddesi de dikkate alındığında tazminat dışı ön-
lemlere ilişkin kararlar almayı imkânsız kıldığı söylenemez. Gerçekten de Ame-
İHM, AmeİHS’nin 63. maddesinin uluslararası hukukun temel kurallarından 
birini kodifiye ettiğini, uluslararası sorumluluk hukuku gereğince ihlal tespiti-
nin devlete ihlali durdurma ve ihlalin sonuçlarını onarma ödevini yüklediğini 
belirtmektedir.86 AİHS’nin 41 ve 46. maddenin de bu temel kurala uygun yo-
rumlanması gerekir. Eğer ihlal öncesi duruma dönmek mümkün değilse en 
azından en yakın duruma dönülebilmelidir. Çünkü nihayetinde, onarım araçla-
rının hedefi ihlalin yol açtığı zararların silinmesidir.87

İhlal olup olmadığının tespiti gibi ihlal varsa hangi giderim araçlarının kul-
lanılacağının tespiti de sorumluluk hukukunun bir parçası, dolayısıyla yargı ka-
rarının konusu olmak gerekir.88 Bakanlar Komitesi’nin 46. maddedeki görevi, 
Mahkeme tarafından verilen bu kararın da uygulamasını denetlemek olmalıdır. 
Aksi durumda yargı makamı tarafından saptanması gereken bir konu, siyasi bir 
organ tarafından denetlenecektir.

14. Protokolün 46. maddede yapacağı önemli değişiklikler de yukarıda 
açıklanan akıl yürütmenin doğru olduğunu göstermektedir. Yeni 46. Madde 
kararların uygulanması aşamasında Bakanlar Komitesi’ne AİHM’e başvurma 
yolunda iki ayrı yetki vermektedir. 3. fıkraya göre Komite, kesin kararın icra-
sının denetlenmesinin kararın yorumlanmasına dair bir mesele tarafından en-
gellendiği görüşünde ise, konuyu yorum meselesi hakkında bir hüküm vermesi 
için Mahkeme’ye gönderebilecektir. 4. fıkraya göre ise “Bakanlar Komitesi bir 
Yüksek Akit Taraf’ın, taraf olduğu davada verilen kesin karara uymayı reddettiği 
görüşünde ise, ilgili tarafa resmi bir ihbar tebliğ ettikten sonra ve Komite’ye 
katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oyçokluğuyla aldıkları kararla, ilgili tara-
fın 1. fıkrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği meselesini 
Mahkeme’ye intikal ettirebilir.” Bu hükümler, kararın esası gibi giderim yolları 
konusunun da yargısal bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. AİHM’nin gide-
rim yolları konusunda karar veremeyeceğini kabul etmek aynı zamanda bütün 
derdi daha çok davayı, kısa sürede sonuçlandırmak olan 14. Protokolün ruhuna 

86 Cesti Hurtado/Peru, 31.5. 2001, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C) No. 78 (2001), para. 35; Blake/Guatemala, 
Reparations. 22.1. 1999. Series C No. 48, para. 34-35.

87 Cantoral Benavides/Peru, 3.12. 2001, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C) No. 88 (2001), para. 42
88 Uluslararası Adalet Divanı, bir davaya bakmaya yetkili olduğu durumlarda, ihlalin giderimi için bir 

tarafın talebine ilişkin ayrıca bir yetki saptamasına gerek olmadığını belirtmektedir. Bir başka deyişle, 
bir davaya bakmaya yetkili olan uluslararası mahkeme o davanın gerektirdiği giderime ilişkin kararı 
vermeye de yetkilidir. LaGrand Davası (Almanya/ABD), 27.6.2001, ICJ Reports 2001, s. 466, 485, 
para. 48.
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da aykırı olacaktır. Eğer Mahkeme baştan kararının gereğinin nasıl yerine ge-
tirileceğini belirlemezse, daha sonra Bakanlar Komitesi bunun ayrı bir kararla 
yapılmasını isteyecek, bu da süreci daha da uzatacaktır. 46. maddede öngörü-
len denetimin olsa olsa kararda belirtilen önlemlerin yerine getirilip getirilme-
diğine ilişkin olması gerekir. Örneğin, AİHM kararında yasal değişik yapılmasını 
isteyebilir, yapılan değişikliğin istenen nitelikte olup olmadığı yeni 46. madde 
uyarınca Mahkemeye sorulabilir. Ancak Mahkeme tazminat dışında hiçbir gide-
rim yolu öngörmezse, Bakanlar Komitesi birçok vakada Mahkeme’nin görüşü-
nü almak zorunda kalabilir.89 

3.3 Uluslararası Hukuk İlkelerinin Pilot Kararlara Uygulanması

İşte Yargıç Zupancic, haklı olarak pilot kararları Sözleşme’nin bu yeni geli-
şen ve bizce doğru yolda ilerleyen yorumunun devamı olarak görmektedir.90 
Mahkeme’nin zarar gören tarafın adil tatminine karar verip, ihlalci Devletin sub 
rosa (gizli olarak) statükoyu devam ettirmesi ve ihlalin esaslı yönlerini giderecek 
bir yükümlülük altına girmemesi saçmadır.91 Bir kişi çocuklarıyla görüşemezken 
veya hürriyetine kavuşamazken sadece tazminata hükmetmek anlamsızdır. 
Aynı durum, sistemik ihlallerde benzer uygulamanın muhatabı olan yüzlerce, 
binlerce kişi açısından da geçerlidir. Mahkeme’nin Sözleşme’nin ihlal edildiğine 
ilişkin kararına karşı, sadece davanın tarafına sınırlı bir tazminat ödeyip, aynı 
durumdaki binlerce kişinin hakkının ihlal edilmesini hoş görmek kabul edile-
mez. Bu bir iş yükü değil, adalet sorunudur.92 

Yukarıda açıklandığı üzere, sorumluluk hukuku devam eden ihlalleri sona 
erdirmeyi ve oluşan zararları gidermeyi, sona ermiş ihlalleri ise onarmayı ge-
rektirmektedir. Pilot kararlar bu açıdan çok etkin bir araç potansiyeli taşımak-
tadır. Bu kararlar, gerçekleşmekte olan ihlallerin durdurulmasını, tamamlanmış 
ihlallerin ise onarılmasını sağlamayı hedeflemelidir. Nasıl tekil bir ihlalde, so-
rumluluk hukukunun ilkelerine göre ana hedef ihlal öncesi duruma dönmekse, 
kitlesel davalar açısından da farklı bir yaklaşım kabul edilemez. Bir başka deyiş-

89 4. fıkrada öngörülen yetkiye istisnaen başvurulması gerektiği 14. Protokolün açıklayıcı notunda ve 
Bakanlar Komitesi’nin 14. Protokolün uygulaması için kabul ettiği Kararların ve Dostane Çözüm Ko-
şullarının İcrasının Denetimi Hakkında Kuralların 11. maddesinde de belirtilmektedir. Ancak bir kez 
Sözleşmeye girdikten sonra bu yetkinin hangi sıklıkta kullanılacağını kontrol etmek mümkün değildir. 
Bkz. Explanatory Report, para. 100; Kararların ve Dostane Çözüm Koşullarının İcrasının Denetimi 
Hakkında Kurallar, yukarıda not Error: Reference source not found.

90 Zupancic’in bu görüşünü yargıç Loucaides’in de paylaştığı görülmektedir. Bkz. Loukis G. Loucaides 
(2008), “Reparation for Violations of Human Rights under the European Convention and Restitutio In 
Integrum”, E.H.R.L.R. 2, 182-192

91 Zupancic, Broniowski kararında farklı gerekçe yazısı. 
92 Aynı yerde.
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le sorun bir iş yükü değil, adalet sorunudur.93

İş yükü yaklaşımıyla adalet yaklaşımı arasındaki temel fark sadece pilot ka-
rarların hukuksal dayanağına ilişkin değildir. Daha önemlisi, Mahkeme’nin pilot 
karar uygulamasını adalet değil iş yükü üzerinden kurması hem Sözleşme’ye 
aykırıdır hem de çok tehlikeli sonuçlar doğurmaya gebedir. Henüz, sürecin ba-
şında Değerlendirme Grubu, tüm reformu verimlilik ilkesi üzerinden yürütme-
nin yaratacağı riski görmüş ve sorunun sadece istatistik verilerle çözülemeye-
ceğini çünkü istatistiğin “daha zor” ve “daha kolay” dava ayrımı yapmadığını 
belirtmiştir.94  İş yükü yaklaşımı, hem bireysel hem de pilot kararlarda ulusla-
rarası sorumluluk hukukuna uygun bir sonuca ulaşmayı değil daha çok davayı 
sonuçlandırmayı hedeflemektedir. Bunun sonucu olarak her türlü vakada pilot 
karar verilebilir. Adalet yaklaşımına göre ise tüm ihlaller açısından hedef res-
titutio in integrum, mümkün değilse ihlali giderici en yakın önlemi almaktır. 
Pilot kararlar bu hedefe yönelik olarak alınmalı, eğer bu hedefe ulaşmayı sağ-
lamayacaksa alınmamalıdır. Bu hedef bazen Mahkeme’nin önünde yüzlerce 
dava olmamasına rağmen bir iç hukuk yolu yaratılmasını gerektirebileceği gibi, 
çok sayıda dava bulunmasına rağmen sorumluluk hukukuna uygun bir iç hukuk 
yolu yaratmak mümkün değilse pilot karar yönteminden kaçınmayı gerektirir.

4. İnsan Hakları Hukukunun İlkeleri ve Pilot Kararlar

Bir konuda pilot karar verilip verilemeyeceği sorumluluk hukukuyla ilgili ol-
duğu kadar insan hakları hukukunun temel ilkeleriyle de ilgilidir. Bu nedenle, 
pilot kararlara ilişkin Strazburg içtihadı bazı temel ilkeler ışığında değerlendi-
rilmelidir. 

4.1 Pilot Karar Kavramı ve Etkili Koruma

Şüphesiz, pilot kararlar reform sürecinin çok önemli bir ayağını oluşturmak-
tadır. Bu yöntemle, Mahkeme, aslında bugüne kadar görevli olmadığını söyledi-
ği bir şekilde95, bir kararla bir yasanın ya da ulusal anayasanın sözleşmeye aykırı 
olduğunu saptama imkânına kavuşmaktadır. Bir başka deyişle, 14. Protokolde 
yer almamasına rağmen, pilot kararlar Mahkeme’nin anayasal adalet dağıtma-
sı gerektiğini düşünenler açısından belki de en önemli aracı sunmaktadır.96

93 Aynı yerde.
94 Evaluation Group, para. 39.
95 Sözleşmenin actio popularise müsaade etmediği hakkında bkz. Klass ve Diğerleri/Almanya, 6.9 

1978, Series A no. 28, para. 33; Norris/İrlanda, Series A. No. 142, para. 30.
96 Örneğin bkz. Wildhaber (2006-2007), “The European Court of Human Rights: The Past, The Present, 

The Future”, 22 Am. U Int’l L. Rev. 521, 533.
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Bununla birlikte, pilot karar yöntemi bu haliyle adil yargılanmaya ilişkin bir 
çok soruya akla getirmektedir. Yakın tarihte bir parlamenterin de belirttiği97 
gibi, binlerce davanın kaderini belirleyen bu yöntemin tanımı yapılmadığı gibi 
yöntemin hangi ölçütlere göre kullanılacağı da açık değildir. Broniowski dava-
sında verilen şu tanım halen temel niteliktedir:

 “ […] dava olguları, [iç hukuk düzeninde] bir sınıfın bütün bireylerinin [Söz-
leşmede korunan bir haklarından] özgürce faydalanmalarını engelleyen veya 
engellemeye devam etmesine yol açan bir aksaklığın var olduğunu ortaya koy-
maktadır. Mahkeme ayrıca, başvurucunun bireysel davasında saptanan ulusal 
mevzuattaki ve uygulamadaki eksikliklerin bunu izleyen sağlam temelli çok sayı-
da başvuruya sebep olabileceğini saptamıştır.”98

Bu tanım, Yönlendirme Komitesi’nin konuyla ilgili kurduğu İnsan Haklarının 
Korunmasına İlişkin Usullerin Geliştirilmesi Uzmanlar Komitesi altında kurulan 
Çalışma Grubu’nun yaptığı ilk tanımdan çok daha geniş ve muğlâktır. Çalışma 
grubuna göre kopya davalar, “Mahkemenin daha önceki bir kararında görüşü-
nü belirttiği spesifik bir kuralla veya spesifik bir uygulamayla ilgili davalar”dır.99 
Mahkeme tarafından Broniowski’de yapılan tanım ise, başka şartlarla destek-
lenmezse çok sayıda davaya neden olabilecek her uygulamayı pilot dava için 
uygun gören bir anlayışa yol açabilecek bir tanımdır. Nitekim, pilot kararların 
tanımının yapılmamış ve ilkelerinin yerleşmemiş olmasının yarattığı riskler hem 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi100, hem de bazı yargıçlar tarafından dile 
getirilmiştir.101 Pilot karar uygulamasına uygun olduğu düşünülen bazı olguların 
bu kapsamda değerlendirilmemiş olması ayrıca not edilmeye değerdir.102 

Hakların etkili korunması AİHS hukukunun temel ilkelerindendir.103 Pilot 

97 Marie-Louise Bemelmans-Videc, Comments on the Wise Persons’ Report from the perspective of 
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Council of Europe, Future Developments of 
the European Court of Human Rights in the light of the Wise Persons’ Report (Council of Europe: 
Strasbourg), s. 48.

98 Broniowski/Polonya, para. 189.
99 Çalışma Grubu’nun bu tanımı daha sonra Yönlendirme Komitesi tarafından da benimsenmiştir. 

The Working Group of the Committee of Experts, Report of meeting, 13.14 June 2002, GT-DH-PR 
(2002)004; para. 17.

100 Assembly Resolution 1516 (2006)  “Implementation of Judgments of the European Court of Human 
Rights”, para. 21; Aynı konuda Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nin Raporu, Parliamentary 
Assembly doc. 11020, 18.9.2006.

101 Yargıç Zagrebelsky’nin Hutten-Czapska/Polonya kararındaki karşıoyu. 19.6. 2006, No. 35014/97.
102 Paraskeva, Yunanistan’daki gözaltı koşullarını bu açıdan örnek olarak vermektedir. Costas Paras-

keva (2007), “Human Rights Protection Begins and Ends at Home: The ‘Pilot Judgment Procedure’ 
Developed by the European Court of Human Rights”, 3 Human Rights Law Commentary (http://www.
nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcpub/Paraskeva.pdf), s. 16.

103 Sözleşme'nin korunan hakları teorik ve hayali değil, pratik ve etkili kılacak bir yöntemle yorumlanma-
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kararları takiben oluşturulacak ulusal mekanizmaların da bu temel ilkeye uy-
gun olması gerekir. Oysa pilot dava sistemi bu açıdan da riskler de taşımak-
tadır Örneğin, davaları geri gönderme konusunda HDÖ ortak raporu104 ve İz-
leme Grubu105 bazı endişeleri dile getirmektedir. Bu sürecin en bilinen riski, 
başvurucunun iki sistem arasında sürüncemede kalmasıdır.106 Özellikle pilot 
karar sonrası diğer başvuruların askıya alındığı durumlarda107 bu olumsuzluk 
daha da artmaktadır.108 AİHM, yüzlerce veya binlerce başvuru arasından birini 
seçmekte, ancak bu vakada verdiği karar diğer başvurucular açısından sonuç 
doğurmaktadır. Hangi davanın pilot karar için seçileceğini belirleyen bir ölçüt 
yoktur.109 Yönlendirme Komitesi ilk pilot kararın verilmesinden dört sene sonra 
hazırladığı etkinlik raporunda, pilot karar kavramının daha açık bir tanımının 
yapılması, pilot karar yöntemiyle belirlenecek karar tiplerinin belirgin kılınması 
ve kararların uygulanmasına ilişkin Bakanlar Komitesi Tavsiyesi yayımlanması 
gibi gereklilikleri saptamıştır.110 

Bu belirsizliği daha da ağırlaştıran bir etken olarak, bugüne kadarki uygula-
mada, pilot kararlarda, sistemik olduğu ifade edilen duruma dayalı olarak baş-

sı ve uygulanması gerektiğine dair çok sayıda karar arasında bkz. I/Bırleşık Krallık, no. 25680/94, 
11.7.2002, para 54- Christine Goodwın/Blrleşik Krallık, no. 28957/95, 11.7.2002, para. 74.; Stafford/
Birleşik Krallık no. 46295/99, 28.5. 2002, para. 68-69.

104 NGO Response to Proposals to Ensure the Future Effectiveness of the European Court of Human 
Rights, 28 May 2003, para. 3. Ayrıca bkz. Wadham and Said, “What Price the Right of Individual Pe-
tition: Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European Court of Human 
Rights” (2002) European Human Rights Law Review 169, 173.

105 Report of 4th meeting, 27 February-1 March 2002, CDDH-GDR(2002)005, paras. 16-17.
106 Wadham ve Said, 169-173.
107 Mahkeme, 46. madde uyarınca verdiği kararı hüküm fıkrasına (operational) alıp, kararın yerine getiri-

lip getirilmediğini daha sonra bir Dostça Çözüm kararıyla sonuca bağlayabilir. Örneğin bkz. Broniows-
ki/Polonya, 31443/96, 28.9.2005 (Dostça çözüm) ve Hutten-Czapska/Polonya kararları. Bu durumda 
AİHM dostça çözüm kararında alınan önlemleri esasa ilişkin karara uygun bulursa, benzer tüm da-
vaların iç hukuka yönlendirilmesine karar verilebilir. Hüküm fıkrasında belirtilmeyen durumlarda ise 
böyle bir inceleme yapılmayacaktır. Örn. Bkz. Driza/Arnavutluk, 33771/02, 13.11.2007.

108 Her pilot karar sonrasında diğer başvurular iç hukuka yönlendirilmemektedir. Lukenda/Slovenya 
davası (no. 23032/02, 6.10.2005) sonrasında Mahkeme Slovenya’dan gelen makul sürede yargı-
lamama davalarına bakmaya devam etmiş ancak Korenjak vakasında iç hukukta yeni oluşturulan 
başvuru yollarının etkili olduğuna karar vererek benzer davaların (yaklaşık 1700) tamamını iç hukuka 
yönlendirmeye karar vermiştir. Korenjak/Slovenya, no. 463/03, 15.5.2007.

109 Hangi davaların pilot dava yöntemiyle inceleneceğine ilişkin bir rehberin yokluğu Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri tarafından da vurgulanmaktadır. Terry Davis (2008), “Member states of the Council 
of Europe and their responsibilities under the European Convention on Human Rights”, Towards 
Stronger Implementation of the European Convention on Human Rights, (Stockholm Proceedings), 
16.

110 Steering Committee for Human Rights (CDDH) –  Activity report - Sustained action to ensure the 
effectiveness of the implementation of the ECHR at national and European levels, CM(2008)52, 4 
April 2008, para. 8.
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vuran diğer kişilere görüşlerini sunma imkânı da tanınmamıştır. Bu durumun 
garip bir sonucu olarak, Xenides-Arestis/Türkiye davasında111 yaptığı başvuru 
pilot karar olarak seçilen başvurucu Büyük Daire’ye başvurmamış, ancak Kuzey 
Kıbrıs’ta mallarının kaldığını iddia eden diğer Rum başvurucular karara itiraz 
etmek istemiştir. Bu imkânın diğer başvuruculara verilmemesini, hak arama 
özgürlüğü bağlamında açıklamak güçtür.112 

Bu sürünceme, ihlalin gerçekleştiği bir tarihte olmayan bir iç hukuk yolunun 
daha sonra kullanılmasının istenmesi nedeniyle daha da sorunlu bir hale gel-
mektedir. Mahkeme içtihadına göre kural olarak tüketilmesi gereken iç hukuk 
yolu başvuru yapıldığı tarihte mevcut olan iç hukuk yoludur. Yani kural olarak, 
ihlal tarihinde mevcut olmayan bir iç hukuk yolunun daha sonra oluşturulması 
başvurunun kabul edilemez bulunmasına yol açmayacaktır. Bununla birlikte, 
Baumann/Fransa kararında bunun istisnaları olabileceği kabul edilmiştir.113 Ör-
neğin, AİHM, Brusco/İtalya davasında, İtalya’da başvurucunun AİHM’ye açtığı 
davadan sonra çıkarılan Pinto yasasına göre başvurucunun makul sürede yar-
gılanmamaktan doğan zararlarını karşılayacak iç hukuk yoluna başvurması ge-
rektiğini saptarken, ilgili yasanın AİHM önünde devam eden başvurulara ilişkin 
özel bir hüküm içermesini dikkate almıştır.114 

Tabii iç hukukta oluşturulan yeni mekanizmaların gerçekten Sözleşme ölçüt-
lerine uyup uymadığı bu açıdan çok önemlidir. Pilot karar yönteminde bunun 
hangi organ tarafından kontrol edileceği de karışıktır. Pilot kararlara kadar Straz-
burg uygulaması, Mahkeme kararlarının infazının Bakanlar Komitesi tarafından 
denetlenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak, pilot kararlar kaçınılmaz olarak 
Mahkeme’yi de karar denetimi içine sokmuştur.  AİHM, pilot kararda yaptığı 
önerinin Sözleşme ölçütlerine uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini 
iki şekilde denetlemektedir. Birinci ihtimalde, AİHM esasa ilişkin verilen karar-
da, davanın hakkaniyete uygun tatmine ilişkin (md. 41) kısmını sonraya bırakıp, 
ayrı bir kararla hem tazminat oranına hem de pilot kararın gereğinin yapılıp ya-

111 Xenides-Arestis/Türkiye (Esas), no. 46347/99, 7.12. 2006. Karar hakkında açıklama için bkz. aşağıda 
not 95-97.

112 Costas Paraskeva (2007), s. 15-16; Laurence R. Helfer (2008), “Redesigning the European Court 
of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights 
Regime”, 19 EJIL 125, 154.

113 Baumann/Fransa, 22.5.2001, no. 33592/96, para. 47.
114 Brusco/İtalya, 69789/01, 6.9.2001, kabul edilemezlik kararı. Aynı yönde Nogolica/Hırvatis-

tan, 77784/01, 5.9.2002, kabul edilemezlik kararı; Milan Andrášık et al/Slovakya, no. 57984/00, 
22.10.2002, kabul edilemezlik kararı; Charzynski/Polonya, 15212/03, 1.3.2005, kabul edilemezlik 
kararı.
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pılmadığına karar vermektedir. Bu karara tarafların dostça çözümü kabul etme-
siyle ulaşılabileceği gibi115, AİHM’in kararıyla da ulaşılabilir116. İkinci olasılık ise, 
Mahkeme’nin bir pilot kararda önerdiği genel önlemin daha sonra vereceği bir 
kabul edilebilirlik kararında denetlenmesi durumudur. Bu durumda, Mahkeme 
pilot karara atıfla yeni alınan önlemlerin etkili bir iç hukuk yolu yarattığını sap-
tarsa ilgili başvuruyu iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle kabul edilemez 
bulmakta ve tüm benzer vakaları iç hukuka yönlendirmektedir.117

Bununla birlikte, AİHM’in yaptığı inceleme genelde yetersizdir. Mahkeme, 
yeni oluşturulan mekanizmaları değerlendirmekte ama uygulamanın gerçekten 
Sözleşme’ye uygun olup olmadığını denetleme imkanına sahip olmamaktadır. 
İçyer kararı sonrasında, hükümetin karara kadar yüksek tazminatlar vererek 
Mahkeme’nin gözünü boyamak istediği ileri sürülmüştür.118 Hutten-Czapska 
kararında, AİHM yasa taslaklarını genel önlem denetimi açısından yeterli gör-
müştür. 

Şüphesiz, AİHM’in bu yüzeysel değerlendirmesinin oluşturduğu sorunlar, 
kararların infazını denetlemekle asli olarak yetkili olan Bakanlar Komitesi’nin 
titiz çalışması ile aşılabilir. Ne var ki, aşağıda somut örneğiyle görüleceği gibi, 
Bakanlar Komitesi’nin başta kendi iş yükü olmak üzere119, çeşitli sebeplerle 
bu da gerçekleşmemektedir. Bakanlar Komitesi önündeki denetim sürecinin 
şeffaf olmaması ve çok uzun sürmesi, başvurucu ve hükümet dışı örgütlerin 
sürece katılımının sınırlı olması haklı olarak eleştirilmektedir.120 Avrupa Konse-
yi Parlamenterler Meclisi, kararların gereği gibi uygulanmamasında Bakanlar 
Komitesi’nin gerekli baskıyı oluşturmamasının rolü olduğunu belirtmektedir.121 

Bu durum çok sayıda başvurunun haksız bir şekilde kabul edilemez bulun-
masının yanında bir başka soruna daha vücut vermektedir. İç hukuka yollanan 

115 Bu tür karar örnekleri için bkz. Broniowski/Polonya, Dostça Çözüm, no. 31443/96, 28.9.2005; Hutten-
Czapska/Polonya, (Dostça çözüm), 35014/97, 28.4.2008

116 Xenides-Arestis/Türkiye (Adil Tatmin), no. 46347/99, 7.12. 2006
117 Örn., Nogolica/Hırvatistan, no. 77784/01, 5.9.2002; Korenjak/Slovenya, no. 463/03, 15.5.2007; İçyer/

Türkiye, no. 18888/02, 12.1.2006; Wolkenberg ve Diğerleri/Polonya, no. 50003/99, 4.12.2007.
118 İnsan Hakları İzleme Örgütü (2006), Tazminat Yasası’nın, Yerinden Edilmiş İnsanlara Adil Olmayan, 

Kısıtlı ve Tutarsız Olarak Uygulanması Hakkında, Türk İçişleri Bakanlığı’na Memorandum, s. 11, 
15-18; Deniz Yükseker, “Diyarbakır’da Yerinden Edilme Sorunu: Geri Dönüş, Kentsel Sorunlar ve 
Tazminat Yasası’nın Uygulamaları”, D. Kurban vd (yay. haz.) (2006), “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek, 
(Tesev: İstanbul), s. 166.

119 1992 yılında her bir toplantıda 24 kararı inceleyen Komite, 2001 yılında her toplantısına 1000 karar 
gündemiyle girmeye başlamıştır. Evaluation Group, para. 34.

120 Philip Leach, “The Effectiveness of the Committee of Ministers in Supervising the Enforcement of 
Judgments of the European Court of Human Rights” [2006] Public Law 442, 452-453.

121 PACE Resolution 1226 (2000), September 28, 2000, para. 6.
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başvurular, olayın tekrar ihlalcinin önüne gelmesi anlamını taşımaktadır. On yıl-
lar sonra başvurucu adil bir tatmini iç hukukta bulamayabilir.122 Mahkeme’nin 
46. madde uyarınca yaptığı saptamanın somut olmadığı durumlarda bu risk 
daha da artmaktadır. Böyle bir durumda aynı davalar ve belki daha fazlası tek-
rar AİHM’e dönme potansiyelini taşımaktadır. Scordino/İtalya123, Büyük Daire 
kararı, pilot karar sonrasında iç hukuka yönlendirilen başvuruların tekrar AİHM 
önüne gelebileceğinin en açık göstergesidir. Scordino ve benzer birçok vaka-
da başvurucular yargılamanın uzunluğu nedeniyle iç hukukta oluşturulan yeni 
tazminat mekanizmasına yönlendirilmiş, ancak Pinto Yasası olarak bilinen bu 
yeni tazminat yolunda verilen kararlar Strazburg içtihadına uygun olmayınca 
davalar tekrar AİHM’in önüne gelmiştir. Aşağıda açıklanacağı üzere Türkiye’de 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
uyarınca kurulan Tazminat Komisyonları kararları açısından bu yolun açılma-
sı halinde, yüzbinlerce yeni davanın AİHM önüne götürülme riski vardır. Bunu 
engellemek isteyen AİHM’nin ise mağdur aleyhine bir tutum benimsemesi çok 
şaşırtıcı olmayacaktır.124

Yukarıda belirtilen sorunların aşılmasının tek yolu, pilot karar yöntemini 
Sözleşme’nin ruhuna uygun ve reforma hâkim olan ilkeler ışığında yeniden ta-
nımlamaktır. Reformun getirdiği kimi yeniliklerin Sözleşme’nin kurduğu etkili 
denetim sistemini etkileme ihtimali varsa da, reformun temel ilkeleri olarak 
ilan edilen değerler yukarıda çerçevesini sunduğumuz adalet ilkesiyle uyum 
içerisindedir.

4.2 Pilot Kararlar ve Ağır İnsan Hakları İhlalleri

Bütün reform sürecinin ana ayrımı ciddi-ciddi olmayan ihlal olduğuna göre, 
ciddiyet kavramına ilişkin bir iki ön saptama yapmakta fayda bulunmaktadır. 
İlk olarak belirtmek gerekir ki, ihlal ancak görünürse ciddidir. Hükümetler bu-
nun bilinciyle ciddi ihlalleri daha görünemez kılma çabası içindedir. Örneğin, 
Türk hükümeti yoğun ihlal kararları karşısında davaları dostça çözüm yoluyla, 

122 Elisabeth Lambert-Abdelgawad (2005), “Le Protocole 14 et l'exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme”, Jean-François Flauss, Gérard Cohen-Jonathan (ed), La réforme 
du système de contrôle contentieux de la Convention européenne des droits de l'homme , (Bruxelles: 
Brulyant), 102.

123 Scordino/İtalya, 29.3. 2006, No. 36813/97, para. 256.
124 Broniowski kararı sonrasında Polonya’da çıkarılan yasaya göre benzer durumda bulunan kişilerin 

mallarının % 20’sine kadar tazminata hak kazanacağı öngörülmüş, bir grup başvurucu bu düzenle-
menin de mülkiyet hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. Mahkeme benzer durumdaki çok sayıdaki kişiyi 
ve bütçe olanaklarını da dikkate alarak %20lik oranı Sözleşmeye uygun bulmuştur. Wolkenberg ve 
Diğerleri/Polonya, 50003/99, 4.12.2007.
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hatta tek taraflı beyana başvurarak kapatma yoluna giderken, muhtemelen, 
Mahkeme’nin kararlarının gösterici etkisini ortadan kaldırmak istemiştir125. 

Yine belirtmek gerekir ki bir ihlalin ciddiyeti aynı türden ihlalin daha önce 
tespit edilmesi nedeniyle azalmaz. Tam tersine, Hâkim Sedley’in söylediği gibi 
bininci sözleşme ihlali bazen birincinin saptanmasından daha önemli olabilir.126 
Gerçekten de 15 tane birbirinin aynı nitelikte kayıp davasının onbeşincisinin, 
benzer saptamalar daha önce yapıldığı için önemsiz olduğu ileri sürülemez, tam 
tersine sistematik bir ihlal durumunu ortaya koyduğu için daha önemli olduğu 
söylenebilir. Bu nedenle kaçıncı ihlalin tespitinin gerekli ve ciddi olduğunun tes-
piti matematiksel bir hesap işinin ötesinde bir adalet meselesidir. 

Bilindiği gibi, reform süreci anayasal adaletle bireysel adalet arasında bir 
denge kurarak reformu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.127 Bu dengeyi sağ-
lamak için Değerlendirme Grubu128, üç temel ilkeden hareket edildiğini belirt-
mektedir:

 (a) Sözleşme ve Protokollerinde düzenlenen esasa ilişkin haklarda eksilme 
olmayacaktır.

(b) Strasbourg mekanizmasının kalbinde yatan bireysel başvuru hakkının 
özü korunacaktır. 

(c) Mahkeme başvuruları makul bir sürede tamamlamalıdır ama aynı za-
manda kararlarının kalitesi ve itibarı da sürdürülmelidir.

Yönlendirme Komitesi de, bu ilkeler doğrultusunda ciddi ihlallerden kay-

125 Bkz aşağıda dipnot 59 vd. davalar. 
126 Lord Justice Sedley, “Comentary on the Paper of Professor Florence Benoît-Rohmer”, Seminar: Part-

ners for the Protection of Human Rights, Strasbourg, 9-10 September 2002’dan aktaran P. Leach, 
“Access to the European Court of Human Rights- From a Legal Entitlement to a Lottery?”, 27 HRLJ 
11, s. 22. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Marie-Louise Bemelmans-Videc’in söylediği 
gibi kopya davalar, dikkat dağıtan boş davalar olmak bir yana acil olarak müdahale edilmesi gereken 
sistemik bir soruna işaret etmektedir. Comments on the Wise Persons’ Report from the perspective 
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Council of Europe, Future Developments 
of the European Court of Human Rights in the light of the Wise Persons’ Report (Council of Europe: 
Strasbourg), 44, 47. Aynı yönde bkz. HDÖ Ortak Raporu. Council of Europe: Ensuring the long-term 
effectiveness of the European Court of Human Rights – NGO Comments on the Group of Wise Per-
sons' Report, para 25.

127 Anayasal adalet bireysel adalet tartışması reform sürecinin ana tartışmasını oluşturmaktadır. Birey-
sel adaleti savunanlar için Mahkeme’nin öncelikli görevi mağdurlara uluslararası bir giderim imkânı 
sunmaktır. Buna karşılık, ikinci görüşü savunanlara göre, Mahkeme’nin ana görevi Sözleşme’de ko-
runan hakları tanımlamaktır. Daha detaylı bilgi için bkz. K. Altıparmak (2009), “Avrupa İnsan Hakları 
Sisteminde Bürokrasi Krizi: Tamam ya da Devam”, 28 (5) Hukuk ve Toplum 31, 36.

128 Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European Court of Human 
Rights, EG Court(2001)1 27 September 2001, para. 41
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naklanan davaların kopya dava olarak sınıflandırılmaması gereğinin altını 
çizmiştir.129 Aynı Komite, final raporunda ise Mahkeme tarafından yapısal bir 
sorun saptanan her davada yeni giderim yolları oluşturulmasının gerekli ve uy-
gun olmayabileceğini kabul etmiştir.130 

Aksi yönde bir karar, insan hakları hukukunun genel ilkeleriyle çelişecektir. 
BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan Uluslararası İnsan Hakla-
rı Hukukunun Ağır İhlalleri ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Ciddi İhlallerinin 
Mağdurlarının Giderim ve Onarım Hakkına İlişkin Temel ve Rehber İlkeler, ağır 
ihlal karşısında bir dizi tatmin aracının tamamının veya bir kısmının işletilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bunlar arasında, gerçeğin topluma açıklanması, so-
rumluluğun ve olayların kamuoyunda kabulü, mağdurların anılması vardır.131 
İlkelere göre, devletler ağır ihlallerden sorumlu olanları soruşturmak ve suçlu 
bulunmaları halinde ise cezalandırmak yükümlülüğündedir.132 Bir başka deyiş-
le, mağdurların adaletin gerçekleştiğini görme, gerçeği bilme, yeni ve sorum-
lu kurumsallaşmaya kavuşma ve parasal ve manevi giderim araçlarıyla tatmin 
edilmeye hakkı vardır. 

Ancak ağır ihlaller söz konusu olduğunda, gerçeği bilme hakkı sadece mağ-
dura ait bir hak olarak da görülmemektedir. BM, İnsan Hakları İhlalcilerinin Ce-
zasızlığı Özel Raportörü Joinet’nin ifade ettiği gibi gerçeği bilme aynı zamanda 
kolektif bir haktır ve devletin “hatırlama ödevi”nin karşısında tüm toplumun 
sahip olduğu bir haktır.133 Bu hak, geçmişe ilişkin olduğu kadar ileride ortaya 
çıkacak inkarcılığı da engelleyici olduğu için kilit niteliktedir. 

AİHM içtihadında da gerçeği bilme hakkının AİHM’nin geliştirdiği yöntemsel 
ödevlerin bir karşılığı olduğuna şüphe yoktur.134 Türkiye’den giden çok sayıda 
dava hem hükümeti hem AİHM’yi zora sokunca, daha az sorunlu dostça çözüm 
yolu izlenmeye başlanmıştır. Dostça çözüm bildirimlerinde genelde devletin 

129 Interim Report of the CDDH to the Committee of Ministers “Guaranteeing the long-term effectiveness 
of the European Court of Human Rights”, para. 68; Report of meeting, 13.14 June 2002, GT-DH-PR 
(2002)004; para. 17.

130 Guaranteeing the long-term effectiveness of the European Court of Human Rights Final report conta-
ining proposals of the CDDH (adopted by the CDDH on 4 April 2003) CM(2003)55 - 8 April 2003.

131 Temel ve Rehber İlkeler, İlke 22.
132 Temel ve Rehber İlkeler, İlke 4. 
133 Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political Final report 

prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 
June 1997, para. 17.

134 Aynı yönde bkz. P. Sardaro, “Jus non dicere for Allegations of Serious Violation of Human Right: 
Questionable Trends in the Recent Case Law of the Strasbourg Court”, (2003) European Human 
Rights Law Review 601, 607.
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sorumluluğu kabul edilmeyerek, ex gratia tazminat ödenmesi yoluna gidilmek-
le birlikte aksi örnekler de mevcuttur. Kınay ve Kınay/Türkiye davasında ilk defa 
hükümet açıkça köyün devlet ajanları tarafından boşaltıldığını ve bunun kimi 
Sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini kabul etmiş bu yöntemi birkaç davada tekrar 
etmiştir. 135 Ancak anılan kararlarda, bu tip olayların münferit (individual cases) 
olduğu belirtilmiş ve soruşturma hakkında sadece geleceğe yönelik taahhütte 
bulunulmuştur. Bilindiği kadarıyla, anılan olaylarla ilgili olarak hiç kimse hak-
kında karar sonrasında işlem yapılmamıştır. Hükümetin genel politikasının so-
rumluluğu kabul etmeden tazminat ödemek olduğunu belirtmek mümkündür. 

Öte yandan bazı başvurucular hükümet tarafından yapılan teklifleri kabul 
etmemişler, bunun karşılığında hükümet tek taraflı bildirimle bu davaların 
kayıttan düşürülmesine talep etmiştir. Yaşam hakkı ihlalini de içeren bir grup 
davada, Mahkeme’nin çeşitli daireleri hükümetin tek taraflı bildirimini yeter-
li görmüştür.136 Bu bildirimlerde hükümet, ihlalden sorumlu olduğunu kabul 
etmemekle birlikte, ex gratia bir tazminat ödemeyi taahhüt etmiştir.137 Baş-
vurucunun kardeşinin kaybolmasına ilişkin T.A davasında, davaya bakan Daire 
“Mahkemenin kayıp iddialarına ilişkin vakalarda, davalı devletin Sözleşme’den 
doğan ödevlerinin doğası ve kapsamını ayrıntıları ile belirlediği” belirterek baş-
vurunun kayıttan düşmesine karar vermiştir. Daire’nin bu tutumu, kayıp davala-
rının kopya dava olarak görülüp görülmediğinin sorulmasına sebep olmuştur.138 
Bu konuda mahkemede ilk rahatsızlığı Tahsin Acar davası daire kararında Yargıç 

135 Kınay ve Kınay/Türkiye, 31890/96, 26.11.2002. Ayrıca bkz. Karakoç/Türkiye, 28294/95, 2.11.2004 
(Dostça çözüm); Yaman/Türkiye (no. 37049/97) (Dostça çözüm). Kimi diğer davalarda hükümetin 
pozisyonu Kınay ve Kınay kadar açık olmamakla birlikte, sorumluluğu kabul eder niteliktedir. Örneğin 
Binbay vakasında başvurucuların davalarındaki (in the applicants’ case) yerine bu davada iddia edil-
diği gibi (as claimed in the instant case) ifadesine yer verilmiş ama hükümet yine de münferit olarak 
bu davada kişi bütünlüğüne ve mala karşı yapılan saldırılarla soruşturmanın eksik kalmasından duy-
duğu üzüntüyü dile getirmiştir. Bkz. Binbay/Turkey, no. 24922/94, 21.10.2004 (Dostça çözüm). 

136 Bu bildirimlerin dayanağı Sözleşme’nin 37. maddesidir:
 Madde 37 - Başvurunun kayıttan düşmesi 
 1 Yargılamanın herhangi bir aşamasında, Mahkeme, aşağıdaki sonuçlara varılması halinde başvu-

runun kayıttan düşürülmesine karar verebilir.    a Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde 
değilse; veya;    b Sorun çözümlenmişse veya;   c Başka herhangi bir nedenden ötürü, başvurunun 
incelenmesine devam edilmesi hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse. 

 Ancak bu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına riayet gerektiriyorsa,  
 Mahkeme başvurunun incelenmesine devam eder. 
 2  Mahkeme koşulların haklı kıldığı kanısına varırsa, bir başvurunun eski haline döndürülmesini ka-

rarlaştırabilir. 
137 Akman/Türkiye, no. 37453/97, 26.6.2001; Haran/Türkiye, 25754/94, 26.2.2002; Toğcu/Türkiye, 

27601/95, 9.4. 2002
138 P. Leach, “Access to the European Court of Human Rights- From a Legal Entitlement to a Lottery?”, 

27 HRLJ 11, 20.
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Loucaides göstermiştir. Loucaides hükümetin davada ne sorumluluk üstlendi-
ğini ne de bu karar sonrasında bir soruşturma yürütme yükümlülüğüne girdi-
ğini belirtmiş, hükümetin geleceğe ilişkin almayı taahhüt ettiği önlemlerin bir 
anlamı olmadığını, çünkü Sözleşmeye taraf olarak zaten böyle bir yükümlülük 
altında olduğunun altını çizmiştir.139 Loucaides’in de belirttiği gibi böyle bir yön-
tem, ağır ihlal başvurularını ex gratia tazminat yoluyla satın alma anlamına gel-
mektediHükümetin buradaki amacı açıktır. Bir davanın esastan incelenip, ağır 
insan hakları ihlallerinin tespit edilmesiyle açıkça sorumluluk almadan dostça 
çözüm veya tek taraflı beyanla sonuçlandırma arasında açık bir fark vardır. İkin-
ci yöntem ihlalleri büyük ölçüde görünemez kılmakta, hükümeti eleştirilerden 
muaf tutmaktadır. Bu duruş, 6 Mayıs 2003 tarihli Büyük Daire kararıyla engel-
lenmiştir. Büyük Daireye göre, bir dava kayıttan düşürülmeden önce, numerus 
clausus olmayan şu unsurlar dikkate alınmalıdır:

Olaylar konusunda taraflar arasında uyuşmazlık olup olmadığı, uyuşmaz-
lık varsa tarafların bu uyuşmazlığa ilişkin sundukları verilerin prima facie delil 
değeri; yapılan şikayetin niteliği; ileri sürülen iddiaların daha önce Mahkeme 
tarafından karara bağlanan davalara benzerliği; daha önceki davalara ilişkin 
Mahkeme kararlarına yönelik olarak hükümetin aldığı önlemlerin kapsamı ve 
niteliği ve bu önlemlerin mevcut davaya etkisi; Mahkemenin davayı açıklığa 
kavuşturmak üzere delil toplayıp toplamadığı, hükümetin tek taraflı bildirimin-
de Sözleşmeyi ihlal ettiğini kabul edip etmediği, ettiyse bu kabulün kapsamı ve 
başvuruya giderim sağlama niteliği.140 

Büyük Daire, her ne kadar, 37. madde uyarınca listeden düşmek için hükü-
metin tam sorumluluk almasını sine qua non bir şart olarak görmese de, bir kişi-
nin kaybolduğu veya faili meçhul cinayete kurban gittiği vakalarda iç hukuktaki 
soruşturma Sözleşmenin gerektirdiği düzeye ulaşamamışsa, tek taraflı bildiri-
min en azından bu durumu tanıması ve Devletin Sözleşmeye uygun bir soruş-
turmayı başlatması gerektiğini belirtmiştir.141 Bu görüş, daha önceki içtihatta 
belirtilen ”Mahkeme başvurucu lehine bir karar veya önlem alınmasının, ulusal 
makamların açıkça veya esasta Sözleşme ihlalini kabul edip, giderim sağlama-
dığı sürece, ilke olarak bu kişinin mağdur niteliğini ortadan kaldırmadığı”142 gö-

139 Yargıç Loucaides’in karşı oyu. T.A./Türkiye, 26307/95, 9.4.2002.
140 Tahsin Acar/Türkiye (BD), 26307/95, 6.5.2003, para. 76.
141 Tahsin Acar/Türkiye, para. 84. 
142 Örn. bkz, Eckle/Almanya, 15.7 1982, Series A no. 51, para 69 vd.; Amuur/Fransa, 25.6. 1996, RJD 

1996-III, para. 36; Dalban/Romanya [BD], no. 28114/95, RJD 1999-VI para. 44 ve Jensen/ Danimar-
ka (kabul edilebilirlik kararı), no. 48470/99, 20. 9. 2001, ECHR 2001-X.
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rüşüyle de uyumludur. Toplumun ve mağdurun gerçeği bilme hakkını ortadan 
kaldıran giderim araçları etkili koruma ilkesine aykırı olacaktır.

Acar davası, ciddi insan hakları ihlallerinin ayrı bir hikayesi olduğunu, ne 
kadar birbirine benzerse benzesin kopya dava olarak görülemeyeceklerini or-
taya koymaktadır. Bu nedenle, bu tip davaların pilot dava yöntemiyle çözül-
memesi gerekir.

4.3 Sayısal Değil Niteliksel Birlik

Ağır ihlallere ilişkin söylenenler, bir başka önemli noktanın daha altını çiz-
meyi zorunlu kılmaktadır. AİHM önündeki davalar çok farklı yapıda ve nitelik-
te davalardır. Bu davaların hepsini kapsayacak, tek tip bir modele uyarlayan 
matematiksel bir çözüm etkinlik-adalet dengesini adalet aleyhine bozmaya 
mahkûmdur. Çünkü ulusal veya uluslararası yargı salt bir mühendislik sorunu 
değildir. 

Parlamenter Meclis, AİHM Kararlarının Uygulanmasına ilişkin kararında143, 
pilot dava yönteminin “bazı karmaşık sistemik sorunların ilgili sistemik sorunun 
farklı yönlerini ortaya koymayabilecek tek bir dava üzerinden yürütüldüğünü” 
endişeyle not etmiştir. Bu şartlar altında, “pilot uygulama” sorunun kapsam-
lı bir değerlendirmesine izin vermeyeceğinden ve bu süre içerisinde ilgili tüm 
davalar durdurulacağından bu yöntemin AİHS uygulanmasına hızlandırıcı değil 
tam tersine erteleyici bir etkisi olması riski doğmaktadır. 

Bununla birlikte, tüm süreç AİHM önündeki davaların tek tip olduğundan 
yola çıkmış izlenimi vermektedir. Kopya dava terimi de bu anlayıştan nasibini 
almış görünmektedir. Örneğin Yönlendirme Komitesi, kopya davaları bir yasa 
kuralından ve spesifik bir uygulamadan kaynaklanan ihlaller olarak tanımla-
maktadır. Halbuki AİHM’nin önünde aynı kaynaktan geliyor görüntüsü veren 
davaların hepsini tek bir tip altında toplamak kolay değildir. Pilot dava uygula-
ması yapılabilmesi için sadece belli bir soruna bağlı çok sayıda dava olması ye-
terli değildir. Ayrıca bu davaların ortak nitelikleri, birinde verilen kararın diğer-
lerinin de restitutio in integrum’a en yakın şekilde sonuçlanmasını sağlayacak 
türden olmalıdır. Ayrıca ihlal edildiği iddia edilen hak da böyle bir uygulamaya 
müsait olmalıdır. 

143 Assembly Resolution 1516 (2006)  “Implementation of Judgments of the European Court of Human 
Rights”, para. 21; Aynı konuda Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nin Raporu, Parliamentary 
Assembly doc. 11020, 18.9.2006.
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5. Kopya Dava Tipleri

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, pilot karar uygulamasına gidilebilecek farklı 
ihlal türlerini birbirinde ayırmak gerekmektedir. Kanımızca sistematik olduğu 
ve pilot davayla çözülebileceği düşünülen davalar tek tip değil, en az üç tip-
tir144. Bu değişik tiplerden ilk ikisi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Direktörü 
Pierre-Henri Imbert tarafından da saptanmıştır.145 

5.1 Spesifik İhlal

 Çok sayıda kişiyi etkileyen spesifik ihlaller, ulusal hukuktaki bir kuralın ve 
tek tip uygulamanın Sözleşme’ye aykırı olmasından kaynaklanan ihlal türüdür. 
DGMlerin tarafsız ve bağımsız olmadığına dair kararlar146, kamulaştırma bede-
line ilişkin davalar147 bu ihlal türünün tipik örnekleridir. İç hukuktaki bir kura-
la aykırı olsa bile tek tip bir uygulamadan kaynaklanan davalar da bu grupta 
sınıflandırılabilir.148 Bu durumda, ulusal hukuktaki ilgili kuralı değiştirerek, eğer 
şartları uygunsa tazminata hükmederek bir seri davayı sonuçlandırmak müm-
kün olabilecektir. AİHM tarafından bugüne kadar verilen pilot kararlar çoğun-
lukla bu türdendir. 

Örneğin, Mahkeme’nin ilk pilot kararı olan Broniowski bu açıdan tipik bir 
içtihattır. Broniowski, 2. Dünya savaşı sonrasında SSCB ile Polonya arasında ya-
pılan anlaşma sonucunda SSCB sınırlarında kalan malları nedeniyle alacak hakkı 
doğan 80.000 Polonya vatandaşından biridir. Bu mağdurlardan 167si davasını 
AİHM önüne götürmüştür.149 Mahkeme’ye göre ihlal, Polonya mevzuatının veya 
idari pratiğinin kötü işlemesinden kaynaklanan ve çok sayıda kişiyi etkileyen ve 

144 Aslında kopya davaların tek tip olmadığının Yönlendirme Komitesi tarafından da kabul edildiği söyle-
nebilir. Kurul, pilot davayla çözülemeyen diğer davaları yeni oluşturulacak (o tarihte 14. Protokol mev-
cut olmadığı için 28. madde olduğu belirtilmekle birlikte) kısa usulle Komitelerin karara bağlamasını 
istemektedir. Interim Report of the CDDH to the Committee of Ministers “Guaranteeing the long-term 
effectiveness of the European Court of Human Rights”, para. 74. 

145 Mr Pierre-Henri Imbert, Director General of Human Rights, Council of Europe Follow-up to the Com-
mittee of Ministers’ Recommendations on the implementation of the Convention at the domestic level 
and the Declaration on “Ensuring the effectiveness of the implementation of the European Conven-
tion on Human Rights at national and European levels”, p. 40. Bu ayrım Seminer sonucu olarak da 
ilan edilmiştir. Aynı eser, Conclusions of the Seminar, s. 11, para. 25. Benzer bir ayrım için Sardaro, 
s. 613, dn. 55. 

146 Bilindiği gibi Mahkeme tarafından bu saptama ilk olarak İncal davasında yapılmış, daha sonraki ka-
rarlarda aynı ilke tekrarlanmıştır. İncal/ Türkiye, 9.6. 1998, RJD 1998-IV, para. 72; Özdemir/Türkiye, 
no. 59659/00, 6.2. 2003, para. 35-36.

147 Akkuş/Türkiye, 9.7.1997, RJD 1997-IV; Aka/Türkiye, RJD 1998-VI.
148 Örneğin bkz. Karanovic/Bosna Hersek, 39462/03. Başvurucu Bosna Hersek İnsan Hakları Mahke-

mesi kararının uygulanmaması nedeniyle, Bosna Hersek Federasyonu yerine Sırp Cumhuriyeti’nden 
(Republika Srpska) emekli maaşı almaktadır. Sorun kuraldan değil uygulamadan kaynaklanmaktadır.

149 Broniowski, para. 193.



• Ankara Barosu Yayınları •

- 90 -

etkilemeye devam eden yaygın bir sorundan kaynaklanmaktadır.150 Bu davada 
ilk defa Mahkeme bir taraf devletin alması gereken genel önlemler konusunda 
karar vermiştir. Buna göre, Devlet’in alacağı genel önlemler ya AİHS’yi ihlal etti-
ği tespit edilen durumdan etkilenen çok sayıdaki kişinin haklarına ulaşmalarının 
önünde bulunan tüm engelleri kaldırmalı veya bunun yerine eşit nitelikte bir 
giderim sağlamalıdır.151 Bu bulgu, hüküm fıkrasında da tekrar edilmiştir. Mah-
keme, eski komünist rejimden kapitalist modele geçişte ortaya çıkan benzer 
mülkiyet sorunlarına ilişkin olarak başka pilot kararlar da vermiştir.152 

Spesifik bir iç hukuk kuralından kaynaklanan ihlalin tipik bir diğer örne-
ği Türkiye’deki İnfaz Hakimliği uygulamasıdır. Gülmez/Türkiye davasında153, 
başvurucu hakkında uygulanan disiplin cezalarına karşı İnfaz Hakimliği’ne baş-
vurmuş, ancak başvurusu İnfaz Hakimliği Kanunu’nun154 6. maddesi uyarınca 
dosya üzerinden karara bağlanmıştır. AİHM’e göre, ilgili yasaya göre duruşma 
yapılmasının mümkün olmaması ve kararı veren yargı makamları önünde avu-
kat temsilinin sağlanmamış olması, başvurucunun hakkındaki usulü etkili bir 
şekilde takip etmesini imkansız kılmaktadır ve bu durum AİHS’nin 6. madde-
sini ihlal etmektedir.155 Önünde devam etmekte olan benzer davaları dikka-
te alan AİHM, verdiği pilot kararla hükümetin mevzuatını Avrupa Hapishane 
Kuralları’nın156 57 § 2 (b) ve 59 (c) maddelerinde belirtilen adil yargılanmayı 
güvence altına alan ilkelere uygun hale getirmesini istemiştir. 

Açlık grevinde Wernicke-Korsakoff hastalığına yakalanan ve bu nedenle ser-
best bırakılan başvurucunun infazına yeniden başlandığı Tekin Yıldız vakasın-
da da AİHM, bu durumda başvurucuya hakkındaki adli tıp raporunu Adli Tıp 
Genel Kurulu’na götürme imkanının verilmesi ve itiraz kesinleşinceye kadar 
infaza başlanmaması gerektiğini, Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda157 bu konuda 
boşluk bulunduğunu belirterek bu durumun sistemik bir soruna vücut verdiğini 
saptamıştır.158 Bir başka deyişle mevzuatta bir hükmün varlığı kadar yokluğu da 
sistemik bir soruna yol açabilmektedir. 

150 Broniowski, para. 189. 
151 Broniowski, para. 194. 
152 Bkz. Driza/Arnavutluk, no. 33771/02, 13.11.2007; Hutten-Czapska/Polonya, (BD), 35014/97, 

19.6.2006; Urbárska Obec Trenčinske Biskupice/Slovakya, no. 74258/01, 27.11.2007; Viaşu/Ro-
maya, no. 75951/01, 9.12.2008. Aynı kapsamda bkz. Ghigo/Malta, (Adil Tatmin), no. 31122/05, 
17.7.2008.

153 Gülmez/Türkiye, 16330/02, 20.5.2008.
154 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu, RG: 23.5.2001, S. 24410.
155 Gülmez, para. 36-39.
156 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ilgili kararı için bkz. European Prison Rules, Rec (2006)2. 
157 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, RG: 20.4.1982, S. 17670.
158 Tekin Yıldız/Türkiye, no. 22913/04, 10.11.2005, para. 94-95.
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Benzer şekilde, kamulaştırma bedelinin pazar değerinin çok altında oluşma-
sına sebep olan bir yasa hükmü159, sanığın yokluğunda karar verilmesine neden 
olan bir ceza muhakemesi hükmü160 pilot dava konusu olabileceği gibi hüküm-
lülerin her hafta soyularak aranmasına olanak sağlayan iç hukuk düzenlemesi161 
kopya davalara vücut verebilir. Bu davalarda da, AİHM hakka ulaşmanın önün-
deki yasal, idari ve bütçe engellerinin kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.162 

Sadece bir yasa hükmünün değiştirilmesini gerektiren pilot kararların uy-
gulanmasının nispeten kolay olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Driza/Ar-
navutluk163 ve Hutten-Czapska/Polanya164 davaları, duruma ilişkin spesifik ihlal 
kararlarında bile hükümetten istenen genel önlemin çok yönlü siyasi anlamla-
rının olabileceğini göstermiştir. İlk davaya ilişkin kararında AİHM, hükümetten 
eski rejimde malları ellerinden alınan kişilere mallarının iadesi veya tazminat 
ödenmesini öngören yasanın gereği gibi uygulanabilmesi için tüm yasal idari 
ve bütçe önlemlerini almasını önermiş, ancak hüküm fıkrasında genel önlemle-
re yer vermemiştir.165 Hutten-Czapska davası ise Polonya’daki 600.000 konuta 
ilişkin sonuçları olan bir davadır. Davada, mal sahibinin kiracısını seçememe 
ve sözleşme hükümlerini belirleyememe gibi diğer mülkiyet hakkı kısıtlama-
ları yanında, kiraların kontrol altına alınarak olağan bakım, onarım ihtiyaçları-
nı bile karşılayamayacak düzeyde tutulmasına yol açan yasal düzenlemelerin 
Sözleşme’ye aykırı olduğunu belirleyen AİHM, benzer davalarda uygulanmak 
üzere durumu bir pilot karar ile saptamış166, bu bulgu hüküm fıkrasında (ope-
rative provisions) yer aldığı için diğer davaları da iç hukuka yollamanın yolu 
açılmıştır. AİHM, mal sahiplerinin mülklerinden kar etmek de dahil çıkarlarıyla, 
toplumun yoksullara yeterli konut sağlama da dahil çıkarları arasında yasal ve/
veya diğer önlemler yoluyla adil bir denge kurması gerektiğini belirtmiş ancak 
alınacak önlemler konusunda hükümete takdir marjı bırakmıştır. Öte yandan 
Mahkeme, bu önlemlerin arasında Polonya Anayasa Mahkemesi’nin Haziran 

159 Scordino/İtalya, 29. 3. 2006, No. 36813/97, para. 229-237.
160 Sejdovic/İtalya (1. Daire Kararı), 10.11.2004, no. 56581/00.
161 Van der Ven/Hollanda, no. 50901/99; Salah/Hollanda, no. 8196/02, 6.7.2006, para. 65.
162 Scordino, para. 237. Ancak Scordino’da bu bulgu hüküm fıkrasında tekrar edilmemiş, devam eden 

diğer davalar da genel önlemler alıncaya kadar askıya alınmamıştır. 
163 Driza/Arnavutluk, 33771/02, 13.11.2007. 
164 19.6.2006, No. 35014/97
165 Driza/Arnavutluk, para. 126.
166 Yargıç Zagrebelsky, bu konunun da çok boyutlu olduğunu; sorunun basit bir tazminat mekanizması 

oluşturmakla çözülemeyecek, mal sahibi ile kiracılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuksal sistemin 
toplu bir değerlendirmesini gerektirecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. 
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2005’de sunduğu önerilerin olabileceğini belirtmiştir.167 Broniowski kararında 
olduğu gibi, daha sonra verilen bir dostça çözüm kararıyla, tüm başvuruların 
iç hukukta oluşturulan mekanizmalar tarafından karara bağlanması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, ülkede Komünist rejimden kalan ve çok geniş kit-
leleri etkileyen kira hukukunun, benzer durumdaki kişileri kapsayacak şekilde 
reforme edilip edilemeyeceği halen belirsizdir.168 

Spesifik ihlal siyasal bir durumun sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Kuzey 
Kıbrıs’taki mallarına ulaşamadıkları için mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri 
süren 1400 civarında Rum’un durumunu da bu başlık altında incelemek müm-
kündür. Bilindiği gibi Loizidou vakasında169, AİHM, bu konudaki öncü kararını 
vermiş ve başvurucunun malına ulaşamamasının devam eden bir ihlal olduğu-
nu saptamıştır. Bu yaklaşım daha sonra verilen kararlarla da teyit edilmiştir.170 
Xenides-Arestis vakasında, Türk hükümeti daha önceki davalardan farklı olarak, 
Kuzey Kıbrıs’ta yeni oluşturulan bir iç hukuk yolunu AİHM’nin dikkatine sunmuş-
tur. 2003’de KKTC Meclisi tarafından onaylanan KKTC Hudutları Dahilinde Kalan 
ve Anayasa’nın 159. Maddesi’nin (4). Fıkrası Kapsamına Giren Taşınmaz Malların 
Tazmini Yasası” bir dizi gerekçeyle, AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu ola-
rak tanınmamıştır. 2003 Yasası’nın incelendiği Xenides-Arestis kabul edilebilir-
lik kararında, AİHM, Yasayla kurulan Taşınmaz Mal Saptama, Değerlendirme ve 
Tazmin Komisyonu’nun Sözleşme standartları açısından yetersiz bulurken, ka-
bul edilebilir Komisyon oluşumunun da ipuçlarını vermiştir.171 Mahkeme, esasa 
ilişkin kararında da, esasa ilişkin kararın verilmesinden itibaren 3 ay içerisinde, 
kabul edilemezlik kararında gösterilen türde bir iç hukuk yolu oluşturulmasını 
davalı hükümetten istemiştir.172 2005 yılında ‘’Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin 
1’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve 
İadesi’’ Yasası KKTC tarafından yasalaştırılmıştır. Yeni yasa bir öncekinden farklı 
olarak sadece tazminatı değil, şartların gerçekleşmesi halinde malın iadesini de 
düzenlemektedir. Ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu üyelerinden en az ikisinin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler arasından atanacağı 

167 Hutten-Czapska/Polonya, (BD), 35014/97, 19.6.2006, para. 239.
168 Mahkemenin başvuruyu sonlandırdığı dostça çözüm kararında halen ilgili yasaların taslak halin-

de olması durumun ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Hutten-Czapska/Polonya, 35014/97, 
28.4.2008.

169 Loizidou/Türkiye, no. 15318/89, 18.12.1996.
170 Demades/Türkiye, no. 16219/90, 31.7. 2003; Eugenia Michaelidou Developments Ltd ve Michael 

Tymvios/ Turkey, no. 16163/90, 31.7. 2003.
171 Xenides-Arestis/Türkiye, kabul edilebilirlik kararı, no. 46347/99, 14.3.2005.
172 Xenides-Arestis/Türkiye (Esas), no. 46347/99, 22.12. 2005, para. 40.
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yeni Yasada kurala bağlanmıştır. Nihayet AİHM, 7 Aralık 2006 tarihli adil tatmine 
ilişkin kararında173, hükümet tarafından önerilen yeni iç hukuk yolunun kabul edi-
lebilirlik kararında belirtilen ölçütlere uygun olduğunu belirtmiştir. Böylece, spe-
sifik bir düzenlemeyle kopya davaların iç hukuka yollanmasının önü açılmıştır. 

5.2 Usuli Hakları Etkileyen Sistemik veya Yapısal İhlal
 Adli sistem veya insan haklarının korunmasına ilişkin mekanizmalardaki ya-

pısal sorunlar seri davalara yol açabilmektedir. Spesifik ihlalden farklı olarak 
bu tür sorunlar genelde toplumun bir kesimini değil, tümünü etkilemektedir.174 
Makul sürede yargılanma hakkı ihlali bu ihlal türünün tipik örneğidir. 2005 yılı 
istatistiklerine göre AİHM tarafından verilen nihai kararların % 25’i makul süre 
ilkesinin ihlaline ilişkindir.175 AİHM’nin ilk pilot kararlarından biri olan Luken-
da/Slovenya kararı bu soruna ilişkin bir karardır. Mahkeme, Slovenya aley-
hine yapılmış 500 makul süre davasını dikkate alarak, hükümete ya mevcut 
giderim yollarını değiştirmesi ya da bunları tamamlayıcı yeni giderim yolları 
oluşturması gerektiğini belirtmiştir.176 Benzer kararlar başka ülkeler hakkında 
verilmektedir.177 Ancak, Yargıç Zagrebelsky haklı olarak kararın hüküm bölümü-
nün 5. fıkrasında yer alan “Davalı Devlet, uygun yasal önlemler ve idari uygula-
malar yoluyla, makul sürede yargılanma hakkını güvenceye almalıdır” ifadesine 
katılmadığını belirtmiştir. Zagrebelsky’e göre, bu ifade yargıç sayısı, teknoloji 
kullanımı, bütçe, hukukçuların nitelikleri gibi çok farklı başlıkları içerdiğinden, 
nasıl yerine getirileceği belirsiz bir nitelik taşımaktadır.178 

Adalet sistemine ilişkin bir diğer yapısal bozukluk örneği mahkeme kararla-
rının hiç uygulanmaması ya da çok geç uygulanmasıdır. AİHM, Rusya’ya karşı 
200 farklı davada ilgili devletin ulusal hukuk sisteminde mahkeme kararlarının 
icra edilmemesinden kaynaklanan ihlaller bulduktan sonra yakın tarihte bunun 
yapısal bir sorun olduğunu saptamıştır. Sorunun kaynağı spesifik bir kuraldan 
değil, mevzuattaki eksikliklerden ve/veya yetkililerin bağlayıcı kararları uygu-

173 Xenides-Arestis/Türkiye (Adil Tatmin), no. 46347/99, 7.12. 2006, para. 37
174 Burdov/Rusya (No. 2), no. 33509/04, 15.1.2009, para. 129.
175 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, CM(2006)203 15 Kasım 2006 

CM(2006)203, para. 88. Bu konuda bkz. Scordino/İtalya (No. 1), no. 36813/97, 29.3.2006. 2004 yılı 
verilerine göre Polonya aleyhine 700, Çek Cumhuriyeti aleyhine 500 ve İtalya aleyhine 850 makul 
süre davası vardır. Council of Europe (2004)Applying and Supervising the ECHR-Reform of the Eu-
ropean Human Rights System, Proceedings of the high-level seminar, (CoE: Oslo) s. 57. 

176 Lukenda/Slovenya, no. 23032/02, 6.10.2005,  para. 98.
177 Martins Castro Et Alves Correia De Castro/Portekiz, no. 33729/06, 10.6.2008.
178 Bununla birlikte, Scordiono davasında Büyük Daire’nin yaptığı gibi makul süre ihlallerine ilişkin geliş-

tirilen iç hukuk yolunun etkili kılınması gibi somut öneriler pilot kararlarla verilebilir. Scordino/İtalya, 
para. 238-240.
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lanmasına ilişkin davranışlardan kaynaklanmaktadır.179 Mahkeme’nin önünde 
devam etmekte olan 700 davanın bir kısmı aynı vakalara ilişkin gecikmeden kay-
naklanan yeni ihlal iddialarına ilişkindir.180 Bu nedenle bulunması gerekli çözüm 
de bir kuralın değiştirilmesiyle çözülemeyecek düzeyde karmaşık ve ayrıntılıdır, 
federal ve yerel düzeyde yasal ve idari önlemler alınmasını gerektirmektedir.181 
Ancak, Mahkeme kapsamlı bir reform önermenin yetkisini aşan bir husus oldu-
ğunu belirterek yine sadece uzayan davalarla ilgili iç hukuk yolu oluşturulması 
konusunda görüşlerini bildirmekle yetinmiştir.182 

Gerçekten de spesifik ihlallerden farklı olarak, sistemik ihlallerde bir kuralı 
veya tek tip bir uygulamayı değiştirmek şikayetlerin sona ermesine sebep ol-
mayacaktır. Imbert’in belirttiği gibi sistemik ihlalleri çözmek çok kapsamlı bir 
önlemler paketini ve ciddi bir planlamayı gerektirecektir. Bunun için davalı 
hükümetin ayrıntılı bir zaman çizelgesi hazırlaması, işbirliği içinde bu planın 
yürütülmesi gerekir. Bu nedenle de, çok sayıda başvurunun alınan önlemlerin 
gerçekten etkili olup olmadığı saptanana kadar bekletilmesi ciddi sorunlara yol 
açabilecektir. Bu nedenle, AİHM’nin vereceği pilot kararların daha açık ve uy-
gulanabilir nitelikte olması bir zorunluluktur. AİHM ise bu konunun hükümetin 
takdir marjı içerisinde kaldığı düşüncesiyle, açık kararlar vermekten kaçınmak-
tadır. Bu tutum, yapısal bozukluklara ilişkin verilen pilot kararları büyük ölçüde 
anlamsız kılmaktadır. Buradan aslında pilot karar yönteminin yapısal sorunlara 
ilişkin bir faydasının olmayacağı gibi bir sonuç çıkarılabilir. 

5.3 Esasa ilişkin Hakların Yaygın ve Sistematik İhlali
Sistemik veya yapısal bozukluk aynı zamanda esasa ilişkin hakları yaygın bir 

şekilde ihlal ediyorsa, sorunun pilot kararlarla çözülmesi daha da zorlaşacaktır. 
Bu davaları da kendi içinde ikiye ayırmak mümkündür. Birinci tür davalar, esasa 
ilişkin ihlal olmakla birlikte spesifik bir kuraldan değil yaygın ve benzer bir uygu-
lamadan kaynaklanmaktadır. Bir hapishanedeki tutulma koşullarını AİHS’nin 3. 
maddesine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığında, aynı hapishanede aynı koşul-
larda tutulan kişilerin hepsinin ayrı ayrı hikayesine bakılmaksızın 3. maddenin 
ihlal edildiği sonucuna ulaşılabilir. Sözleşme içtihadında bunun çok sayıda ör-
neği bulunmaktadır.183 Bu davalar gerçekten birbirinin kopyasıdır ve aynı kararı 

179 Burdov/Rusya (no. 2), para. 131. 
180 Örneğin Kukalo/Rusya (no. 2), no. 11319/04, 24.7. 2008
181 Burdov/Rusya (no.2), para. 136. 
182 Aynı yerde, para. 136-141.
183 Kehayov/Bulgaristan, no. 41035/98, 18.1.2005; Alver/Estonya, no. 64812/, 8.11.2005; Kalashnikov/

Rusya, no. 47095/99, 15.7.2002.
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tekrar vermektense bir pilot kararla çözümü yoluna gitmekte fayda vardır.184 
 İkinci tür esasa ilişkin ihlal tipi, devletin belirli nitelikte insan hakları ihlal-

lerini yapısal sorunlar nedeniyle sistematik bir şekilde engelleyememesi veya 
engellemek istememesinden kaynaklanmaktadır. Aslında bu davalar, aynı kay-
naktan doğmalarına rağmen kopya dava değildir, birbirini tekrar etmemekte-
dir. Eğer etkili bir iç hukuk yolu olsa, hepsi ayrı bir hikayeye yol açacak nitelik 
taşımaktadırlar. Spesifik ve usuli ihlallere ilişkin verilen pilot kararlarda parasal 
giderim önerilmesi yeterli olabilmektedir. Ancak, esasa ilişkin hakları da etkile-
yen sistemik veya yapısal sorunlarda, sadece parasal giderimlerin yeterli olması 
mümkün değildir. Bu tür ihlal tiplerinde yukarıda açıklanan uluslararası hukuk 
ilkelerine uygun olarak hak ihlalinin çeşitli görünümlerini karşılayacak giderim 
araçları sunulmalıdır. Bunun da pilot kararlar aracılığıyla yapılması imkânsız de-
ğilse de oldukça güçtür. Böyle bir yol seçilecekse, pilot kararın Zagrebelsky’nin 
eleştirdiği türden genel nitelikte değil, somut birden fazla giderim aracını önerir 
şekilde olması gerekir. 

 Yukarıda açıkladığımız üzere kayıplarla ilgili davalarda, devletin yükümlülü-
ğünün aynı olduğundan yola çıkarak bu davalar arasında yapısal bir ilişki kurul-
maya çalışılmıştır. Ancak bu tür ihlallerin yapısal bozukluklarla benzer bir şekilde 
sınıflandırmanın mümkün olmadığı haklı olarak ileri sürülmüştür.185 2003 tarihli 
Tahsin Acar kararı bu görüşü teyit etmiştir.186 Ancak, pilot karar yöntemiyle bu 
çizgiden sapılma ihtimali de gündeme gelmiştir. Bu açıdan verilen ilk, tek ve fa-
kat buraya kadar açıklanan ilkelerle taban tabana zıt olan ülke içinde yerinden 
edilen kişiler hakkındaki bir karar, Mahkeme’nin niteliksel bir ayrım yapmadan 
esasa ilişkin ağır hak ihlallerini bile pilot karar yöntemiyle çözmeye çalıştığını 
göstermektedir. Pilot karar yönteminin tehlikeli bir siyasi araç haline gelebilece-
ğini göstermesi açısından bu ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmektedir. 

5.4 Güneydoğu Davaları ve Pilot Karar
5.4.1  Yerinden Edilme Olgusu187

Güneydoğu’da 1984 yılından başlayan bir süreçte bölgedeki çatışmalara 

184 Bu öneri için bkz. L. Wildhaber (2002), “A Constitutional Future for the European Court of Human 
Rights?”, 23 HRLJ 161, 164; Parasekeva, s. 16.

185 Leach, Access, s. 20. 
186 Tahsin Acar/Türkiye, bkz yukarıda not. 64
187 Ülke içinden yerinden olma kavramı, zorla ya da zorunda kalarak evlerini veya sürekli yaşamakta 

oldukları yerleri terk etmek zorunda kalan kişileri karşılamak için kullanılmaktadır. Yerinden olma 
olgusunun kaynağı doğal afetler olabilmekle birlikte, insan kaynaklı yerinden olma için “yerinden edil-
me” kavramı daha doğru tercihtir. Türkiye’de evlerini çatışmalar nedeniyle terk etmek zorunda kalan 
kişiler için kullanılması gereken terim “yerinden edilme”dir. Bkz. Ülke İçinde Yerinden Olma Konusun-
da Yol Gösterici İlkeler (2005), (Birleşmiş Milletler ve Brookings Enstitüsü: Ankara)
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bağlı olarak çok sayıda kişinin yerinden edildiği bilinmektedir. Uzun süre, dev-
letin bu konuda sorumluluğu bulunmadığı belirtilmiş, yerinden edilen kişi sayısı 
resmen açıklanmamıştır. Konuya ilişkin ilk nesnel kamu çalışması olan, 14 Ocak 
1998 TBMM tarihli Göç Raporuna göre 378.335 kişi188 yerinden edilmiştir. Öte 
yandan bu sayının 3-4 milyon civarında olduğunu ileri süren hükümet dışı ör-
güt raporları bulunmaktadır.189 Bu veriler hakkında kesin bir görüş ifade etmek 
mümkün değilse de, son yıllarda konuya ilişkin yapılan çalışmalar sayının hükü-
metin açıkladığının çok üstünde olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekten de, 
30 Temmuz 2008 günü itibariyle, yani 5233 sayılı Yasa’ya190 göre başvuru süresi 
dolduktan sonra191, Yasa uyarınca yapılan toplam başvuru sayısı 341.429’dur.192 
Her bir başvurunun etkilediği kişi sayısı ve yerinden edilip de bu yola başvurma-
yanlar da dikkate alındığında193 çatışma ortamından daha önce yapılan resmi 
rakamlardan çok daha fazla sayıda kişinin etkilendiği saptanabilmektedir. 

Bu bulguyu başka veriler de desteklemektedir. Örneğin, İçişleri Bakanlığı İn-
san Hakları İzleme Örgütü’ne verdiği cevapta, 41.381 konutun tahrip edildiğini 
kabul etmiştir.194 Daha da önemlisi, açıklanması çok uzun zaman alan ve yarı-
resmi bir nitelik taşıdığı yönünde eleştirilerin195 hedefi olan Hacettepe Üniversi-
tesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre de “göç veren 14 ilin 
kentsel yerleşim yerlerinden güvenlik nedenleriyle göç eden nüfusun tahmini 
büyüklüğünün 953,680 ile 1,201 bin arasında olabileceği görülmektedir.196

188 T.B.M.M. (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden 
Yurttaşlarımızın Sorunlarının Arastırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. Tutanak Dergisi 53. Dönem, s. 20. (“Göç Komisyonu 
Raporu”)

189 Kurdish Human Rights Project ve Bar Human Rights Committee of England and Wales (2006), The 
Status of Internally Displaced Kurds in Turkey: Return and Compensation Rights- An Update, (Lond-
ra: KHRP), s. 11.

190 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, RG: 
27.7.2004, S. 25535.

191 5666 sayılı Yasa ile 5233 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 4. madde uyarınca 1987 yılından Yasa’nın 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen olaylara ilişkin başvurular için süre 30 Mayıs 2008’e kadar 
uzatılmıştır. 

192 İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, Van Milletvekili Fatma Kurtalan’ın yazılı soru önergesine verdiği cevap. 
Sayı: B.05.0.İLİ.00.70003-470-5233/5885, Tarih: 10.9.2008.

193 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre yerinden edilenlerin 
ancak yarısı Tazminat yasasından haberdardır. Bkz. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
(2006), Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, (Ankara), s. 113.

194 İnsan Hakları İzleme Örgütü, s. 22, dn. 39. “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi—12 Vilayet için 
İl İstatistikleri,” İçişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne, Çok Taraflı Siyasi İlişkiler Genel 
Müdürü Büyükelçi Duray Polat imzalı ve 24 Kasım 2004 tarihli üst yazıyla gönderdiği yazı.

195 Örn. Bkz. Dilek Kurban, Raporun Söylemedikleri, Radikal, 31 Aralık 2006.
196 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, s. 61
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Her ne kadar anılan kaynaklarda197, güvenlik güçlerinin köy boşaltmalarda 
oynadığı rol farklı bir şekilde sunulmaktaysa da, hükümetin boşaltmalarda hiç 
rolünün olmadığı söylenememektedir.198 Hatta Meclis Komisyonu, köy boşalt-
manın yasal çerçevede yapılmadığını, güvenlik birimlerince fiilen gerçekleşti-
rildiğini açıkça ifade etmektedir.199 AİHM önünde sonuçlanmış çok sayıda ka-
rar200, yerlerinden edilenlerin en azından (ve muhtemelen büyük) bir kısmının 
güvenlik güçlerinin zor kullanmasıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını 
göstermektedir. Öte yandan aynı dönemde, dostça çözümle sonuçlanan baş-
vurular olduğu201 gibi devletin tek taraflı bildirimiyle nihayete eren vakalar202 
da mevcuttur. Aşağıda görüleceği üzere İçyer davasında, AİHM köy boşaltma 
sorunun yapısal bir nitelik kazandığını kabul etmiştir. 

2005 yılında AİHM önünde Güneydoğu kaynaklı 1500 dava bulunmaktadır. 
Ancak nicelik açısından buraya kadar incelediğimiz kopya dava türlerine benze-
yen bu durum, nitelik açısından diğerlerinden ciddi bir şekilde ayrılmaktadır. Bu 
nitelik farkı, on yılı aşkın bir süre içerisinde üretilen AİHM içtihadında görülebil-
mektedir. Yerinden edilme sorununa ilişkin pilot kararları incelemeden önce bu 
içtihada bakmak yararlı olacaktır. 

5.4.2  Akdıvar: İç Hukuk Yollarını Tüketmeye Gerek Yok, Çünkü…

AİHM, Güneydoğu davalarının önünü açan Akdıvar davasında iç hukuk yol-
larının tüketilmesine gerek olmadığını belirlerken; idare, ceza ve hukuk mahke-
melerine başvuru yollarını tek tek incelemiştir. Mahkeme, köy yakma gibi bir 
iddia karşısında sadece tazminatı içeren bir giderimin yeterli olmayacağını sap-
tamaktadır. Uluslararası sorumluluk hukukuna uygun bu yaklaşımın bir sonucu 
olarak, hükümetin önerdiği idari yargıda temin edilebilecek sosyal risk ilkesine 
dayalı tazminat yolu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmemiştir. Çünkü, 

197 Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar için bkz. Deniz Yükseker (2006), “Türkiye’de Yerinden Edilme 
Olgusu Hakkında Yapılan Bazı Araştırmaların Bulguları”, D. Kurban vd (yay. haz.), “Zorunlu Göç” ile 
Yüzleşmek, (Tesev: İstanbul), s. 121.

198 Örneğin Hacettepe çalışması konuyu açıklıkla ortaya koymamakla birlikte şu ifadeyi kullanmaktadır: 
“Korucu olmak istememe ve köyün boşaltılmasına yönelik talepler, görüşmelerin pek çoğunda köyün 
terk edilmesindeki en önemli nedenler arasında belirtilmiştir.” Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü, s. 129.

199 Göç Komisyonu Raporu, s. 31.
200 Çok sayıda örnek içinden bkz. Menteş ve Diğerleri/Türkiye, no. 23186/94, 28.11.1997; Selçuk ve As-

ker/Türkiye, no. 23184/94 ve 23185/94, 24.4.1998; Bilgin/Türkiye, no. 23819/94, 16.11.2000; Dulaş/
Türkiye, no. 25801/94, 30.1.2001.

201 Kemal Güven/Türkiye, no. 31847/96, 22. 5. 2001; Aygördü ve Diğerleri/Türkiye, no. 33323/96, 22.5. 
2001; İnce ve Diğerleri/Türkiye, no. 33325/96, 22.5. 2001 ve İşçi/Türkiye, no. 31489/96, 25.9. 2001.

202 Bkz. yukarıda not 59.
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hükümet tarafından sunulan sosyal risk ilkesine dayanan tazminat kararları ih-
lalin sorumlularını tespit etmemekte ve cezalandırmamaktadır: 

“Bununla beraber Komisyon gibi Mahkeme de, köylerin tahribatı proble-
minin boyutlarına (bk. yukarıda parag. 13) rağmen, mal ve mülkün güvenlik 
mensupları tarafından kasıtlı olarak tahrip edildiği iddialarına karşılık tazminat 
ödendiğine veya bu güvenlik mensupları hakkında kovuşturma yapıldığına dair 
hükümetin örnekler verememiş olmasının dikkat çekici olduğu kanısındadır. Bu 
bağlamda Mahkeme, güvenlik mensuplarının bu çeşit yasadışı davranışlarda 
bulunduklarını kabul etmede yetkililerin genel bir isteksizlik içinde olduklarını 
belirten Komisyon temsilcisinin dayandığı delilleri (bk. yukarıda parag. 63) kay-
deder. Mahkeme ayrıca, tarafsız bir soruşturma yapılmamış olmasını, yetkililer 
tarafından başvuruculara delil toplamak amacıyla işbirliği teklifinde bulunulma-
mış veya ex gratia ödeme yapılmamış olmasını da kaydeder.”203 

Hukuk davası da sorumluları ortaya çıkarmak için elverişli görülmediğinden 
etkili bir hukuk yolu sayılamaz. AİHM, bu hususu Menteş ve Diğerleri davasının 
13. madde incelemesinde çok daha açık bir şekilde ortaya koymuştur: 

“Buna göre bir kimsenin, devlet görevlileri tarafından evinin ve mallarının 
kasten tahrip edildiğine dair savunulabilir bir iddiasının bulunması halinde, “et-
kili hukuk yolu” kavramı, bu kimseye gerekli tazminatı alma hakkı ile birlikte, so-
rumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek tam ve etkili 
bir soruşturma yapılması ve şikayetçiye bu soruşturma sürecine etkili bir şekilde 
katılma hakkı verir.”204

Etkili iç hukuk yolu konusunda vurgulanması zorunlu olan bir husus da idare 
kurulları hakkında AİHM’nin tutumudur. Aşağıda görüleceği gibi hiyerarşik ola-
rak tamamen valiye bağlı bulunan tazminat komisyonları, İçyer kararında etkili 
hukuk yolu olarak tanınmıştır. Çok sayıda güneydoğu davasında il ve ilçe idare 
kurullarının yürüttükleri soruşturmalar, kurulların valiye hiyerarşik olarak bağlı, 
bağımsız nitelik taşımayan yapılar olması nedeniyle etkili kabul edilmemiştir.205

5.4.3  Köy Boşaltma aynı Zamanda 3. madde İhlaline Yol Açar

AİHM, Selçuk ve Asker davasıyla başlayan bir dizi vakada evlerin yakılma-
sının aynı zamanda insanlıkdışı muamele olduğuna karar vermiştir.206 Her köy 

203 Akdıvar/Türkiye, no. 21893/93, 16.9.1996, para. 71. Kararın Türkçe çevirisi için bkz. Osman Doğru 
(2008), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, C. 3, (Legal: İstanbul), s. 558.

204 Menteş ve Diğerleri/Türkiye, no. 23186/94,  para. 89 (Türkçe çeviri için bkz. Doğru, s. 836); Yöyler/
Türkiye, no. 26973/95, 24.7.2003, para. 88.

205 Yöyler/Türkiye, para. 93; Güleç/Türkiye, no. 21593/93, 27.7.1998, para. 80.
206 Örn. Bilgin/Türkiye, no. 23819/94, 16.11.2000; Dulaş/Türkiye, no. 25801/94, 30.1.2001; Yöyler/Türki-

ye, no. 26973/95, 24.7.2003.
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boşaltma eylemi bu nitelikte değilse de belirli şartların gerçekleşmesi halinde, 
bu yönde hüküm kurulabilmektedir. Örneğin, Selçuk ve Asker davasında baş-
vurucuların 54 ve 60 yaşlarında olması; her ikisinin de hayatlarının tamamının 
boşaltılan köyde geçmiş olması; evlerine ve diğer mülklerine zarar verilen bu 
kişilerin geçim olanaklarından yoksun bir şekilde köylerini terk etmeye zorlan-
maları; evlerinin yakılmasının hazırlıksız oldukları bir sırada ve gözlerinin önün-
de gerçekleşmesi olması bu bulguya ulaşılmasını sağlamıştır.207 AİHM önünde 
devam eden 1500 dava arasında bu tür başka hikayelerin de bulunduğunu tah-
min etmek güç değildir. 

İçyer kararı sonrasında hükümet, yaşam hakkı ihlali iddiasında bulunulan 
davaların da tazminat komisyonlarına başvurulmadığı için iç hukuk yollarını tü-
ketmediğini ve bu nedenle kabul edilemez bulunması gerektiğini ileri sürmüş-
tür. AİHM, ihlal konuları arasında bir kademelendirme yaparak yaşam hakkı 
ihlali iddiasının bir tazminatla giderilemeyeceğini, faillerin tespiti ve cezalandı-
rılmasını sağlayacak bir soruşturmanın da etkili iç hukuk yolunda mevcut bu-
lunması gerektiğini belirtmiştir.208 AİHM’in bu yaklaşımından şöyle vahim bir 
sonuç çıkarmak mümkündür: İnsanlıkdışı davranış sistematik ve yaygın bir nite-
lik alsa bile ağır  ihlal niteliği kazanmayabilir. 

5.4.4  Yaygın ve Sistematiktir

AİHM, çok sayıdaki davaya rağmen durumun sistematik bir nitelik kazan-
dığını veya idari bir pratik haline geldiğini açıkça ilan etmemiştir. Öte yandan, 
kararların özellikle etkili iç hukuk yoluna ilişkin bölümleri, ihlalin sistematik bir 
nitelik kazandığını göstermektedir:

“Mahkeme, daha önce de doksanların ilk yarısında Türkiye’nin Güneydo-
ğusunda güvenlik görevlilerinin dahil olduğu iddia edilen hukuk dışı davranış-
lara uygulanan ceza hukukunun belirli nitelikler gösterdiğini ve bu dönemde 
Türkiye’nin güneydoğusunda yürürlükte olan soruşturma sisteminde bulunan 
sakatlıkların ceza hukukunun sağladığı korumanın etkinliğini zayıflattığına karar 
vermiştir. Mahkeme, bu olgunun, güvenlik gücü mensuplarının, temel hak ve 
özgürlüklere saygılı bir demokratik toplumda geçerli olan hukukun üstünlüğü 
ilkesine uygun olmayan eylemlerinden sorumlu tutulmamalarına izin verdiğine 
veya bu tutumu desteklediği sonucuna ulaşmıştır.”209 

207 Selçuk ve Asker/Türkiye, no. 23184/94 ve 23185/94, 24.4.1998.
208 Amaç ve Okkan/Türkiye, no. 54179/00 ve 54176/00, 20.11.2007; Kamer Demir ve Diğerleri/Türkiye, 

no. 41335/98, 19.10.2006.
209 Bilgin/Türkiye, no. 23819/94, 16.11.2000, para. 119. 
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Uzun yıllar Güneydoğu davalarında ihlallerin idari bir pratik haline geldiğini 
kabul etmeyen AİHM’nin, İçyer kararında yapısal bir sorunun varlığını sapta-
ması210 da aslında, paradoksal bir şekilde, köy boşaltma sorununun yaygın ve 
sistematik olduğunu ortaya koymaktadır. 

5.4.5  Ağır ihlallerde Yargı Kararı Aynı Zamanda Gerçeği Söylemektir

Yukarıda açıklandığı gibi uluslararası hukukta temel giderim aracı eski hale 
iadedir. Diğer giderim yöntemleri bunun mümkün olmaması halinde söz ko-
nusu olabilir. Akdıvar ve izleyen köy boşaltma davaları da eski hale iadeye en 
yakın çözümü sağlayacak araçları sağlamayan iç hukuk yollarının yetersiz ol-
duğunu vurgulamaktadır. Mahkeme’nin yerleşik içtihadına göre, başvurucu 
lehine ihlal sonrasında gerçekleşen bir gelişme, hükümet sorumluluğunu kabul 
edip ihlalin sonuçlarını ortadan kaldıracak önlemleri almadığı sürece başvuru-
cunun mağdur sıfatını kaybetmesine yol açmaz.211 Bu durumda köy boşaltma 
davalarında da mağdur sıfatının ortadan kalktığını ifade edebilmek için devletin 
sorumluluğu kabul edip, ihlalden doğan sonuçları ortadan kaldırması gerekir. 
Bunu sağlamak için malın iadesi ve tazminat yeterli olmayacağından, sorum-
luların da cezalandırılması gerekir. Sorumlular hakkında lüzumu muhakeme 
kararı verecek olan il idare kurulu, valiye hiyerarşik olarak bağlı kamu görevlile-
rinden oluştuğu için bağımsız sayılamaz.

Daha da önemlisi sistematik ağır ihlallerin mağdurları aşan bir niteliği vardır. 
Ağır ihlaller söz konusu olduğunda, gerçeği bilme hakkı sadece mağdura ait bir 
hak olarak da görülmemektedir. BM, İnsan Hakları İhlalcilerinin Cezasızlığı Özel 
Raportörü Joinet’nin ifade ettiği gibi gerçeği bilme aynı zamanda kolektif bir 
haktır ve devletin “hatırlama ödevi”nin karşısında tüm toplumun sahip olduğu 
bir haktır.212 Bu hak, geçmişe ilişkin olduğu kadar ileride ortaya çıkacak inkarcı-
lığı da engelleyici olduğu için kilit niteliktedir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ağır İhlalle-
ri ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Ciddi İhlallerinin Mağdurlarının Giderim ve 
Onarım Hakkına İlişkin Temel ve Rehber İlkeler gerçeğin topluma açıklanması, 
sorumluluğun ve olayların kamuoyunda kabulü, mağdurların anılmasını ağır ih-

210 İçyer/Türkiye (kabul edilemezlik kararı), no. 18888/02, 12.1.2006, para. 85. Her ne kadar İçyer’de bu 
saptamanın daha erken tarihli Doğan kararında yapıldığı iddia edilse de ifade ilk kez İçyer’de kullanıl-
mıştır.

211 Ayşe Öztürk/Türkiye, no. 24914/94, 15.10.2002, para. 56. 
212 Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political) Final report 

prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 
June 1997, para. 17.
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lal durumlarında giderim aracı olarak saymaktadır.213 İlkelere göre, devletler 
ağır ihlallerden sorumlu olanları soruşturmak ve suçlu bulunmaları halinde ise 
cezalandırmak yükümlülüğündedir.214 

Milyonlarla ifade edilen insanı etkileyen bir olgunun toplumun tamamı için 
de bir gerçeği bilme hakkı doğurduğu şüphesizdir. Bir başka deyişle, ağır insan 
hakları ihlalini soruşturup, açığa çıkarma sadece mağdurlara değil toplumun 
tümüne karşı bir yükümlülüktür. 

5.4.6  Bir Garip Pilot Karar Öyküsü: Doğan’dan İçyer’e

Buraya kadar açıklanan içtihat birikimi Doğan ve Diğerleri215 kararına kadar 
devam etmiştir. Doğan ve Diğerleri kararı, aksi yönde görüşlere rağmen216, bir 
pilot karar değildir. Gerçi AİHM ilk defa bu kararında resmen yerinden edil-
miş kişiler kavramını kullanmış217, hükümetin Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesi’nin yetersizliğini genel olarak değerlendirme fırsatı bulmuştur ama bu 
özellikler kararı pilot karar olarak nitelemek için yeterli değildir. Mahkeme’nin 
pilot karar yöntemi öncesi de bu tür genel değerlendirme yaptığı kararlar mev-
cuttur. Dahası, Doğan kararında “pilot karar^” kavramı kullanılmadığı gibi 46. 
madde hakkında karar verilmemiş, yapısal bir bozukluk olduğuna dair bir ifade 
kullanılmamış, Bakanlar Komitesi’nin pilot kararlara ilişkin Res (2004) 3 sayılı 
kararına veya ilk pilot karar olan Broniowski’ye atıf yapılmamıştır. Bunun içindir 
ki kararda hükümetin alması gereken önlemlerin neler olabileceğine dair hiçbir 
ifade mevcut değildir. Bu kararın pilot karar olduğu da kararın kendisinde de-
ğil daha sonra bu karar atıfta bulunan İçyer kabul edilemezlik kararında ifade 
edilmiştir.218 

Bu husus hem usul hem esas açısından büyük bir öneme haizdir. Aşağıda 
açıklanacağı gibi İçyer kararı, uluslararası hukukun birçok ilkesini ve Strazburg 
birikimini hiçe sayan bir karardır. Pilot karar uygulaması açısından da eşi ben-
zeri yoktur. Usul açısından bir benzeri yoktur, çünkü yukarıda açıklandığı gibi 
pilot kararda önerilen önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemek için ya AİHM 
esasa ilişkin verilen kararda, davanın hakkaniyete uygun tatmine ilişkin (md. 
41) kısmını sonraya bırakıp, ayrı bir kararla hem tazminat oranına hem de pilot 

213 Temel ve Rehber İlkeler, İlke 22.
214 Temel ve Rehber İlkeler, İlke 4. 
215 Doğan ve Diğerleri/Türkiye, no. 8803-8811/02, 8813/02 ve 8815-8819/02, 10.11.2004.
216 Dilek Kurban, “Türkiye’nin Yerinden Edilme Sorununun Uluslararası İnsan Hakları Kurum ve Kuruluş-

larındaki Yansımaları”, D. Kurban vd, s. 114.
217 Kurban, s. 113.
218 İçyer/Türkiye (kabul edilemezlik kararı), no. 18888/02, 12.1.2006, para. 73.
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kararın gereğinin yapılıp yapılmadığına karar vermekte ya da bir pilot kararda 
önerdiği genel önlemin daha sonra vereceği bir kabul edilebilirlik kararında uy-
gulanıp uygulanmadığını denetlemektedir. Mahkeme, pilot karar sonrasında, 
diğer başvuruları askıya alabileceği gibi pilot kararı denetleyeceği ikinci karara 
kadar benzer davalara bakmaya da devam edebilmektedir.219 Oysa Doğan kara-
rında, Mahkeme tarafından önerilen genel bir önlem olmadığı için uygulama iki 
türe de benzememektedir. Bu durumun garip sonucu, Doğan kararında öneril-
meyen yöntemlerin İçyer kararında denetlenmesidir. Yine garip bir sonuç ola-
rak İçyer kararı sonrasında AİHM, Tazminat Yasası’nın uygulanmasını görmek 
için beklememiş ve tüm diğer başvuruları kabul edilemez bulmuştur.

Doğan-İçyer ilişkisinin esas açısından benzeri yoktur, çünkü İçyer kararın-
da Doğan’da sayıldığı ifade edilen ilkeler220 daha önceki içtihadın tekrarıdır. 
Doğan davasında, başvurucular sadece evlerinin yakılmasından değil ve fakat 
aynı zamanda daha sonra geri dönme taleplerinin yerine getirilmemesinden 
de yakınmaktadırlar.221 Ancak karar etkili hukuk yolu açısından Strazburg içti-
hadını tekrar etmektedir: Sosyal risk ilkesinin yetersizliği, sorumluların belir-
lenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek tam ve etkili bir soruşturma 
yapılması ödevi, il idare kurulunun bağımsız sayılmaması konusundaki yerleşik 
içtihat devam eden bir ihlal hali olarak tekrar sayılmıştır.222 Öyleyse ilkeler hala 
geçerlidir ve etkili hukuk yolunun bu ilkelere uygun olması gerekir. Oysa durum 
çok farklıdır.

Doğan’dan İçyer’e kadar ne olmuştur ki, AİHM tüm yerinden edilme dava-
larını kabul edilemez bulacak radikal kararı almıştır? Bu sorunun cevabı için 
görülenleri ve görülmeyenleri ayırmak gerekmektedir. Doğan kararı sırasında 
taslak halinde olan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılan-
ması Hakkında Kanun, İçyer öncesi yürürlüğe girmiştir. Kararın verildiği tarih-
te bu yasa kapsamında kurulan zarar tespit komisyonlarına 170.000 civarın-
da başvuru yapılmıştır.223 Yasanın gerekçesinde, açıkça Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne bu yolla sonuç alamayanların başvurmalarının, verilen tazminat 
miktarlarının haksız zenginleşme aracı olarak kullanılmasının önlenmesinin he-
deflendiği belirtilmiştir.224 Bu amaçla İçyer kararına kadar zarar tespit komis-

219 Konunun açıklaması için bkz. yukarıda not 39-42 ve ilgili metin.
220 Hükümet İçyer kararında Doğan’da geliştirilen ilkelere uyduğunu ifade ederken, AİHM de Doğan’daki 

etkililik testinin İçyer’de yerine getirildiğini belirtmektedir. 
221 Bu nedenle de şikayet konusu durum süregelen bir ihlale vücut vermektedir. 
222 Doğan ve Diğerleri/Türkiye, para. 105-109.
223 İçyer, para. 14.
224 Bkz. Genel Gerekçe.
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yonlarının yoğun bir mesai yaptığı ifade edilmektedir. Öyle ki bir iddiaya göre, 
Dışişleri Bakanlığı doğrudan veya İçişleri Bakanlığı aracılığıyla tazminat komis-
yonları ile iletişime geçerek, özellikle AİHM’de beklemede olan başvurulara ön-
celik vermesini istemiştir.225 Mahkeme, İçyer kararında bu çabayı hem sayısal 
hem de niteliksel açıdan tatmin edici bulmuştur. Ne var ki çeşitli kaynaklar, 
İçyer sonrasında tazminatların düştüğünü kaydetmektedir.226 

İçyer vakası daha önceki köy boşaltma davalarına benzemektedir. Başvuru-
cu, Tunceli’nin Eğrikavak köyünden 3 Ekim 1994 tarihinde zorla çıkarıldığını id-
dia etmektedir. Başvurucu, iddiasını savcılığa bildirmiş, savcılık muhakeme izni 
için dosyayı İdare Kurulu’na yollamış ancak Kurul anılan tarihte hiçbir evin gü-
venlik güçleri tarafından yakılmadığı ve faillerin tespit edilemediğini belirterek 
muhakeme izni vermemiştir. 26 Ekim 2001’de başvurucu köyüne geri dönebil-
mek için Tunceli Valiliğine başvurmuştur. Hükümet, başvurucunun iddiaların 
reddettiği gibi 5233 sayılı Kanunla kurulan komisyonların etkili bir iç hukuk yolu 
olduğunu ileri sürmüştür. 

AİHM’e göre, hükümetin itirazı şu gerekçelerle kabul edilebilir niteliktedir:

Dava tarihinde, komisyonlar önünde 170.000 başvuru vardır ve hüküme-
tin sunduğu kararlar komisyonun sadece teorik değil aynı zamanda pratik bir 
giderim aracı sunduğunu göstermektedir (para. 77); Komisyonun 7 üyesinin 
6sının devlet memuru olması sorun değildir, çünkü bu komisyonlar mahkeme 
olmadığı gibi Xenides-Arestis’den farklı olarak Komisyon üyeleri başvurucuların 
evlerinde oturmamaktadır (para. 78-79); kanunda manevi tazminat öngörül-
memiştir ama 12. madde uyarınca manevi tazminatın idare mahkemelerinden 
istenmesi mümkündür. (para. 81). 

Bu değerlendirmenin sonucu olarak Mahkeme, Doğan’da ortaya koyulan 
etkililik testinin yerine getirildiğini ifade etmiştir.227 Hemen yukarıda Doğan’da 
tekrar edilen ilkelere bakınca, bu söylenenin ne kadar yanıltıcı olduğunu sap-
tamak güç değildir. Tazminat komisyonları, il idare kurulları gibi bağımsız ol-
mayan, yerleşik içtihadın aksine toplumun gerçeği öğrenme hakkını yerine 
getirmesi imkansız, devletin sorumluluğu kabul etmediği, ağır hak ihlallerini 
gerçekleştiren kişileri saptamayan ve cezalandırmayan; kısacası Strazburg içti-

225 D. Kurban (2006), “Batman İli Alan Aştırması Değerlendirmesi: Tazminat Yasası Değerlendirmesi”, 
D. Kurban vd., s. 192,  206, dn. 33. (“Batman İli”)

226 İnsan Hakları İzleme Örgütü (2006), Tazminat Yasası’nın, Yerinden Edilmiş İnsanlara Adil Olmayan, 
Kısıtlı ve Tutarsız Olarak Uygulanması Hakkında, Türk İçişleri Bakanlığı’na Memorandum, s. 11, 15-
18; Yükseker, Diyarbakır’da, s. 166; Kurban, Batman İli, 206.

227 İçyer, para. 82.
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hadına hiçbir şekilde uymayan yapılardır. AİHM’nin tüm bu hususları, hiç yok-
muş gibi,  tartışmaktan kaçınması bir yana, kısacık değerlendirmesi bile hatalar-
la doludur. Örneğin, 1994’de gerçekleşmiş bir olaya ilişkin manevi tazminatın 
2006 yılında idare mahkemelerinden istenemeyeceğini Mahkeme’nin bilme-
mesi neyle açıklanabilir? Daha önce defalarca idare mahkemelerinden çıkan 
kararların, sorumlular saptanmadığı ve ihlalin güvenlik güçleri tarafından ger-
çekleştirildiğine dair karar örneği olmadığı için etkili olmadığına karar vermiş 
olan bir mahkemenin bu yeni saptaması nasıl inandırıcı olabilir? 

Tazminat komisyonlarının, İçyer’de ifade edildiğinin aksine verilen maddi 
tazminatlar açısından etkili olduğu da tartışmaya açıktır. Komisyonların çalış-
ma tarzı ve verdiği tazminatlar birçok açıdan eleştirilmektedir.228 Komisyonların 
bağımsızlığı, çok sayıda başvurunun yasa kapsamında görülmeyerek reddedil-
mesi, başvurucular açısından ispat yükünün çok ağır olması, manevi tazminatın 
olmaması, hukuki desteğin olmaması, tazminatların düşük olması bu eleştiriler 
arasında en sık dillendirilenlerdir. Dahası, AİHM’nin İçyer kararı sonrasında di-
ğer başvuruları bekletmeyip kabul edilemez bulması sonucu, tazminat komis-
yonlarının çok düşük tazminatlara hükmettikleri, hatta daha önce verdikleri 
kararları geri alıp, bedelleri düşürdükleri ifade edilmiştir. 229 Buna rağmen, ben-
zer başvurularda henüz kabul edilebilirlik konusunda karar verilmemiş davalar 
tazminat komisyonlarına yönlendirilmiş, sadece İçyer kararından önce kabul 
edilebilir bulunan davalarda esastan karar verilmiştir.230

İçyer kararının denetlenmesine ilişkin diğer Avrupa Konseyi organlarının 
uygulaması da, esasa ilişkin hakların yaygın ve sistematik ihlalleri ilgilendiren 
pilot kararların neden ayrı bir usule tabi olması gerektiğini göstermektedir. İç-
yer kararının uygulanmasını denetleyen Komite 10 Ekim 2007 tarihli kararında, 

228 Konuya ilişkin eleştirel değerlendirmeler için bkz S. Tanrıkulu (2007), “İç Hukuk Yollarının Tüketil-
mesi Kuralı ve İHAS’ın 13. Maddesi Bağlamında “Etkili Başvuru Hakkı” Çerçevesinde Türkiye’de 
5233 sayılı Yasa Uyarınca Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonlarının Hukuki Yapısı”, 4 (10) Hukuk ve 
Adalet 233; Tesev/Norwegian Refugee Council/IDMC (2006), Güvensizlik Mirasının Aşılması: Devlet 
ve Yerinden Edilmiş Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru, (NRC ve Tesev: İstanbul), s. 
33. M. Muller ve Sharon Lizey (2007), The Internally Displaced Kurds of Turkey: Ongoing Issues of 
Responsibility, Redress and Resettlement, (KHRP: Londra); Kurdish Human Rights Project ve Bar 
Human Rights Committee of England and Wales (2006), The Status of Internally Displaced Kurds 
in Turkey: Return and Compensation Rights- An Update, (Londra: KHRP); İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü (2006), Tazminat Yasası’nın, yerinden edilmiş insanlara adil olmayan, kısıtlı ve tutarsız olarak 
uygulanması hakkında, Türk İçişleri Bakanlığı’na Memorandum; Kurban, Batman İli, s. 192; Yükseler, 
Diyarbakır’da, s. 144; D. Kurban, “Hakkari İli Alan Araştırması Değerlendirmesi: Tazminat Yasası’nın 
Uygulanmasının Sonuçları”, D. Kurban vd. (yay. haz), s. 245.

229 Bkz. yukarıda not 42.
230 Örn. Ağtaş/Türkiye, no. 33240/96, 2.2.2006.
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diğer konularla birlikte bu süreci de değerlendirmiştir.231 Anılan kararda İçyer’e 
ilişkin olarak söylenen tek şey, tazminat komisyonlarının yeterli bir etkili yol 
olarak kabul edilmesine ek olarak kanun kapsamına girmeyenlere Türk huku-
kunun çok geniş giderim imkanları vereceği konusundaki taahhüttür. Komite, 
2008 yılı sonunda Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun”un derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin başlığın, 
etkili korunma sağlandığı için kapatılmasına karar vermiştir.232 Konuya ilişkin 
Parlamenterler Meclisi kararı da, siyasi organların hukuksal konularda karar 
vermesinin tehlikesini ortaya koymaktadır. PM de Bakanlar Komitesi gibi derin-
lemesine bir inceleme yapmadan Tazminat Komisyonlarının etkili hukuk yolu 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.233  

Sürecin hükümet açısından bir başarı olduğu açıktır.234 AİHM’nin süreci 
neden bu şekilde işlettiği ise sorgulanmaya muhtaçtır. İçyer kararı kısmen bu 
sorunun cevabını vermektedir. Mahkeme, Broniowski kararına atıfla, kopya 
davalarda bir hukuki sakatlığın saptanmasından sonra Mahkeme’nin birbi-
rinin benzeri çok sayıda karar vermek zorunda kalmaması için sorunun ulu-
sal düzeyde çözülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi takdirde, bu durum 
Sözleşme’nin kurduğu insan hakları koruma mekanizmasının etkili işleyişine 
zarar verecektir. Hükümet de sistemik soruna ilişkin etkin bir yol geliştirerek 
üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.235 

Tüm bu söylenenler ışığında İçyer kararı, sadece pilot kararların ne kadar 
tehlikeli bir siyasi araç haline gelebildiğini gösterme açısından değil salt ve-
rimlilik üzerine inşa edilmiş bir reform sürecinin insan hakları düşüncesine ne 
derece aykırı olduğunu göstermek açısından da sembol niteliği taşımaktadır. 
İçyer davasındaki olaylar, daha önceki köy boşaltma davalarının bir benzeridir. 
Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz gibi spesifik ihlaller veya usuli hak ihlallerinden 
farklı olarak daha öncekilerin kopyası değildir. Türkiye davasında verilen kabul 

231 Actions of Security Forces in Turkey: Progress achieved and outstanding issues CM/Inf/DH(2006)24 
revised 2, 10 October 2007. Benzer bir bulgu için bkz Parlamenter Meclis’in AİHM Kararlarının Uygu-
lanmasına İlişkin Res 1516 (2006)1 sayılı kararı, para. 9.3.

232 Execution of the judgments of the European Court of Human Rights, Actions of the security forces in 
Turkey Progress achieved and outstanding issues, Interim Resolution CM/ResDH(2008)69.

233 Assembly Resolution 1516 (2006)  “Implementation of Judgments of the European Court of Hu-
man Rights”, para. 9.3. Konuya ilişkin Raportör Erik Jurgens’in raporu da Mahkeme kararını tek-
rar etmektedir. Implementation of judgments of the European Court of Human Rights, Doc. 11020 
18 September 2006, para. 70.

234 Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün açıklaması için bkz. “Haklılığımız Belgelendi”, Türkiye Ga-
zetesi, 19 Ocak 2006.

235 İçyer/Türkiye, para. 84-85.
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edilemezlik kararı buraya kadar ayrıntılarıyla anlatılan tüm ilkelerin bir pilot ka-
rarla reddedildiği kilit bir içtihattır. Sorun, Türkiye’deki yerinden edilmişlerle 
sınırlı değildir. Verimlilik adalete, nicelik niteliğe, siyaset insan haklarına galip 
gelmiştir. 

6.   Sonuç

Tüm reform sürecine hakim olan ilkenin verimlilik olduğunu söylemiştik. 
Amaç, daha çok davayı daha kısa zamanda bitirmektir. Bu da paradoksal bir şe-
kilde en ciddi ihlal iddialarına en az korumayı sağlamak anlamına gelmektedir.236 
Gerçekten de süreç boyunca sistematik ve ağır insan hakları ihlallerini etkin 
bir şekilde incelemeye yönelik hiçbir öneri ileri sürülmemiştir. Halbuki, gerek 
1990ların sonrasındaki genişleme gerekse AİHM’nin önüne gelen yeni tip da-
valar Mahkeme’yi Sözleşme’nin yapıldığı yıllardan237 farklı bir durumla karşı 
karşıya bırakmıştır. AİHM artık sadece liberal demokrasinin eksik işlemesin-
den kaynaklanan münferit davalarla değil aynı zamanda çok sayıda sistematik 
ve yoğun insan hakları ihlaliyle karşılaşmaktadır.238 Aslında reform ihtiyacının 
temelindeki asıl sorunların başında bu durum gelmektedir. Bu davalara karşı 
daha gerçekçi bir yöntem, örneğin olgu tespit araçlarının geliştirilmesi, kendi-
liğinden harekete geçme (proprio motu), sistematik ihlalleri incelemeye yetkili 
özel bir dairenin kurulmasının vs. düşünülmemiş olmaması239, reform düşün-
cesinin bu durumu ciddiye almadığı sonucuna ulaşmamıza sebep veriyor. Pilot 
karar konusu bu geniş çerçeve içinde düşünülmelidir. AİHM’nin önündeki dava 
seline bir cevap bulması gerektiği açıktır. Bunun için benzer davalara yönelik 
pilot kararların verilmesi etkin bir yöntem olarak görülebilir. Ancak bunun ulus-
lararası sorumluluk hukukunun ve insan hakları ilkelerinin aleyhine yapılması 
kabul edilemez. Bu çalışma, bugüne kadarki Strazburg içtihadının bu anlamda 
umut verici olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu tutarsızlığı aşmanın yolu yine AİHS’de ve AİHM içtihadında aranmalıdır. 
Öncelikle, pilot kararların hukuki dayanağı Bakanlar Komitesi’nin faydacı bir ka-
rarı olamaz. Pilot karar verme yetkisi AİHM’nin yargılama ve ihlal bulgusuna 
ilişkin giderimler konusunda karar verme yetkilerinin doğal bir parçasıdır. Bu-

236 Dembour, s. 622.
237 D. Nicol (2005), “Original Intent and the European Convention on Human Rights”, Public Law 152.
238 Paul Mahoney (1999), “Speculating on the Future of the Reformed European Court of Human Rights”, 

20 Human Rights Law Journal 1; Steven Greer (2006), The European Convention on Human Rights: 
Achievements, Problems and Prospects, (CUP: Cambridge), s. 38-41.

239 Bu tedbirler çok önceleri dile getirilmişti. Reidy, Hampson, Boyle, “Gross Violations of Human Rights: 
Invoking the European Convention on Human Rights in the Case of Turkey” (1997) 15 Netherlands 
Quarterly of Human Rights 161
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nun sonucu olarak pilot kararlar ancak diğer başvurular açısından da uluslara-
rası hukuka uygun bir giderim sunacaksa verilebilir. Ağır insan hakları ihlallerini 
görünmez kılan, mağdurların ve toplumun gerçeği bilme hakkını ortadan kaldı-
ran pilot kararlar AİHS’nin ruhu ve amacıyla çelişir.

Yakın tarihli AİHM içtihadı, benzer dava tipleri arasında bir ayrım gözetmek-
sizin pilot karar yöntemini tehlikeli bir siyasi araca çevirmiştir. Mahkeme açı-
sından, spesifik ihlallerle yaygın ve sistematik ihlaller açısından yapısal bir fark 
olmadığı gözlenmektedir. Oysa yukarıda açıklandığı gibi AİHM önündeki kopya 
davalar arasında çok ciddi yapısal farklılıklar mevcuttur. Verilecek pilot karar-
ların uluslararası hukuk ilkeleri ve adalete uygunluğu ancak bu farklılık dikkate 
alınarak sağlanabilir. 

Şüphesiz, sorunlu gördüğümüz bu durumun siyasi nedenleri var olabilir. Bu, 
insan hakları hukuku çalışanların adalete uygun, iç tutarlılığı olan bir yargılama 
usulü talep etmelerine engel olmamalıdır.




