KTİHV, Devletin Onaylamış Olduğu İnsan Hakları
Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi İçin
İşkence İddialarının Araştırılması Gerektiğinin Altını Çizdi
İşkence yasağı, kişinin vucüt bütünlüğü ve vucüt dokunulmazlığı hakkının ihlal eden ve diğer
bütün insanlık dışı, zalimane ve onur kırıcı muamale ve cezaları içine alan, kayıtsız şartsız ve
koşulsuz bir yasaktır. İşkence, evrensel bir şekilde öncelikle insan haklarının gelişmesinde bir
temel taşı belge niteliğinde olan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (EİHB) tarafından
yasaklanmıştır. EİHB 5. maddesinde işkence görmemme hakkını “Hiç kimseye işkence ve
zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez”
şeklinde tanımlamıştır. İşkence yasağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950), Birleşmiş
Milletler Sivil ve Medeni Haklar Sözleşmesi (1966), Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
(1969), Afrika İnsan ve Halk Hakları Şartı (1981) gibi belgelerle de koruma altına alınmıştır.
Uluslararası İnsan Hakları sözleşmelerinin yanında, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık
dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (1984), Avrupa İşkenceyi
önleme Sözleşmesi (1987) gibi sözleşmelerde özel olarak işkencenin önlenmesi ve
cezalandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulma
belgesi olan Roma Statüsü, Uluslararası İnsancıl Hukuk belgeleri olan Cenevre Sözleşmeleri
ile de işkence yasaklanmıştır. Uluslararası Sözleşmelerin yanında işkence KKTC Anayasanın
14. maddesi altında da yasaklanmıştır.
İşkence uluslararası teammül hukuku tarafından da yasaklanmış ve devletler sözleşmelere
taraf olmamış olsalar bile işkence yasağını uygulamakla yükümlü durumundadırlar. Aynı
zamanda bir emredici hukuk kuralı olan işkence görmeme hakkına, uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde çekince koymak ve savaş hallerinde dahi askıya almak hukuk dışı kabul
edilmektedir. İşkenceyi yasaklayan tüm uluslararası sözleşmelerin en temel ortak özelliği
işkencenin mutlak bir şekilde yasaklanmış olup olağanüstü hallerde dahi işkence yasağının
devletler tarafından askıya alınmasının hukuken mümkün olmayışıdır.
Yukarıda sayılan uluslararası sözleşmelerden İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya
Onur Kırıcı Davranış Veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, Birleşmiş Milletler Medeni ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, KKTC iç hukukunun da
parçasıdır. KKTC‟de Uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerini Anayasa belirlemiş ve söz
konusu maddeye göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar yasa
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi olarak
görev yapan Yüksek Mahkeme’ye başvurulamaz.”1 Anayasa Mahkemesi sözkonusu maddeyi
UBP ile KKTC Meclisi arasındaki davada yorumlarken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin
(AİHS),iç hukukun bir parçası olduğu teyit edilmiştir.2
Her ne kadar da işkence “mutlak” bir yasak olarak nitelendirilmiş olsa da, işkenceyi önlemek
için yeterli olmamaktadır. Uluslararası sözleşmelerin denetim organlarının yorumları
çerçevesinde işkence yasağının uygulanabilmesinin en etkili yollarından biri de işkencenin
etkin bir şekilde soruşturulması ve cezalandırılmasıdır. KKTC iç hukukunun parçası olan
İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya Cezalandırmalara
Karşı Sözleşme, Sivil ve Medeni Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
çerçevesinde işkence yasağı, söz konusu sözleşmelerin denetim organları tarafından yalnızca
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işkence yapmama yükümlülüğü olmaktan öte, mağdurun şikayeti olmasa dahi işkencenin
soruşturulması ve cezalandırılmasını da kapsar şekilde yorumlanmıştır.
KTİHV'nın KKTC Hukuk Dairesi‟ne araştırılması için başvuruda bulunduğu işkence
mağduru oldukları konusunda KTİHV'na başvuran kişilerden olan Aydın Ghaffari tarafından
söz konusu olaylar şöyle anlatılmıştır:
Aydın Ghaffari'nin Mağusa'daki evine 2 Ağustos günü saat 3 sularında 10 kişinin üzerinde
polis girerek evdekileri dövmeye başladı. Evde Aydın Ghaffari‟nin yanında misafiri
Gürcistanlı bir Azeri olan Houessein Nahalli de vardı. Daha sonra, öğleden sonra saat 5-6
sularında Aydın Ghaffari Lefkoşa‟daki Yenişehir Narkotik Şubesi‟ne götürüldü. Burada,
arkadan ellerini bağlayıp yüzüne ve göğsüne vurulmaya başlandı ve kendisine hakaret edildi.
Daha sonra, Aydın Ghaffari o sırada görevli olan polisler tarafından soyundurulup testisleri
sıkılmştır. Ardından Aydın Ghaffari falakaya yatırılmış ve kendisine mala ile vurulmuştur.
Daha sonra görevli polisler Aydın Ghaffari'nin ifadeyi okumadan imzalamasını istemişler ve
kendisini dövmeye başlamışlardır. Aydın Ghaffari 3 Ağustos Pazar günü tutukluluk kararı
için mahkemeye çıkarılmış ve mahkeme tarafından hastaneye gönderilmiştir. Aydın Ghaffari
polislerle beraber aynı gün öğleden sonra saat 3 sularında hastaneye gitmiştir ve kendisini bir
cerrah muayene etmiştir. Aydın Ghaffari‟nin evinde misafir olarak bulunan Houssein Nahalli
sadece polis eve girdiğinde ensesine 4-5 darbe aldığı şeklinde KTİHV'na şikayette
bulunmuştur.
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı‟na başvuruda bulunan Amir Jalaep Idrisi KTİHV'na söz
konusu olayı şöyle anlatmıştır:
Amir Jalaep Idrisi 2 Ağustos günü saat 2 sularında Lefkoşa‟dan ayrıldı ve İstanbul‟da tanıştığı
kendisi gibi İranlı Azeri olan Doktor Aydın Ghaffari‟nin Mağusa‟daki evine gitti. Amir Jalaep
Idrisi akşamüzeri 6-7 sularında İtimat otobüsünü beklerken polisler tarafından tutuklanıp
Aydın Ghaffari'nin evine götürülmüştür. Polisler, Amir Jalaep Idrisi'yi arabaya koyduklarında
onu hırpalamaya başladılar ve Aydın Ghaffiri'nin evine götürdüler. Aydın Ghaffiri'nin evine
10 kişinin üzerinde polis vardı ve orada da kendisini hırpalama eylemine devam edildi. Aynı
gece Amir Jalaep Idrisi oradan Lefkoşa‟ya götürüldü ve polisler tarafından evi arandı. Amir
Jalaep Idrisi daha sonra gece olduğunda Değirmenlik Polis Karakolu‟na götürülmüş ve orada
tutuklu kalmıştır. Amir Jalaep Idrisi, 3 Ağustos Pazar günü mahkeme huzuruna çıkarıldığında
kulağına aldığı darbeden dolayı duymadığı için mahkeme tarafından hastaneye götürülmesi
emredilmiş ancak hastaneye 6 Ağustos günü götürülmüştür.
Amir Jalaep Idrisi 5 Ağustos günü öğleden sonra saat 3 sularında Yenişehir Narkotik
Karakolu‟na götürülmüş ve kendisine „malın‟ yerini söylemesi için oradaki polisler tarafından
kendisine baskı yapılmaya başlanmıştır. Amir Jalaep Idrisi, avukatım olmadan konuşmam
dediğinde ise kendisi odaya çekilip yarım ay şeklinde dizilmiş polisler tarafından elleri
kelepçeli bir şekilde sorgulanmıştır. Amir Jalaep Idrisi polislerin istediklerini söylemeyince
kafasına kot pantolon gibi birşey geçirilmiş ve önce bacaklarına odunla seri bir şekilde
vurulmaya başlanmıştır. Daha sonra Amir Jalaep Idrisi'nin ensesine vurulmuş ve kafasına
soğuk su dökülmüştür. Amir Jalaep Idrisi polislerin istediklerini yine söylemeyince, oradaki
görevli polisler tarafından soyunduktan sonra testislerine vurulmaya başlanmıştır. Amir
Jalaep Idrisi, daha sonra suyun içinde yürütülmüş ve ayakları buzlu suya sokulmuştur. Bu
işlemlerden sonra akşamüzeri Amir Jalaep Idrisi 6.30 – 7 gibi Polis Genel Müdürlüğü
hücresine kapatılmıştır. Amir Jalaep Idrisi 6 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 9.30 - 10

sularında Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ilk yardım servisine götürülmüştür. Amir
Jalaep Idrisi'nin orada röntgeni çekilmiş, kan örneği alınmış, tansiyonu ölçülmüş ve kulağında
4mm yarık olduğu tespit edilip sigara kağıdı denen bir tıbbı yöntem ile tedavi edilmiştir. Daha
sonra Amir Jalaep Idrisi‟nin tedavisine doktorlar tarafından verilen ilaçlar ile devam
edilmiştir. Amir Jalaep Idrisi hastaneye götürüldüğünde polisin uyguladığı şiddet sonucunda
ortaya çıkan diğer sağlık sorunları için de muayene olmak istediğini söyleyince orada görevli
olan polis buna müsaade etmemiştir. Hastaneden sonra cezaevine götürülen Amir Jalaep Idrisi
orada cezaevi doktoru, müdürü ve gardiyanlara yaraları göstermiş ve darp izleri cezaevi
doktoru tarafından raporlanmıştır. Amir Jalaep Idrisi 8 Ağustos Cuma günü cezaevinden
çıkmış ve 15 ve 18 Ağustos tarihlerinde tekrardan hastahanede tedavi olmaya başlamıştır.
Yukarıdaki iki şikayetin yanında Mustafa Akmandor cinayeti ile tutuklu bulunan Ferhat
Beyoğlu‟nun avukatı da müvekkilinin işkence gördüğü iddiası ile doğrudan Polis Genel
Müdürlüğü‟ne işkence iddialarının araştırılması için başvuruda bulunmuş ve KTİHV'na da
yaptığı şikayeti iletmiştir.

İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya
Cezalandırmalara Karşı Sözleşme Çerçevesinde İşkencenin Soruşturulması ve
Cezalandırılması
28/2004 sayılı onay yasası ile iç hukukun bir parçası olan İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık
Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme, özel olarak dünya
genelinde işkencenin önlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu sözleşmenin, işkenceyi
yasaklayan diğer insan hakları sözleşmelerinden farklı olarak sadece işkenceyi yasaklamakla
kalmayıp, devletlere işkencenin nasıl önleneceği konusunda yol gösterici bir belge niteliği
taşıyor olması ve devletlere işkencenin önlenmesi için özel yükümlülükler getirmesidir.
Bunun yanında, İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya
Cezalandırmalara Karşı Sözleşme diğer sözleşmelerden farklı olarak işkencenin tanımını da
yapmıştır. İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya
Cezalandırmalara Karşı Sözleşmenin 1. maddesine göre işkence, “Bu Sözleşmenin amacı
bakımından “işkence”, bir kimseye karşı, kendisinden itiraf almak veya üçüncü kişi hakkında
bilgi edinmek, kendisinin veya üçüncü kişinin yaptığı veya yaptığından kuşkulanılan bir eylem
nedeniyle cezalandırmak veya kendisini veya üçüncü kişiyi korkutmak veya zorlamak
amacıyla veya ayrımcılığa dayanan her hangi bir sebeple, bir kamu görevlisi veya resmi
sıfatla hareket eden bir başka kişi tarafından veya bu görevlinin veya kişinin teşviki veya
rızası veya muvafakatiyle işlenen ve işlendiği kimseye fiziksel veya ruhsal olarak ağır acı veya
ıstırap veren herhangi bir fiildir. Kanuni yaptırımlardan kaynaklanan veya yaptırımın
doğasında bulunan veya bu yaptırımlarla rastlaşan acı veya ıstırap, işkence sayılmaz.”
şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanında, söz konusu sözleşme tahtında birinci maddede
tanımlanan işkenceye varmayan diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya
ceza fiillerinin bir kamu görevlisi ve resmi sıfatla hareket eden bir diğer kimse tarafından
veya bu kimsenin teşviki veya rızası veya muvafakati ile işlenmesi halinde İşkence ve Diğer
Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış Veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşmenin
16. maddesi altında işkence oluşturmayan diğer eylemler başlığı altında düzenlenmiştir.
Bu bağlamda, sözleşme çerçevesinde işkencenin tanımını yapmak, işkence fiillerinin
işlenmesini önlemek için etkili yasal, idari, yargısal veya diğer tedbirleri almak, işkence

fiillerini kendi ceza kanununda suç olarak düzenlemek, sorgulama yöntemlerini ve
uygulamayı denetlemek ve işkence fiillerini soruşturmak da devletin yasal yükümlülüğüdür.
Sözleşmenin denetim organı olan İşkenceye Karşı Komite (İKK), yapılan kişisel başvurular,
taraf devletlerin birbirleri aleyhine yaptığı başvurular, devletlerin üstlendikleri yükümlülükleri
yerine getirmek için aldıkları tedbirler hakkında hazırladıkları raporlar ve sözleşmenin nasıl
uygulanması gerektiğine dair yaptığı genel yorumlar sayesinde geniş bir içtihat oluşturmuştur.
Her ne kadar da KKTC bu İKK‟nın dışında kalmış olsa bile, İKK‟nın yorumları iç hukukun
bir parçası olarak kabul edilen İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı
Davranış Veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşmenin uygulanması için yol gösterici olarak
kullanılabilir. İşkencenin önlenmesi ve mağdurların acılarını hafifletmenin en etkili
yollarından biri olan işkencenin araştırılması ve işkence yapanların yargı önüne getirilip
cezalandırılmasıdır. Sözleşmenin 12. maddesine göre bir işkence fiilinin işlendiğine inanmak
için makul sebepler bulunması halinde, yetkili makamlar tarafından derhal ve tarafsız bir
soruşturma yapılmalıdır. Komitenin içtihadı ışığında, herhangi bir makul şüphedeki işkence
vakasını otoriteler görevleri gereği araştırmak zorundadırlar. İKK‟nin E.B Abad ile İspanya
arasındaki başvuruda verdiği kararda, yapılacak olan araştırma, hemen başlamalı ve tarafsız
olmalıdır.3 Ancak, KTİHV‟nın işkence iddialarının soruşturulması için yaptığı başvurunun
üzerinden iki ay geçmesine rağmen otoriteler henüz mağdurlarla görüşme dahi yapmış
değillerdir.
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Çerçevesinde İşkencenin Soruşturulması ve
Cezalandırılması
29/2004 sayılı yasa ile iç hukukun parçası haline getirilen Medeni ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi‟nin 7. maddesinde işkence yasağı şöyle düzenlenmiştir: “Hiç kimse işkenceye,
zalimce yahut insana yakışmaz ya da onur kırıcı muamele ve cezaya tabi tutulamaz. Özellikle
hiç kimse, kendi serbest rızası olmadan, tıbbi ya da bilimsel deneye konu olamaz.” İnsan
Hakları Komitesi diye adlandırılan Birleşmiş Milletler kurumu sözleşmenin uygulanmasını
devletler arası ve kişisel başvuru kabul ederek, taraf devletlerin sunmak zorunda olduğu
raporları değerlendirerek ve genel yorumlar yaparak sözleşmenin taraf devletler tarafından
nasıl uygulandığını denetleyen bir organdır. İnsan Hakları Komitesi, 1992 yılında
sözleşmenin 7. maddesini yorumlamış ve bu maddenin uygulanmasının sadece işkenceyi
yasaklamak, suç saymak ve cezalandırmanın yeterli olmadığının altını çizmiş ve devletlerin
kendi yargı yetkisindeki yerlerde işkenceyi, zalimane, insanlık dışı, küçük düşürücü
muameleleri önlemek için, idari, hukuki ve diğer önlemler alınması gerektiğini belirtmiştir.4
Bu yorum çerçevesinde, devlet tarafından yapılacak olan bağımsız bir soruşturma ve işkence
yapanları cezalandırma işkencenin önlenmesi için doğru bir adım olacaktır. İnsan Hakları
Komitesi aynı zamanda, İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Davranış
Veya Cezalandırmalara Karşı Sözleşme‟nin öngördüğü gibi işkencenin, zalimane, insalık dışı,
küçük düşürücü muamelelerinin cezalandırılması için, bu gibi fiillerin ceza yasasında özel
olarak düzenlenmesi gerektiğini işaret etmiştir.5 İnsan Hakları Komitesi yorumunun
devamında, sözleşmenin 7. maddesinin, sözleşmenin 2(3). maddesi ile birlikte ele alınıp etkili
başvuru yolu sağlamayı önerir. Bu bağlamda, İnsan Hakları Komitesi‟ne göre, devlet kendi iç
hukukunda kötü muamelelerin şikayet edilebileceği bir mekanizma geliştirmeli ve işkence
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mağdurlarının haklarının yerine getirilmesi için yapılacak olan soruşturma derhal başlatılmalı
ve bağımsız bir şekilde yürütülmelidir.6
AİHS Çerçevesinde İşkencenin Soruşturulması ve Cezalandırılması
AİHS 3. maddesi olan işkence yasağı, AİHM‟nin birçok kararında tekrarladığı üzere
demokratik toplumların en temel değerlerinden biridir. AİHS‟nin 3. maddesi
“Hiç kimse işkence veya insanlık dışı veya küçük düşürücü muameleye veya cezaya
maruz bırakılmayacaktır.” şeklindedir. Yaşayan bir enstrüman olan AİHS çerçevesinde
AİHM 3.madde ile işkence yasağı konusunda geniş bir içtihat oluşturmuştur. AİHM içtihadı
çerçevesinde, devlet sadece işkence yapmamakla yükümlü olmayıp aynı şekilde “makul
ölçülerdeki şüphenin ötesinde” olan işkence iddialarını da araştırmakla yükümlüdür. AİHM‟in
İlhan ile Türkiye davasında verdiği kararda, Türkiye tam teşekküllü bir araştırma yapmadığı
ve işkence yapan kişiler tespit edilip cezalandırılmadığı gerekçeleriyle mahkum olmuştur.7
İlhan ile Türkiye davasında, sanıklara ceza davası açılmış ve sanıkların avukatı sanıklar
mahkemeye çıkarılmadan önce Jandarma tarafından gözaltına alındığı zaman sanıkların
sakatlandıklarını bildirmişlerdi. Ancak bunun üzerine savcılık hiçbir araştırmada bulunmamış
ve sanıklar diğer haklarının yanında devlet tarafından etkili bir araştırma yapılmadığı
gerekçesiyle AİHS‟nin 3. maddesi olan işkence yasağını ve 13. maddesi olan ulusal bir
makama etkili bir başvuru yapabilme haklarının ihlal edildiği üzerine AİHM‟e başvurup
davayı kazanmışlardır.
Eğmez ile Kıbrıs8 davasında ise Güney Kıbrıs‟ta meydana gelen bir kötü muamele vakasında,
başvurucu devletin işkenceden sorunlu olan kişileri cezalandırmaması üzerine konu AİHM‟e
taşınmıştır. Söz konusu davada, mağdur AİHM‟ne başvurmadan önce Ombudsman‟ şikayette
bulunmuş ve Ombudsman raporuna göre başvurucuya kötü muamelede bulunulmuştur.
Kıbrıs‟ın güneyindeki
Ombudsman yasası çerçevesinde, Ombudsman raporlarını
Başsavcılığa, Bakanlar Kurulu‟na ve de Meclise sunmuştu. AİHM‟ne göre, Başsavcılığın
Ombudsman raporunu aldıktan sonra resen sorumlu kişilerin belirlenip cezalandırılması için
harekete geçmediği için sözleşmenin 3. (işkence yasağı) ve 13. (Etkili başvuru hakkı)
maddelerini ihlal etmişti.
KTİHV‟nın KKTC Başsavcılığına işkence iddialarının soruşturulması için yaptığı dilekçedeki
söz konusu mağdurlar, polis tarafından gözaltına alınmadan önce sağlıklı olduklarını dile
getirmişlerdir. Bu gibi durumlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ispat yükünün
söz konusu yaralanmanın veya sakatlanmanın nasıl oluştuğu konusunda inandırıcı bir
açıklama getirmek durumunda olan yetkililerde olduğunu açıkça belirtmiştir.9
KKTC İç Hukukunda İşkencenin Soruşturulması ve Cezalandırılması
Her ne kadar da KKTC‟de yürürlükte olan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, işkence
iddialarını bağımsız ve etkili bir şekilde soruşturmak devletin hukuki görevi olsa da, işkence
henüz Fasıl 154 ceza yasasında yer almamış olup KKTC‟de işkence iddialarını bağımsızca
soruşturacak bir mekanizma kurulmuş değildir. Ancak, işkence yaptığı iddia edilen devlet
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görevlilerinin “müessir fiil” suçu altında cezalandırılması mümkündür.10 Ancak, kamuya karşı
işlenmiş bir suç olan işkencenin müessir fiilden farklı ve çok daha ağır bir suç olduğundan
dolayı ceza yasasına işkencenin suç olarak girmesi devlet tarafından ivedilikle alınması
gereken önlemlerden biridir.
KKTC Anayasası‟na göre, Başsavcı, kamu yararının gereğine göre, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti mahkemelerinde, herhangi bir suç hakkında dava açmak, izlemek, davayı
devralmak, devam ettirmek veya ettirmemek yetkisine sahiptir.11 Ceza Usul Yasası‟na göre
de, soruşturma herhangi bir polis memuru tarafından yapılabilir, veya bakanlar kurulu
tarafından ehil görülen bir kişi tarafından da yapılabilir. KKTC‟de savcılığın işkence
iddialarını soruşturması bir mevzuata bağlı olmamış olsa bile uygulamada savcılığın görev
alanına girmektedir.
İşkence İddiaları Neden Araştırılmalıdır?
Polisin sorgulama yöntemi olarak işkencenin kullanılması uluslararası ve ulusal mevzuata
aykırı olmasına ilaveten, kişileri baskı ve işkence ile ifade vermeye zorlamanın farklı ve
tehlikeli boyutları da vardır. Bir kişiye iradesini kıracak kadar kötü muamele yapıldığı
durumlarda, bundan kurtulmak için, o kişi aslında işlemediği suçu dahi kabul edebilecek
duruma gelebilir. O zaman hem işlemediği suçtan dolayı birey cezalandırılmış olur hem de
ilgili suçun gerçek faili bulunmamış olur.
İşkence, insanlığa karşı işlenmiş ve bir kamu suçu olduğundan ötürü sadece işkence
mağdurunu ilgilendiren bir suçun ötesindedir. İşkence ve kötü muamelenin etkin bir şekilde
araştırılmayıp cezasız kalması, işkence yapan görevlilerin görevlerine devam etmeleri, savcı
ve hakimlerin şikayetlere duyarlı davranmamaları, hatta mağdurların kendi kendilerine
işkence yaptığı şeklinde suçlanmaları mağdurların ve halkın yasal yollara karşı güvenini
kaybetmesine yol açmaktadır. Halbuki, işkencenin etkin bir şekilde araştırılıp faillerin
cezalandırılması, bu tür olayların tekrardan yaşanmasını engellemesinin yanında, mağdurların
acılarının dindirilmesine ve halkın adalete olan inancının pekişmesine yol açacaktır. Bu
bağlamda, işkencenin soruşturulmasının temel ilkeleri olan hukuki yeterlilik, tarafsızlık,
bağımsızlık ve derhal ve kapsamlı araştırma ilkeleri çerçevesinde KTİHV'nın yaptığı
şikayetlerin ivedilikle araştırılması gerektiğinin tekrardan altını çizeriz.

10
11

Fası l 154 Ceza Yasası, madde 242
Anayasa, madde 158 (4.a)

