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∗ İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kadına 
Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından Türkçeye kazandırılan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Opuz-Türkiye Kararı’nın İngilizceden Türkçeye çevirisi Defne Orhun tarafından yapılmıştır. 



Opuz – Türkiye  

 Opuz – Türkiye davasında, 
Aşağıdaki yargıçlardan oluşan bir Daire şeklinde toplanan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (Üçüncü Daire): 

Josep Casadevall, Başkan,  
Elisabet Fura-Sandström,  
Corneliu Bîrsan,  
Alvina Gyulumyan,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele,  
Işıl Karakaş, yargıçlar  
ve Santiago Quesada, Daire Kalemi, 

7 Ekim 2008 ve 19 Mayıs 2009 tarihlerindeki kapalı oturumlarda dosyayı görüşerek, 
Anılan ikinci tarihte aşağıdaki karara hükmetmişlerdir: 

 
 
USUL 
 

1.  Bu dava, bir Türk vatandaşı olan Nahide Opuz (“başvurucu”) tarafından 15 Temmuz 
2002 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin 
(“Sözleşme”) 34. maddesi kapsamında Mahkeme’ye Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde yapılmış 
olan bir başvuruya (No: 33401/02) dayanmaktadır. 

2.  Başvurucu, Diyarbakır’da avukatlık yapmakta olan M. Beştaş tarafından temsil 
edilmiştir. Türk Hükümeti (“Hükümet”) ise kendi avukatları tarafından temsil edilmiştir. 

3.  Başvurucu özellikle, Devlet makamlarının kendisini ve annesini aile içi şiddetten 
koruyamadığını ve bunun, annesinin ölümü ve kendisinin de kötü muamele maruz kalması ile 
sonuçlandığını iddia etmiştir.  

4.  28 Kasım 2006’da Mahkeme bu başvuruyu Hükümet’e bildirmiştir. Sözleşme’nin 29/3. 
maddesi hükümleri kapsamında, Mahkeme başvurunun esasını kabuledilebilirlik ile aynı anda 
incelemeye karar vermiştir.  

5.   Başkan tarafından usule müdahil olmasına izin verilen (Sözleşme’nin 36/2. maddesi ve 
Tüzüğün 44/2. maddesi) Interights’tan üçüncü şahıs yorumları alınmıştır. Hükümet bu 
yorumlara yanıt vermiştir (Tüzük 44/5. madde).  

6.  Strasburg’daki İnsan Hakları Binasında 7 Ekim 2008 tarihinde davanın 
kabuledilebilirliğine ve esasına dair aleni bir duruşma yapılmıştır (Tüzük 59/3. madde). 

 
Mahkeme huzurunda hazır bulunanlar: 

(a) Davalı Hükümet adına 
Deniz Akçay, Vekil, 
Esra Demir, 
Zeynep Gökşen Acar, 
Gürçay Şeker, 
Gülsün Büker, 
Elif Ercan, 
Murat Yardımcı, Danışmanlar; 

(b) Başvurucu adına 
Mesut Beştaş, 
Arzu Başer, Avukatlar; 
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(c) Müdahil Interights adına 
Andrea Coomber, Kıdemli Avukat, 
Doina Iona Straisteanu, Avukat. 

Mahkeme’ye Akçay, Beştaş ve Coomber hitap etmiştir. 

OLGULAR 

I.  DAVANIN KOŞULLARI 

7.  Başvurucu 1972 doğumludur ve Diyarbakır’da yaşamaktadır.  
8.  Başvurucunun annesi, A.O. ile dini nikahla evlenmiştir. 1990 yılında başvurucu ve 

A.O.’nun oğlu H.O. bir ilişkiye ve birlikte yaşamaya başlamışlardır. Çift 12 Kasım 1995’te 
resmi olarak evlenmiştir. 1993, 1994 ve 1996 yıllarında doğmuş üç çocukları bulunmaktaydı. 
Başvurucu ve H.O. ilişkilerinin başından beri ateşli tartışmalar yaşamıştır. Aşağıda dile 
getirilen olgulara Hükümet tarafından karşı çıkılmamıştır.  

1.  Başvurucuya ve annesine H.O. ve A.O. tarafından ilk saldırı  

9.  10 Nisan 1995’te başvurucu ve annesi, H.O. ile A.O.’nun kendilerinden para istediğini, 
onları dövdüğünü ve öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürerek Diyarbakır Savcılığı’na şikâyette 
bulunmuşlardır. Ayrıca H.O.’nun ve babasının eve başka erkekler getirmek istediğini de iddia 
etmişlerdir.   

10.  Aynı tarihte, başvurucu ve annesi bir doktor tarafından muayene edilmiştir. 
Başvurucunun sağlık raporunda, vücudunda çürükler olduğu, sol kaşında bir ekimoz ve şişlik 
olduğu ve boynunda tırnak izleri bulunduğu kaydedilmiştir. Başvurucunun annesinin sağlık 
raporunda da vücutta çürükler ve şişlikler kaydedilmiştir. 20 Nisan 1995’te kesin raporlar 
çıkmıştır; bu raporlar da birinci raporun tespitlerini teyit etmekteydi ve söz konusu çürüklerin 
hem başvurucuyu hem de annesini beş gün iş göremeyecek hale getirir nitelikte olduğu 
kaydedilmekteydi.  

11.  25 Nisan 1995’te savcı, H.O. ve A.O. hakkında, ölümle tehdit ve müessir fiil suçlarıyla 
iddianame hazırlamıştır. 15 Haziran 1995’te Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 
başvurucunun ve annesinin şikâyetlerini geri çekmiş olmaları nedeniyle müessir fiil davasını 
düşürmüş ve böylece Ceza Kanunu’nun 456/4. maddesi kapsamında davanın temeli ortadan 
kalkmıştır.  

12.  11 Eylül 1995’te Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi de, delil yetersizliğinden dolayı 
sanıkları ölümle tehdit suçundan beraat ettirmiştir ve aynı davanın daha önce Diyarbakır 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülmüş olduğuna işaret ederek, müessir fiil davasını 
düşürmüştür.  

2. Başvurucuya  H.O. tarafından ikinci saldırı  

13.  11 Nisan 1996’da, bir tartışma sırasında H.O. başvurucuyu çok kötü biçimde 
dövmüştür. Bu olayda hazırlanan sağlık raporu, başvurucunun sağ gözünde yüzeysel kanama, 
sol kulağında kanama, başvurucunun sol omzunda ekimoz ve sırt ağrısı tespit etmiştir. Rapor, 
başvurucunun yaralanmalarının hayati tehdit yaratır nitelikte olduğu sonucuna varmıştır. Aynı 
tarihte, savcının talebiyle ve tek bir hakimin kararıyla, H.O. tutuklanmıştır.  

14.  12 Nisan 1996’da savcı, H.O.’yu Ceza Mahkemesi’nin 456/2. maddesi ve 457/1. 
maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müessir fiil suçuyla suçlayan iddianamesini Diyarbakır 
Ceza Mahkemesi’ne sunmuştur.  
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15.  15 Nisan 1996’da H.O. 1. Sulh Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na bir dilekçe vererek, 
yargılanmayı beklerken salıverilmesini talep etmiştir. Karısıyla yaşadığı bir tartışma sırasında 
çok öfkelendiğini ve karısına iki veya üç kez tokat attığını söylemiştir. Daha sonra, hastanede 
çalışan kayınvalidesi karısı için bir sağlık raporu almış ve bu rapor kendisinin sebepsiz yere 
tutuklanmasına yol açmıştır. H.O. ailesini ve işini kaybetmek istemediğini ve karısını 
dövdüğü için pişman olduğunu dile getirmiştir.  

16.  16 Nisan 1996’da 2. Sulh Ceza Mahkemesi H.O.’nun yargılanmayı beklerken 
salıverilme talebini reddetmiş ve yargılama öncesi tutukluluk halinin devam etmesi 
gerektiğine karar vermiştir.  

17.  14 Mayıs 1996’daki duruşmada başvurucu şikâyetini yinelemiştir. Savcı, suçun niteliği 
ve başvurucunun sağlığını yeniden tam olarak kazanmış olması göz önüne alınarak, H.O.’nun 
yargılanmayı beklerken salıverilmesini talep etmiştir. Bunun sonucunda mahkeme H.O.’yu 
salıvermiştir.  

18.  13 Haziran 1996’daki bir duruşmada başvurucu kendisinin ve kocasının barıştıklarını 
söyleyerek şikâyetini geri çekmiştir.  

19.  18 Temmuz 1996’da mahkeme bu suçun Ceza Mahkemesi’nin 456/2. maddesi 
kapsamına giren, yani yargılamaya devam etmek için başvurucunun şikâyetinin gerektiği bir 
suç olduğunu tespit etmiştir. Buna göre, başvurucunun şikâyetini geri çekmiş olması 
nedeniyle davayı düşürmüştür.  

3.  Başvurucuya  ve annesine H.O. tarafından üçüncü saldırı  

20.  5 Şubat 1998’de başvurucu, annesi, kız kardeşi ve H.O. bir kavga etmişler, bu kavga 
sırasında H.O. başvurucuya bıçak çekmiştir. H.O., başvurucu ve annesi yaralanmıştır. Sağlık 
raporları sırasıyla yedi, üç ve beş günlük iş görmezliğe yol açan hasarlar tespit etmiştir.  

21.  6 Mart 1998’de savcı, bu olayla ilgili olarak kimse hakkında soruşturma açmamaya 
karar vermiştir. Savcı, bıçakla saldırı olayıyla bağlantılı olarak H.O.’nun kovuşturulması için 
yeterli delil bulunmadığı ve kötü muamele ve mala zarar gibi diğer suçların da özel hukuk 
davalarına konu olabileceğine kanaat getirmiştir. Dolayısıyla bu davanın takibinde hiçbir 
kamu yararı görülmemiştir.  

22.  Başvurucu annesinde kalmaya başlamıştır.  

4.  Başvurucuya  ve annesine H.O. tarafından dördüncü saldırı: tehditler ve saldırı (bir 
araba kullanılarak) neticesinde boşanma işlemlerinin başlatılması 

23.  4 Mart 1998’de H.O. bir arabayı başvurucu ile annesinin üzerine sürmüştür. 
Başvurucunun annesi hayati tehdit yaratacak şekilde yaralanmıştır. Karakolda, H.O. bu olayın 
bir kaza olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddiaya göre H.O. başvurucu ile annesini arabayla 
götürmek istemiş, onlarsa bunu reddederek yürümeye devam etmişlerdir. Daha sonra da 
kendilerini arabanın önüne atmışlardır. Başvurucunun annesi, H.O.’nun kendilerine arabaya 
binmelerini söylediğini ve binmezlerse onları öldüreceğini söylediğini ileri sürmüştür. Onlar 
arabaya binmek istemediklerini söyleyip kaçmaya başlayınca da, H.O. arabasını 
başvurucunun üzerine sürmüş, başvurucu bunun üzerine yere düşmüştür. Başvurucunun 
annesi kızına yardım etmeye çalışırken, H.O. bir dönüş yapıp bu kez annenin üzerine arabayı 
sürmüştür. Başvurucunun annesi gözlerini hastanede açmıştır. Başvurucu da polise verdiği 
ifadelerinde annesinin beyanlarını teyit etmiş ve kocasının onları arabasıyla öldürmeye 
çalıştığını öne sürmüştür.  

24.   5 Mart 1998’de Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi hakimi H.O.’yu tutuklamıştır.  
25.  19 Mart 1998’de savcı H.O. aleyhinde, ölümle tehdit etmek ve ağır cismani zarara 

uğratmaktan Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açmıştır. Aynı tarihte, 
Adli Tıp Enstitüsü başvurucunun dizlerinde yaralanmalar tespit eden bir sağlık raporu 
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vermiştir. Bu rapor, başvurucunun yaralanmalarının beş gün iş göremezlik yarattığı sonucuna 
varmıştır.  

26.  20 Mart 1998’de başvurucu H.O. aleyhinde, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma 
davası açmıştır. Başvurucu, kocasının bir koca ve baba olarak sorumluluklarını yerine 
getirmediğini ileri sürmüştür. Sağlık raporlarının da kanıtladığı üzere, kocası kendisine kötü 
muamele etmekteydi. Başvurucu ayrıca, kocasının ortak evlerine başka kadınlar getirdiğini de 
iddia etmiştir. Başvurucu, kocasının tehdit ve baskıları yüzünden daha sonra boşanma 
davasını geri çektiğini ileri sürmektedir.  

27.  2 Nisan 1998’de başvurucu ve annesi, Diyarbakır Başsavcılığı’na bir dilekçe vererek, 
H.O. ve babasının ölüm tehditlerinin ardından yetkili makamlardan koruma tedbiri talep 
etmişlerdir.   

28.  2 ve 3 Nisan 1998’de polis memurları, başvurucu, annesi, erkek kardeşi ve erkek 
kardeşinin karısının ve ayrıca H.O. ile babasının ifadelerini almışlardır. Başvurucu ve annesi, 
H.O’nun kendilerini arabasıyla öldürmeye kalkıştığını ve başvurucu H.O.’ya dönmeyecek 
olursa onları öldürmekle tehdit ettiğini dile getirmişlerdir. Başvurucunun halihazırda boşanma 
davası açtığını ve geri dönüp H.O. ile birlikte yaşamak istemediğini belirtmişlerdir. 
Başvurucunun erkek kardeşi ve onun karısı, başvurucuyu kocasına dönmekten annesinin 
vazgeçirdiğini ve H.O. ve babası tarafından yapılan tehditlerle ilgili hiçbir bilgileri olmadığını 
iddia etmişlerdir. H.O. tek niyetinin ailesini yeniden bir araya getirmek olduğunu, ancak 
kayınvalidesinin bunu engellediğini ileri sürmüştür. H.O. ayrıca, başvurucunun erkek 
kardeşine ve aile büyüklerine yardım etmeleri için başvurduğunu, ancak bir sonuç alamadığını 
da öne sürmüştür. Başvurucuyu veya annesini hiçbir zaman tehdit etmediğini ve onların 
iddialarının iftira niteliği taşıdığını da savunmuştur. H.O.’nun babası ise, başvurucunun 
annesinin kızının H.O.’dan boşanarak bir başkası ile evlenmesini istediğini ileri sürmüştür.  

29.  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürü, 3 Nisan 1998 tarihli bir raporla 
Başsavcılığa, başvurucu ve annesi tarafından ileri sürülen iddialara ilişkin soruşturmanın 
sonucunu bildirmiştir. Hukuk İşleri Müdürü, başvurucunun kocasını terk ettiğini ve annesi ile 
birlikte yaşamaya başladığını tespit etmiştir. H.O.’nun karısının dönmesi yönündeki mükerrer 
talepleri başvurucunun annesi tarafından geri çevrilmiş ve başvurucunun annesi H.O.’ya 
hakaret etmiş ve H.O.’nun kendisini öldürmekle tehdit ettiği yönünde iddialar yaratmıştır. 
H.O. kayınvalidesinin üzerine araba sürmekten ötürü 25 gün tutuklu kalmış, salıverilmesinin 
ardından karısını eve dönmeye ikna etmeleri için birtakım aracılara başvurmuştur. Ancak 
anne başvurucunun H.O.’ya geri dönmesine izin vermemiştir. Her iki taraf da birbirine 
tehditlerde bulunmuştur. Dahası, anne kızını eski kocasından intikam almak için H.O.’dan 
ayırmak istemiş, sürekli iftiralarda bulunmuş ve ayrıca güvenlik güçlerinin vaktini 
“harcamıştır”.  

30.  14 Nisan 1998’de Diyarbakır Başsavcısı H.O. ve babası A.O. hakkındaki 
iddianamesinde, bu kişileri başvurucuya ve annesine karşı, Ceza Kanunu’nun 188/1. maddesi 
kapsamında ölümle tehdit etmekle suçlamıştır.   

31.  30 Nisan 1998’de Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sürerken H.O.’yu 
serbest bırakmıştır. Ayrıca, bu davada yetkili olmadığını söyleyerek, dosyayı Diyarbakır Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir.  

32.  11 Mayıs 1998’de Ağır Ceza Mahkemesi suçu adam öldürmeye teşebbüs olarak 
nitelendirmiştir. 9 Temmuz 1998 tarihinde duruşma esnasında, H.O. bu olayın bir kaza 
olduğunu; araba kapısının açık olduğunu ve o arabayı hareket ettirdiğinde müştekilere kazara 
çarptığını tekrarlamıştır. Başvurucu ve annesi H.O.’nun beyanını teyit etmiş ve davaya devam 
etmek istemediklerini söylemişlerdir.  

33.  23 Haziran 1998’de Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi H.O. ve babası hakkında, delil 
yetersizliğinden ötürü, ölümle tehdit suçundan beraat kararı vermiştir. Mahkeme, sanıkların 
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iddiaları reddettiğini ve müştekilerin şikâyetlerini geri çektiğini kaydetmiştir. Başvurucu 
yeniden H.O. ile birlikte yaşamaya başlamıştır.  

34.  9 Temmuz 1998’de başvurucunun annesi bir kez daha sağlık muayenesinden geçmiş, 
bu kez hayati tehlike yaratır nitelikte olmamakla birlikte, 25 gün iş göremeyecek hale 
gelmesine yol açacak nitelikte yaralanmalar tespit edilmiştir.  

35.   8 Ekim 1998 tarihli duruşmada başvurucu ve annesi şikâyetlerini geri çekmişlerdir. 
Araba kapısının açık olduğunu ve H.O.’nun onlara kazara vurduğunu söylemişlerdir. H.O. 
hakkındaki şikâyetleri sorulduğunda, başvurucu ve annesi H.O. ile kavga etmiş olduklarını ve 
iddialarını öfke içerisinde ileri sürdüklerini dile getirmişlerdir.  

36.  17 Kasım 1998’de Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, başvurucunun şikâyetini geri 
çekmiş olması nedeniyle kendisine yönelik saldırıyla ilgili davaya devam edilmemesine karar 
vermiştir. Ancak, başvurucunun annesinin de şikâyetini geri çekmiş olmasına karşın, annenin 
yaralanmalarının daha ağır olması nedeniyle, H.O.’nun yine de bu suçtan mahkûm olması 
gerektiğine kanaat getirmiştir. Ardından, mahkeme H.O.’yu üç ay hapis ve para cezasına 
çarptırmıştır; hapis cezası daha sonra para cezasına çevrilmiştir.  

5.  Başvurucuya H.O. tarafından, ağır cismani zarara yol açan beşinci saldırı  

37.  29 Ekim 2001’de başvurucu annesini ziyarete gitmiştir. O gün içerisinde H.O. 
başvurucuyu telefonla aramış ve eve dönmesini söylemiştir. Kocasının kendisine yine şiddet 
uygulayacağından endişelenen başvurucu, annesine, “bu adam beni mahvedecek!” demiştir. 
Başvurucunun annesi başvurucuya çocuklarıyla birlikte eve dönmesi yönünde telkinlerde 
bulunmuştur. Kırk beş dakika kadar sonra, çocuklardan biri geri gelip, babasının annesini 
bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiştir. Başvurucunun annesi koşarak başvurucunun evine 
gitmiştir. Başvurucuyu yerde kanlar içerisinde yatarken bulmuştur. Komşuların yardımıyla 
başvurucuyu bir taksiye bindirip Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne götürmüştür. Hastane 
yetkilileri başvurucunun durumunun ciddi olduğunu söylemiş ve onu daha donanımlı bir 
hastane olan Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne nakletmişlerdir. Başvurucu hakkındaki sağlık 
raporunda, vücudunun değişik yerlerinde yedi bıçak yarası kaydedilmiştir. Ancak 
yaralanmalar hayati tehlike içerir nitelikte bulunmamıştır.  

38.  Aynı gün gece 11.30 sıralarında, H.O. karakola teslim olmuştur. Polis H.O.’nun 
olayda kullandığı bıçağa el koymuştur. H.O. akşam 6’da eve geldiğinde karısının ve 
çocuklarının halen evde olmadığını ileri sürmüştür. Onlara telefon edip eve gelmelerini 
istemiştir. Eve geldiklerinde başvurucuya “Neden dışarılarda dolaşıyorsun? Neden bana 
yemek pişirmedin?” diye sormuştur. Başvurucu “Biz annemde yedik” diye yanıt vermiş ve 
H.O.’ya bir tabak meyve getirmiştir. Tartışmaya devam etmişlerdir. H.O. “Neden annene bu 
kadar sık gidiyorsun? Oraya o kadar çok gitme, evde dur da çocuklarına bak!” demiştir. 
Tartışma tırmanmıştır. Bir noktada, başvurucu H.O.’ya çatalla saldırmıştır. Kavga etmeye 
başlamışlar, o esnada H.O. kontrolünü kaybetmiş ve meyve bıçağını alarak başvurucuyu 
bıçaklamıştır; kaç kez bıçakladığını hatırlamamaktadır. Karısının kendisinden daha iri 
olduğunu, dolayısıyla o kendisine saldırdığında karşılık vermek zorunda kaldığını ileri 
sürmüştür. Karısının kötü bir insan olmadığını ve iki yıl öncesine kadar huzur içerisinde 
yaşayıp gittiklerini eklemiştir. Ancak başvurucunun annesi evliliklerine karışmaya 
başladığından beri kavga etmeye başlamışlardır. Yaptıklarından ötürü pişman olduğunu 
söylemiştir. H.O. ifadesi alındıktan sonra salıverilmiştir.  

39.  31 Ekim 2001’de başvurucunun annesinin avukatı Diyarbakır Savcılığı’na dilekçe 
sunmuştur. Avukat, dilekçesinde, başvurucunun annesinin kendisine, H.O.’nun kızını beş yıl 
kadar önce çok kötü dövdüğünü ve bu olayın ardından tutuklandığını anlattığını dile 
getirmiştir. Ancak ilk duruşmadan sonra salıverilmiştir. Müvekkilinin ve başvurucunun 
H.O.’nun devam eden ölüm tehditleri ve baskısı yüzünden şikâyetlerini geri çekmek zorunda 
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kaldıklarını öne sürmüştür. Ayrıca, H.O.’nun kadın kaçakçılığına bulaştığı hakkında 
söylentiler olduğunu da belirtmiştir. Son olarak, 4 Mart 1998 tarihli olaya (yukarıya bakınız) 
atıfta bulunarak, bu ciddi olayın ardından H.O.’nun salıverilmesinin manevi bakımdan 
sakıncalı olduğunu savunmuş ve tutuklanmasını talep etmiştir.  

40.  2 Kasım 2001’de başvurucunun avukatı Başsavcılığa, Dicle Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin verdiği sağlık raporuna karşı bir itirazda bulunmuştur; söz konusu sağlık raporu 
başvurucunun yaralanmalarının hayati tehlike yaratır nitelikte olmadığı kanaatini 
yansıtmaktadır. Avukat, yeni bir sağlık muayenesi talep etmiştir.   

41.  9 Kasım 2001’de başvurucu Diyarbakır Başsavcılığı’na bir dilekçe sunarak, H.O.’nun 
yaşadıkları bir tartışmanın ardından kendisini birçok kez bıçakladığını söyleyerek şikâyetçi 
olmuştur. Savcıdan kendisini yeni bir sağlık muayenesinden geçmesi için Adli Tıp 
Enstitüsü’ne yollamasını istemiştir.   

42.  8 Kasım 2001’de başvurucu, savcının talimatıyla Diyarbakır’daki Adli Tıp 
Enstitüsü’nde yeni bir sağlık muayenesinden geçmiştir. Adli tıp doktoru sol el bileğinde bir 
bıçak yarası (3 cm uzunluğunda), sol kalçada bir bıçak yarası (5 cm derinliğinde), sol kalçada 
2 cm derinliğinde bir başka bıçak yarası ve sol dizin hemen üzerinde bir bıçak yarası tespit 
etmiştir. Bu yaralanmaların hayati tehlike oluşturur nitelikte olmadığı, ancak başvurucuyu 
yedi gün iş göremeyecek hale getirdiği kanaatine varmıştır.  

43.  12 Aralık 2001’de savcı, Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi’ne H.O.’yu Ceza 
Kanunu’nun 456/4. ve 457/1. maddeleri kapsamında, bıçakla yaralama fiiliyle suçlayan bir 
iddianame sunmuştur.  

44.  23 Mayıs 2002 tarihli bir ceza hükmüyle, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi 
H.O.’yu başvurucuya bıçakla saldırmaktan ötürü 839.957.040 Türk Lirası para cezasına 
çarptırmıştır. Bu para cezasını sekiz taksitte ödeyebileceğine karar vermiştir.  

6.  H.O.’nun başvurucuyu tehdit ettiği altıncı olay 

45.  14 Kasım 2001’de başvurucu Diyarbakır Savcılığı’na bir suç duyurusunda bulunarak, 
H.O.’nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştür.  

46.  11 Mart 2002’de savcı, H.O. hakkında kovuşturma açılması için başvurucunun 
iddialarından başka somut hiçbir delil bulunmadığına karar vermiştir.  

7.  Başvurucunun annesi H.O. ve A.O.’dan ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla savcılığa 
şikâyette bulunmuştur 

47.  19 Kasım 2001’de başvurucunun annesi savcılığa bir şikâyette bulunmuştur. Şikâyet 
dilekçesinde, H.O., A.O. ve akrabalarının kendisini ve kızını mütemadiyen tehdit ettiğini 
söylemiştir. Özel olarak, H.O. başvurucunun annesine “seni, çocuklarını ve bütün aileni 
öldüreceğim!” demiştir. Ayrıca kendisini taciz etmekte ve bıçak ve silah taşır biçimde evinin 
çevresinde dolanarak özel yaşamına tecavüz etmektedir. Kendisinin ve ailesinin başına bir şey 
gelecek olursa H.O.’nun sorumlu tutulması gerektiğini öne sürmüştür. Başvurucunun annesi 
ayrıca, başvurucunun H.O. tarafından bıçaklandığı 29 Ekim 2001 tarihli olaylara (yukarıya 
bakınız) da atıfta bulunmuştur. Bu dilekçeye cevaben, 22 Kasım 2001’de savcı Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak, müştekiden ve H.O.’dan ifade almalarını ve 
kendisine bir soruşturma raporu sunmalarını istemiştir.  

48.  Bu arada, 14 Aralık 2001’de başvurucu yine Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
boşanma davası açmıştır.  

49.  23 Aralık 2001’de polis, başvurucunun annesinin iddiaları ile ilgili olarak H.O.’nun 
ifadesini almıştır. H.O. aleyhindeki iddiaları reddetmiş ve evliliğine müdahale eden ve 
karısını ahlaksız bir yaşama sürükleyen kayınvalidesinin kendisine tehditlerde bulunduğunu 
öne sürmüştür. Polis 5 Ocak 2002’de başvurucunun annesinin bir daha ifadesini almıştır. 
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H.O.’nun her gün kapısına dayandığını, bir bıçak veya silah göstererek kendisini, kızını ve 
torunlarını ölümle tehdit ettiğini iddia etmiştir.  

50.  10 Ocak 2002’de H.O. Ceza Kanunu’nun 191/1. maddesi kapsamında ölümle tehdit 
suçuyla suçlanmıştır.   

51.  27 Şubat 2002’de başvurucunun annesi Diyarbakır Savcılığı’na bir başka dilekçe 
sunmuştur. H.O.’nun tehditlerinin yoğunlaştığını ileri sürmüştür. H.O., arkadaşları ile birlikte, 
başvurucunun annesini taciz ve tehdit etmekte ve telefonda küfürler savurmaktadır. 
Başvurucunun annesi, hayatının yakın bir tehlike içerisinde olduğunu söylemiş ve polisten 
telefonunu dinlemesini ve H.O.’ya karşı işlem başlatmasını talep etmiştir. Aynı tarihte 
Savcılık, Diyarbakır Türk Telekom Müdürlüğü’ne, müteakip ay içerisinde annenin telefon 
hattını arayacak tüm numaraların listesini savcılığa sunması talimatında bulunmuştur. 
Telekom Müdürlüğü’nden bir yanıt gelmeyince, savcı bu talebini 3 Nisan 2002’de 
yinelemiştir.  

52.  16 Nisan 2002’de Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi H.O.’yu kayınvalidesine yönelik 
bıçakla saldırı olayıyla ilgili sorgulamıştır. H.O. polise verdiği ifadeyi yinelemiş ve annenin 
ahlaksız bir yaşam sürüyor olması nedeniyle karısının annesini ziyaret etmesini istemediğini 
eklemiştir.  

8.  Başvurucunun annesinin H.O. tarafından öldürülmesi  

53.  Başvurucu 29 Ekim 2001 tarihli olaydan beri annesi ile birlikte yaşamaktaydı.  
54.  Belirtilmeyen bir tarihte, başvurucunun annesi eşyalarının İzmir’e taşınması için bir 

nakliye şirketi ile anlaşmıştır. H.O. bunu öğrenmiştir ve şu sözleri sarf ettiği iddia 
edilmektedir: “Nereye gidersen git, seni bulup öldüreceğim!” Tehditlere rağmen, 11 Mart 
2002’de eşyalar nakliye şirketinin kamyonetine yüklenmiştir. Kamyonet şirketin nakliye 
merkezi ile ev arasında iki tur yapmıştır. Üçüncü seferde, başvurucunun annesi kamyonetin 
sürücüsünden kendisini nakliye merkezine götürmesini rica etmiştir. Başvurucunun annesi ön 
koltuğa, sürücünün yanına oturmuştur. Yolda bir taksi kamyonetin önüne geçmiş ve sinyal 
vermeye başlamıştır. Taksi şoförünün adres soracağını düşünen kamyonet sürücüsü 
durmuştur. Taksiden H.O. inmiştir. Başvurucunun annesinin oturduğu yerdeki ön kapıyı 
açmış, bağırarak “Eşyaları nereye götürüyorsun?” gibi bir şey söylemiş ve anneyi vurmuştur. 
Başvurucunun annesi o anda ölmüştür.  

9.  H.O. aleyhindeki ceza davası 

55.  13 Mart 2002’de Diyarbakır Savcısı, H.O.’yu Ceza Kanunu’nun 449/1. maddesi 
kapsamında kasten adam öldürmekle suçlayan iddianameyi Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne sunmuştur.  

56.  Polise, savcıya ve mahkemeye verdiği ifadelerinde H.O., başvurucunun annesini 
öldürme nedeninin karısını kendisininki gibi ahlaksız bir yaşama sürüklemesi ve karısını ve 
çocuklarını kendisinden uzaklaştırması olduğunu iddia etmiştir. H.O. ayrıca, olay günü, 
maktule eşyaları nereye götürdüğünü ve karısının nerede olduğunu sorduğunda, maktulün 
“S….r git, karını götürüp satacağım” diye karşılık verdiğini ileri sürmüştür. Öfkeden deliye 
döndüğünü ve namusu ve çocukları için kayınvalidesini vurduğunu söylemiştir.  

57.  26 Mart 2008 tarihli nihai kararda, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi H.O.’yu adam 
öldürmekten ve ruhsatsız silah bulundurmaktan mahkûm etmiştir. Ancak mahkeme, sanığın 
bu suçu maktulün tahriki neticesinde işlemiş olması ve yargılama boyunca sergilediği iyi hali 
göz önüne alarak, asıl cezayı 15 yıl 10 aya ve 180 Yeni Türk Lirası’na indirmiştir. Mahkûm 
tarafından yargılama esnasında geçirilen tutukluluk süresi ve kararın temyiz aşamasında 
inceleneceği göz önünde bulundurularak, mahkeme H.O.’nun salıverilmesine karar vermiştir.  

58.  Temyiz davası halen Yargıtay’da derdesttir.  
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10.   H.O.’nun salıverilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler  

59.  Başvurucu 15 Nisan 2008 tarihinde, Diyarbakır Başsavcılığı’na iletilmek üzere İzmir 
Kemalpaşa Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuş ve hayatının yetkili makamlar tarafından 
korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir. Eski kocası1 H.O.’nun cezaevinden 
çıktığını ve Nisan ayı başında, başvurucunun Diyarbakır’daki bir inşaatta çalışan erkek 
arkadaşı M.M.’yi görmeye giderek, ona kendisinin yerini sorduğunu belirtmiştir. M.M. 
başvurucunun adresini vermeyi reddedince, H.O. onu tehdit etmiş ve onu ve başvurucuyu 
öldüreceğini söylemiştir. Başvurucu H.O.’nun halihazırda annesini öldürdüğünü ve kendisini 
öldürmekten de çekinmeyeceğini iddia etmiştir. H.O.’nun kendisini bulamaması için sürekli 
olarak adres değiştirmektedir. Son olarak, kovuşturma makamlarından dilekçede belirtilen 
adresini ve erkek arkadaşının ismini saklı tutmalarını ve kendisine veya akrabalarına ters bir 
şey olacak olursa H.O.’yu sorumlu tutmalarını istemiştir.  

60.  14 Mayıs 2008’de başvurucunun temsilcisi Mahkeme’ye, başvurucunun kocasının 
cezaevinden çıktığını ve başvurucuya yönelik tehditlerine tekrar başladığını bildirmiştir. 
Temsilci, başvurucunun talebine rağmen hiçbir tedbir alınmamış olduğundan yakınmıştır. Bu 
nedenle Mahkeme’den, Hükümet’in yeterli koruma sağlamasını talep etmesini istemiştir.  

61.  Mahkeme Kalemi, 16 Mayıs 2008 tarihli bir mektupla, başvurucunun talebini yorumda 
bulunması için Hükümet’e iletmiş ve Hükümet’i yetkili makamları tarafından alınacak 
tedbirler hakkında bilgilendirmeye çağırmıştır.  

62.  26 May 2008’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, 
başvurucunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı şikâyetlerle ilgili olarak 
Diyarbakır Başsavcılığı’na bir mektup fakslamıştır. Başsavcılığı, başvurucunun Mahkeme 
huzurundaki derdest başvurusu hakkında bilgilendirmiş ve H.O.’ya verilen hükmün infaz 
durumu, başvurucunun İzmir Kemalpaşa Başsavcılığı’na yaptığı şikâyete ilişkin yargılamanın 
durumu ve başvurucunun hayatının korunması için alınan tedbirler hakkında kendilerine bilgi 
vermesini istemiştir.  

63.  Aynı tarihte, Diyarbakır Başsavcılığı bünyesindeki bir Savcı, Diyarbakır Valiliği’ne 
yazarak, başvurucunun korunması için tedbirler alınmasını istemiştir.  

64.  Diyarbakır Başsavcılığı’ndan Diyarbakır’daki Şehitler Merkez Emniyet Müdürlüğü’ne 
gönderilen 28 Mayıs 2008 tarihli bir yazı ile Savcı (A.E.) polisten bir soruşturma ile ilgili 
olarak H.O.’yu savcılığa getirmesini istemiştir.  

65.  29 Mayıs 2008’de A.E., başvurucu tarafından sunulan şikâyetle ilgili olarak H.O.’yu 
sorgulamıştır. H.O. başvurucuya yönelik tehditlerde bulunduğu iddiasını reddetmiş ve 
başvurucunun kendisinin cezaevinden çıkmasının ardından rahatsızlık vermek amacıyla bu tür 
iddialarda bulunduğunu ileri sürmüştür. Başvurucuya karşı hiçbir husumet gütmediğini ve 
kendisini ailesine ve çocuklarına adadığını iddia etmiştir.  

66.  3 Haziran 2008’de A.E. başvurucunun erkek arkadaşı M.M.’nin ifadesini almıştır. 
M.M., H.O.’nun kendisini aradığını ve başvurucunun adresini istediğini ve ona başvurucuyu 
öldüreceğini söylediğini dile getirmiştir. M.M. H.O. ile görüşmemiştir. H.O. aleyhinde bir 
şikâyette de bulunmamıştır. Ancak başvurucuyu aramış ve ona H.O. tarafından yöneltilen 
tehditleri anlatmıştır.  

67.  Hükümet 20 Haziran 2008 tarihli bir mektupla, Mahkeme’ye, başvurucunun kocasının 
henüz cezasını çekmediğini, ancak temyiz davasını beklerken karar öncesi azami tutukluluk 
süresini aşmasını önlemek amacıyla salıverildiğini bildirmiştir. Ayrıca, yerel Valiliğe ve 
Başsavcılığa başvurucunun şikâyeti hakkında bilgi verildiğini ve başvurucuyu korumak için 
gereken önlemleri almaları talimatında bulunulduğunu bildirmiştir.  

68.  Son olarak, 14 Kasım 2008’de başvurucunun hukuki temsilcisi, Mahkeme’ye, 
müvekkilinin hayatının yakın tehlikede olduğunu, zira yetkili makamların halen müvekkilini 
eski kocasından korumak için hiçbir tedbir almadığını bildirmiştir. Mahkeme Kalemi bu 
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mektubu aynı gün Hükümet’e ileterek, Hükümet’i başvurucuyu korumak için alınmış bulunan 
tedbirler hakkında bilgi sunmaya davet etmiştir.  

69.  21 Kasım 2008’de Hükümet Mahkeme’ye, polis makamlarının başvurucuyu eski 
kocasından korumak için özel tedbirler almış olduğunu bildirmiştir. Özellikle de, 
başvurucunun karısının fotoğrafı ve parmak izleri bölgedeki karakollara dağıtılmıştır, böylece 
başvurucunun ikametgâhı yakınında görünecek olursa H.O.’nun yakalanması mümkün 
olacaktır. Polis iddialarla ilgili olarak başvurucunun ifadesini almıştır. Başvurucu geçen bir 
buçuk ay içerisinde kocasından tehdit almadığını söylemiştir.  

II. İLGİLİ HUKUK VE UYGULAMA  

A.  İç hukuk ve uygulama 
70.  Somut davada yargı makamları tarafından dayanak olarak kullanılan ilgili iç hukuk 

hükümleri aşağıda sayılmaktadır:  

1.  Ceza Kanunu∗ 

188. madde 

“Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine müsaade etmek ya da o şeyi işlememeye mecbur etmek için 
diğer bir kimseye zor kullanır veya onu tehdit eder[se]…altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.”  

191/1. madde 

“Bir kimse kanunda yazılı hallerin haricinde başkasını ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirerek 
tehdit ederse altı aya kadar hapis olunur” 

449. madde 

“Adam öldürmek fiili: 

a.  Karı, koca, kardeş, babalık, analık, evlatlık, üvey ana, üvey baba, üvey evlat, kayınbaba, kaynana, 
damat ve gelinler hakkında işlenirse; … fail müebbet ağır hapis cezasına mahkuk olur.” 

456/ 1, 456/2 ve 456/4. madde 

“Her kim katil kastıyla olmaksızın bir kimseye cismen eza verir veya sıhhatini ihlale yahut akli 
melekelerinde teşevvüş husulüne sebep olursa altı aydan bir seneye kadar hapsolunur. 

Fiil, havastan veya azadan birinin devamlı zaafını yahut söz söylemekte devamlı müşkülatı veya çehrede 
sabit bir eseri yahut yirmi gün ve daha ziyade akli veya bedeni hastalıklardan birini veya bu kadar müddet 
mutat iştigallerine devam edememesini mucip olmuş veya hayatını tehlikeye maruz kılmış veya gebe bir 
kadın aleyhine işlenip de vaktinden evvel çocuk doğmasını intaç etmiş ise ceza iki seneden beş seneye 
kadar hapistir. 

... 

Eğer fiil, hiçbir hastalığı veya mutat iştigallerden mahrumiyeti mucip olmamış yahut bu haller on günden 
ziyade uzamamış ise takibat icrası mutazarrırın şikâyetine bağlı olmak şartıyla fail hakkında iki aydan altı 
aya kadar hapis veya 200 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.” 

 

 

                                                 
∗ Çevirenin notu: Karar metninde yer alan Ceza Kanununa ilişkin maddeler, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
(Mülga) maddeleridir. 765 sayılı Kanun, 13.11.2005 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
04.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 01.06.2005 tarihi itibariyle tüm ek değişiklikleriyle 
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
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457. madde 

“456. maddede yazılı fiillere 449. maddenin birinci ve üçüncü bentlerinde yazılı hal inzimam eder yahut 
fiil gizli veya aşikar bir silah ile veya aşındırıcı ecza ile işlenmiş olursa asıl ceza üçte birden yarıya kadar 
artırılır.” 

460. madde 

“456 ve 459 uncu maddelerin takibat icrası şikâyete bağlı bulunan fıkralarında muharrer ahvalde 
müddeinin hüküm katileşinceye kadar davasından feragati hukuku amme davasını ortadan kaldırır.” 

 

2.  Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320 sayılı ve 14 Ocak 1998 tarihli Kanun)∗ 

1. madde 

“Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya 
aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya 
Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Aile Mahkemesi Hakimi re'sen meselenin mahiyetini göz 
önünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri 
başkaca tedbirlere de hükmedebilir: 

    Kusurlu eşin; 

    a) Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya 
korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, 

    b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve 
çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması, 

    c) Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar 
vermemesi, 

    d) Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşan aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız 
etmemesi, 

    e) Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi, 

    f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak 
konutta bu maddeleri kullanmaması. 

    Yukarıdaki hükümlerin tatbiki maksadıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan 
tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti cezaya hükmedileceği hususu kusurlu eşe 
ihtar olunur. 

    Hakim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak tedbir nafakasına 
hükmeder. 

    Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tabi değildir.” 

2. madde 

“Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet 
Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler. 

    Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan 
re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. 

    Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası 
açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman kaybına bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme 
Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

    Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eşe ayrıca üç aydan altı aya kadar 
hapis cezası hükmolunur.” 

 

                                                 
∗ Çevirenin notu: Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 5636 sayılı ve 26.04.2007 tarihli Kanun ile değiştirilmiştir. 
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3.  Ailenin Korunması Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikler 1 Mart 2008 

71.  4320 sayılı Kanun’un uygulanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanan bu 
yönetmelikler, aile içi şiddete maruz kalan aile üyelerini korumak amacıyla, şiddete başvuran 
aile üyeleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin tatbikini düzenleyen usul ve 
prensipleri ortaya koymaktadır.  

B.  İlgili uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk materyalleri  

1.  Birleşmiş Milletlerin aile içi şiddete ve kadına yönelik ayrımcılığa ilişkin görüşü  

72.  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel 
Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafından 19 Ocak 1986’da 
onaylanmıştır.  

73.  CEDAW kadına yönelik şiddeti şu şekilde tanımlamaktadır: “...siyasal, ekonomik, 
sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan 
haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, 
kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz 
kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama 
veya kısıtlama”. Devletlerin yükümlülüklerine ilişkin olarak, CEDAW’un 2. maddesi, somut 
dava bakımından ilgi arz ettiği kadarıyla şu hükmü taşımaktadır:  

 “Taraf Devletler kadınlara karşı ayrımcılığın her biçimini yasaklayıp, her türlü vasıtayla ve hiç vakit 
kaybetmeden kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etme politikası izlemeyi kabul ederler ve bu amaçla 
aşağıdaki konularda taahhütte bulunurlar: 

... 

(e) Herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasını önlemek için 
gerekli her türlü tedbiri almak; 

(f) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve 
uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak;” 

74.  Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (bundan böyle “CEDAW 
Komitesi” olarak anılacaktır) “toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadının hak ve 
özgürlüklerini erkeklerle eşit biçimde kullanabilme ehliyetini ciddi biçimde engelleyen bir 
ayrımcılık biçimi olduğunu” ve dolayısıyla CEDAW’ın 1. madde kapsamında yasaklandığını 
tespit etmiştir. Komite, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet genel kategorisi içerisine, “özel 
kişilerin eylemleriyle”2 gerçekleştirilen şiddeti ve “aile şiddeti”ni3 dahil etmektedir. 
Dolayısıyla, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Devletlerin ödevlerini harekete geçirmektedir. 
19 No’lu Genel Tavsiye Beyanı bu ödevleri sınıflandırmaktadır. Bu ödevler arasında, 
Devletlerin “toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı kadınların etkili biçimde korunmasını 
sağlamak bakımından gerekli olan4 ve kadını her türlü şiddete karşı koruyacak cezai 
müeyyideler, hukuk yolları ve tazminat hükümlerini de içeren tüm hukuki ve diğer tedbirlerin 
alınması” ödevi de yer almaktadır.5 Türkiye hakkındaki birleştirilmiş dördüncü ve beşinci 
dönemsel raporu hakkındaki Sonuç Gözlemlerinde (bundan böyle “Sonuç Gözlemleri” olarak 
anılacaktır) CEDAW Komitesi, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin bir 
ayrımcılık türü olduğunu yinelemiştir (bkz. CEDAW/C/TUR/4-5 ve Corr.1, 15 Şubat 2005, § 
28). 

75.  Dahası, 19 No’lu Genel Tavsiye Beyanı’ndaki açıklamalarında CEDAW Komitesi şu 
görüşleri dile getirmiştir:  

“...6. Sözleşmenin 1. maddesi kadına yönelik ayrımcılığı tanımlamaktadır. Buna göre ayrımcılık 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, yani bir kadının sırf kadın olması nedeniyle maruz kaldığı veya kadınları 
artan oranlarda etkileyen şiddeti de içermektedir. Bu şiddet, kadına fiziksel, ruhsal ya da cinsel yönden 
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zarar veya acıya neden olan davranışları, bu davranışlara ilişkin tehditleri, zorlamayı ve özgürlüklerin 
kaybedilmesine neden olan diğer davranışları kapsamaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ilgili 
Sözleşme hükümleri açıkça şiddeti vurgulamasa da, bu hükümlerin ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. 

7. Kadınların genel uluslararası hukuk veya insan hakları sözleşmeleri altındaki insan hakları ve temel 
özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen ya da tehlikeye sokan cinsiyete dayalı şiddet, Sözleşmenin 1. 
Maddesi kapsamında bir ayrımcılık biçimi oluşturmaktadır.  

Sözleşmenin birtakım maddeleri hakkında yorumlar 

... 

2(f), 5 ve 10(c) maddeleri 

11. Kadınların erkeklere göre ikincil konumda olduğu veya kalıplaşmış rolleri olduğu fikrine dayalı 
geleneksel tutum ve davranışlar, aile içi şiddet ve istismar, zorla evlendirme, başlık parası ölümleri, kezzap 
saldırıları ve kadın sünneti gibi yaygın görülen şiddet veya zorlama uygulamalarının sürmesine neden 
olmaktadır. Bu türden önyargı ve uygulamalar, kadınların korunmasının veya kontrol edilmesinin bir türü 
biçiminde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mazur gösterilmesine yol açabilmektedir. Bu türden şiddetin 
kadınların fiziksel ve ruhsal bütünlüğü üzerindeki etkisi, onların insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit 
yararlanılmasından, kullanımından ve bu hak ve özgürlüklerin eşit bilgisinden mahrum kalmasıdır. Bu 
açıklama temelde fiili veya tehdide dayalı şiddeti kapsasa da, bu türden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
eylemlerinin temel sonuçları, kadınların ikincil konumlarının sürmesinde etkili olmakta, siyasete katılım 
oranlarının ve ayrıca eğitim, beceri ve iş imkânlarının düşük düzeylerde seyretmesine katkıda 
bulunmaktadır.” 

76.  CEDAW Komitesi, başvurucunun resmi nikâhsız eşinin ve iki çocuğunun babasının 
1998’den bu yana kendisine fiziksel olarak kötü muamele ettiğini ve kendisini tehdit ettiğini 
ileri sürdüğü A.T. – Macaristan (26 Ocak 2005 tarihli karar) davasında, Macaristan’ı 
“başvurucunun ve ailesinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü garanti altına almak” ve aynı 
zamanda, başvurucuya çocukları ile birlikte yaşayabileceği güvenli bir ikametgâh temin 
edilmesini ve başvurucunun çocuk desteği, hukuki yardım ve uğradığı zarardan ve haklarına 
yönelik ihlalden ötürü orantılı bir tazminat almasını sağlamak için tedbirler almaya 
yöneltmiştir. Komite ayrıca, aile içi şiddete karşı kadının korunması konusunda iyileştirmeler 
sağlamak bakımından Macaristan’a, etkili soruşturma, hukuk ve yargı süreçleri tesis etmek ve 
tedavi ve destek kaynaklarını arttırmak gibi birçok genel tavsiyede bulunmuştur.  

77. CEDAW Komitesi, Fatma Yıldırım’ın kocası tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili 
Fatma Yıldırım – Avusturya (1 Ekim 2007 tarihli karar) davasında, Taraf Devlet’in Fatma 
Yıldırım’ı korumak için gerekli özeni gösterme yükümlülüğünü ihlal ettiğini saptamıştır. Bu 
nedenle, Taraf Devlet’in CEDAW’ın 1. maddesi ve Komite’nin 19 No’lu Genel Tavsiye 
Beyanı ile birlikte yorumlandığında CEDAW’ın 2(a) ve (c)-(f) maddeleri ve 3. madde 
kapsamındaki yükümlülüklerini ve maktul Fatma Yıldırım’ın yaşam hakkını ve fiziksel ve 
ruhsal bütünlük haklarını ihlal etmiş olduğu sonucuna varmıştır.  

78.  Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması hakkında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul Beyannamesi (1993), 4(c) maddesinde Devletleri “kadına yönelik şiddet eylemlerini, 
bu eylemler ister Devlet ister özel şahıslar tarafından gerçekleştirilmiş olsun, önlemek, 
soruşturmak ve ulusal mevzuata göre cezalandırmak için gerekli özeni göstermeye” 
çağırmaktadır.  

79.  Kadına yönelik şiddet Özel Raportörü, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyin İnsan 
Hakları Komisyonu’na sunduğu 20 Ocak 2006 tarihli üçüncü raporunda (E/CN.4/2006/61), 
“Devletlere kadına yönelik şiddet eylemlerini önlemek ve bu eylemlere karşılık vermek için 
gereken özeni gösterme yükümlülüğü yükleyen” bir uluslararası teamül hukuku kuralı 
bulunduğu görüşünü dile getirmiştir.  
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2.  Avrupa Konseyi 

80.  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kadının şiddete karşı korunması hakkındaki 30 
Nisan 2002 tarihli 2002/5 sayılı Tavsiye Kararında, başka şeylerin yanı sıra, üye Devletlerin, 
gereken hallerde, şiddet mağdurlarının azami güvenliği ve korunmasına, destek ve yardıma, 
ceza hukukunun ve medeni hukukun intibakına, kamusal bilincin arttırılmasına, kadına 
yönelik şiddetle karşı karşıya kalan meslek sahiplerinin eğitilmesine ve şiddetin önlenmesine 
dayalı olarak şiddete karşı ulusal politikalar yaratması, geliştirmesi ve/veya bu politikaları 
iyileştirmesi gerektiğini dile getirmiştir.  

81.  Bakanlar Komitesi bilhassa, üye Devletlerin cinsel şiddet ve tecavüz, hamile, 
savunmasız, hasta, engelli veya bağımlı mağdurların hassas durumlarının suiistimali gibi 
kadına yönelik ağır şiddeti cezalandırması ve yanı sıra fail tarafından kendi konumunun 
suiistimalinin de cezalandırılması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Tavsiye Karar ayrıca, 
üye Devletlerin, tüm şiddet mağdurlarının dava açabilmesinin sağlaması, savcı tarafından 
ceza yargılamalarının başlatılabilmesini sağlayacak hükümleri getirmesi, savcıların 
kovuşturma başlatılmasında kamu yararı bulunup bulunmadığı konusunda karar verirken 
kadına yönelik şiddeti ağırlaştırıcı veya belirleyici bir faktör olarak görmeleri yönünde teşvik 
edilmesi, gereken hallerde mağdurları tehditlere ve olası intikam eylemlerine karşı etkili 
biçimde korumak için tedbirler alınmasını sağlaması ve yargılamalar esnasında çocukların 
haklarının korunmasını sağlamak için özel tedbirler alması gerektiğini dile getirmiştir.  

82.  Bakanlar Komitesi, aile içi şiddete ilişkin olarak da, üye Devletlerin aile içerisindeki 
tüm şiddet biçimlerini suç olarak nitelendirmesi ve başka şeylerin yanı sıra, yargının 
mağdurları korumak amacıyla tedbir kararları almasını sağlamak, failin mağdurla temasa 
geçmesini, haberleşmesini veya mağdura yaklaşmasını ya da belirlenmiş bölgelerde ikamet 
etmesini veya bu bölgelere girmesini engellemek, faile uygulanan tedbirlerin tüm ihlallerini 
cezalandırmak ve polis, sağlık ve sosyal hizmetler tarafından uygulanacak zorunlu bir 
protokol hazırlamak için tedbirler alma olasılığını değerlendirmesi gerektiği tavsiyesinde 
bulunmuştur.  

3.  Amerikan Devletleri Sistemi 

83.  Velazquez-Rodriguez davasında, Amerikan Devletleri Mahkemesi şu ifadeleri 
kullanmıştır: 

“İnsan haklarını ihlal eden ve ilk başta doğrudan bir Devlete isnat edilebilir nitelikte olmayan (örneğin, 
bir özel şahsın eylemi olduğu için veya eylemden sorumlu şahıs teşhis edilemediği için) hukuka aykırı bir 
eylem, doğrudan eylemin kendisinden kaynaklı olarak değil, ancak Sözleşme tarafından gerekli kılınan 
şekilde ihlalin engellenmesi veya ihlale karşılık verilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmemiş 
olmasından dolayı Devletin uluslararası sorumluluğuna yol açabilir.”6 

84.  Özel şahısların eylemlerinden ötürü nihayetinde bir Devlete sorumluluk 
yüklenmesinin hukuki temeli, Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1/1. maddesinde dile 
getirilen, Devletin insan hakları koruması sağlama ödevine uygun davranmamasına 
dayanmaktadır.7 Amerika Devletleri Mahkemesi içtihadı, insan hakları ihlallerini önlemek, 
soruşturmak ve faillere yaptırım uygulamak veya mağdurların ailelerine uygun tazminatlar 
sunmak için gerekli özeni göstermemeleri nedeniyle Devletleri uluslararası olarak defalarca 
sorumlu kılarak bu prensibi yansıtmaktadır.  

85.  1994 tarihli Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan 
Kaldırılması için Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belém do Para Sözleşmesi)8 devletlerin 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yok edilmesi ile ilgili ödevlerini ortaya koymaktadır. 
Sadece kadına yönelik şiddet konusunu ele alan yegâne çok taraflı insan hakları antlaşması 
olma özelliği taşımaktadır.  
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86.  Amerikan Devletleri Komisyonu da, Amerikan Devletleri Mahkemesi’nin özel 
şahısların eylem ve ihmallerinden dolayı Devlete sorumluluk yükleme yaklaşımını 
benimsemektedir. Maria Da Penha – Brezilya davasında,9 Komisyon, Devlet’in bir aile içi 
şiddet şikâyetini engellemek ve soruşturmak konusunda gerekli özeni göstermemiş olmasının 
Amerikan Sözleşmesi ve Belém do Para Sözleşmesi uyarınca Devlet sorumluluğu yarattığı 
tespitine varmıştır. Bunun yanı sıra, Brezilya harekete geçmeyerek ve uygulanan şiddete 
müsamaha göstererek başvurucunun haklarını ihlal etmiş ve (başka şeylerin yanı sıra, Belém 
do Para Sözleşmesi’nin Devletlerin kadına yönelik her türlü şiddet biçimini kınaması 
yükümlülüğü getiren 7. maddesi kapsamındaki) ödevini yerine getirmemiştir. Komisyon özel 
olarak şu tespitlere varmıştır: 

“... Devlet organları tarafından gösterilen müsamaha sadece bu davayla sınırlı değildir, bu daha ziyade bir 
davranış biçimidir. Tüm sistem tarafından bu duruma göz yumulması yalnızca, kadına yönelik şiddeti 
sürdüren ve cesaretlendiren psikolojik, sosyal ve tarihsel kökenlerin ve faktörlerin idamesine hizmet 
etmektedir.  

Maria de Penha tarafından uğranılan şiddetin, Devlet tarafından şiddet uygulayanların kovuşturulması ve 
mahkûm edilmesinde sergilenen genel bir ihmal ve etkiden yoksun eylem davranışının bir parçası olması 
nedeniyle, Komisyon, bu davanın sadece kovuşturma ve mahkûm etme yönündeki yükümlülüğün değil, 
aynı zamanda bu aşağılayıcı uygulamaları önleme yükümlülüğünün de yerine getirilmemesini içerdiği 
kanaatindedir. Bu genel ve ayrımcı yargısal etkisizlik ayrıca, aile içi şiddete olanak sağlayan bir ortam 
yaratmaktadır; zira toplum, kendi temsilcisi olarak Devletten, bu tür eylemlere yaptırım uygulamak için 
etkili bir eylemde bulunma konusunda hiçbir isteklilik emaresi görmemektedir.”10 

4.  Karşılaştırmalı Hukuk materyalleri  

87.  Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden 11’inde, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, 
Estonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz, San Marino ve Yunanistan’da, yetkili 
makamlar aile içi şiddet olaylarında mağdurun şikâyetini geri çekmesine karşın ceza 
yargılamasını sürdürmek durumundadır.  

88.  27 üye devlette, Almanya, Andora, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere ve 
Galler, İrlanda, İsveç, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, 
Moldova, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna’da, yetkili 
makamların aile içi şiddet faillerine karşı ceza yargılamasını takip edip etmemek konusunda 
bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Hukuk sistemlerinin büyük bir kısmı, özel şahıslar tarafından 
kovuşturulabilir (ve mağdurun şikâyetinin bir ön koşul olduğu) suçlar ile kamusal olarak 
kovuşturulabilir suçlar (kovuşturmanın kamu yararına olacağı düşünülen genellikle daha ağır 
suçlar) arasında bir ayrım yapmaktadır.  

89.  Yukarıda adı geçen 27 ülkedeki mevzuat ve uygulamadan, mağdur şikâyetini geri 
çektiğinde davaya devam edip etmeme kararının kovuşturma makamlarının takdirinde olduğu 
ve bu makamların süren ceza davalarında öncelikle kamu yararını göz önünde bulundurduğu 
anlaşılmaktadır. İngiltere ve Galler gibi bazı yargılama alanlarında, kovuşturma makamlarının 
(Kraliyet Savcılık Hizmetleri) aile içi şiddet faillerine karşı ceza davasını sürdürmeye karar 
verirken, suçun ağırlığı; mağdurun yaralanmalarının fiziksel mi yoksa psikolojik mi olduğu; 
sanığın bir silah kullanıp kullanmadığı; sanığın saldırıya dek herhangi bir tehditte bulunup 
bulunmadığı; sanığın saldırıyı planlayıp planlamadığı; varsa hanede yaşayan çocuklar 
üzerinde yaratılan etki (psikolojik etki de dahil); sanığın tekrar saldırma ihtimali; mağdurun 
veya bu olaya karışmış yahut karışabilecek olan herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine 
yönelik süregiden tehdit; mağdurun sanıkla ilişkisinin mevcut durumu; mağdurun isteği 
olmaksızın kovuşturmaya devam edilmesinin bu ilişki üzerinde yaratacağı etki; ilişkinin 
geçmişi, özellikle de geçmişte başka bir şiddet olayı yaşanıp yaşanmadığı ve başta daha 
önceki şiddet olayları olmak üzere sanığın sabıkası gibi birtakım faktörleri değerlendirmesi 
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gerekmektedir. Nasıl bir yol izleneceğine karar verirken mağdurun ve varsa çocukların 2. ve 
8. madde kapsamındaki hakları arasında bir denge tutturulması ihtiyacına doğrudan atıf 
yapılmaktadır.  

90.  Romanya, ceza yargılamasının devamını tamamen ve her durumda mağdurun 
isteğine/şikâyetine dayandıran tek Devlet olarak gözükmektedir.  

B.  Türkiye’de aile içi şiddet ve kadının durumu hakkındaki raporlar∗ 

1.  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 4320 sayılı Kanun’un uygulanması hakkındaki 7 
Temmuz 2007 tarihli görüşü 

91.  Bu rapora göre, 4320 sayılı Kanun (bkz. yukarıdaki paragraf 70) henüz tam anlamıyla 
uygulanmamaktadır. Son yıllarda, aile mahkemeleri tarafından verilen “koruma kararlarında” 
ve tedbir kararlarında bir artış olmuştur. Ancak bazı mahkemeler, hayati tehlike içerisinde 
olan kadınlar tarafından kendilerine yapılan başvurulara cevaben, hâlâ iki veya hatta üç ay 
sonrasına duruşma günü vermektedir. Bu koşullar altında, hakim ve savcılar 4320 sayılı 
Kanun kapsamındaki bir işleme sanki bir tür boşanma işlemiymiş gibi yaklaşmaktadır; oysa 
hukuki açıdan kendi yaşamlarını korumaya çalışan kadınlar adına acil tedbirler alınması 
gerekmektedir. Tedbir kararı çıkartıldıktan sonraysa, kadınlar bu kez de kararın uygulanması 
ile ilgili birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.  

92.  Raporun yayımlanmasından önceki iki yıl içerisinde yaklaşık 900 kadın Mor Çatı’ya 
başvurmuş ve 4320 sayılı Kanun’u kullanmak için çok çaba sarf etmiştir, ancak bu kadınların 
sadece 120’si bunu başarabilmiştir. Mor Çatı 4320 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili 
ciddi sorunlar tespit etmiştir. Özellikle de, aile içi şiddete halen karakollarda müsamaha 
gösterildiği ve bazı polis memurlarının arabulucu gibi davranmaya çalıştığı veya erkeğin 
tarafını tuttuğu yahut kadınlara şikâyetlerini geri çekmelerini önerdiği gözlenmiştir. Ayrıca, 
4320 sayılı Kanun kapsamında bir mahkeme tarafından kocaya yönelik olarak çıkartılan 
tedbir kararının icrasında da ciddi sorunlar bulunmaktadır. Mor Çatı ile birlikte hareket etmek 
isteyen bir dizi kadın örneğinde tedbir kararları, kocalarının polis memuru olması veya söz 
konusu karakoldaki memurlarla dostane ilişkiler içerisinde olmaları nedeniyle 
uygulanmamıştır.  

93.  Dahası, mahkemeler tarafından tedbir kararlarının verilmesinde makul olmayan 
gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum, mahkemelerin aile içi şiddet şikâyetlerine bir tür 
boşanma işlemi muamelesi göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu gecikmelerin ardında, 
kadınların şiddet görmezken bu tür başvurularda bulunuyor olabileceği şüphesi yatmaktadır. 
Kadınların 4320 sayılı Kanun’u istismar ettiği iddiaları doğru değildir. Evin ekonomik yükü 
neredeyse yüzde 100 biçimde erkeğin omuzlarında olduğundan, kadınların hayati tehlikeyle 
karşı karşıya kalmamaları halinde 4320 sayılı Kanun’un uygulanmasını talep etmeleri 
imkânsız olmaktadır. Son olarak, söz konusu tedbir kararları genellikle dar kapsamlıdır ve 
mahkemeler tarafından genişletilmemektedir.  

2.  Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi (KA-MER)** 
tarafından, 4320 sayılı Kanun’un Uygulanması hakkındaki 25 Kasım 2005 tarihli 
Araştırma Raporu 

 

                                                

94.  Bu rapora göre, Türkiye’de bir şiddet kültürü gelişmiş durumdadır ve şiddete hayatın 
birçok alanında göz yumulmaktadır. Diyarbakır’daki bir sulh hukuk mahkemesi ve üç asliye 

 
∗ Çevirenin notu: Bu alt başlığın “C” ile başlaması gerekirken Kararın orijinal metninde bu şekilde yer 
aldığından değiştirilmemiştir. 
** Çevirenin notu: Kararın orijinal metninde Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama 
Merkezi’nin kısaltması KA-MER olarak kullanıldığından çeviri sırasında değiştirilmemiştir. 
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hukuk mahkemesindeki hukuk davaları ele alınarak yapılan bir araştırma, 4320 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girdiği 1998 yılından Eylül 2005’e dek bu kanun kapsamında 183 dava 
açıldığını tespit etmiştir. Bu davalardan 104’ünde mahkeme çeşitli tedbirlere karar verirken, 
geri kalan 79 davada mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiş veya davayı 
reddetmiş yahut yetkisizlik kararı vermiştir.  

95.  Aile içi şiddet sorununun önemine rağmen, adı geçen kanun kapsamında çok az 
başvuru yapılmıştır, bunun sebebi ya halkın genel olarak bu kanundan haberi olmaması ya da 
bölgede güvenlik güçlerine duyulan güven seviyesinin çok düşük olmasıdır. En önemli 
sorunlar, tedbir kararı verilmesinde yaşanan gecikmeden ve yetkili makamların tedbir 
kararlarının uygulanmasını izlememesinden kaynaklanmaktadır.  

96.  Dahası, karakollarda polis memurlarının aile içi şiddet mağdurlarına karşı sergilediği 
ters tutum da kadınların bu kanunu uygulamasına engel olmaktadır. Aile içi şiddete maruz 
kaldığı için karakola başvuran kadınlar, polisin bu soruna müdahalede isteksiz davrandığı özel 
bir aile meselesi gibi yaklaşan tavırlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.  

97.  Bu rapor 4320 sayılı Kanun’un uygulanmasının geliştirilmesi ve aile içi şiddet 
mağdurlarına yönelik korumanın arttırılması için tavsiyelerde bulunmaktadır.  

3.  1 Ağustos 1997 ve 30 Haziran 2007 arasındaki döneme ilişkin Diyarbakır KA-MER 
Acil Yardım Hattı istatistikleri  

98.  Bu istatistiksel bilgi raporu, 2484 kadınla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 
hazırlanmıştır. Şikâyetçilerin hepsi psikolojik şiddete maruz kalmış ve yaklaşık %60’ı da 
fiziksel şiddete maruz kalmış görünmektedir. Mağdurlar arasındaki en yüksek sayıyı 20-30 
yaş arası kadınlar oluşturmaktadır (%43). Bu kadınların %57’si evlidir. Mağdurların 
çoğunluğu okuma yazma bilmemektedir veya çok düşük bir eğitim seviyesine sahiptir. Bu 
kadınların %78’i Kürt kökenlidir. Acil yardım hattını arayan mağdurların %91’i 
Diyarbakır’dandır. Mağdurların %85’inin kendilerine ait bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.  

4.  Uluslararası Af Örgütü’nün “Türkiye: Aile Şiddetiyle Karşı Karşıya Kalan Kadınlar” 
başlıklı 2004 Raporu 

99.  Bu Rapora göre, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet oranı hakkındaki istatistiksel 
bilgiler sınırlıdır ve güvenilir nitelikte değildir. Buna karşın, kadınlara yönelik, hem şiddet 
mağdurları olarak hem de adalete etkili bir erişimlerinin reddedilmesi dolayısıyla çifte 
biçimde tehlike yaratan bir aile içi şiddet kültürü var görünmektedir. Düşük gelirli ailelerden 
gelen veya çatışmadan yahut doğal afetlerden kaçan hassas gruplara ait kadınlar özellikle risk 
altındadır. Bu bağlamda, Güneydoğu Anadolu’daki kadınlara yönelik suçların büyük oranda 
cezasız kaldığı tespit edilmiştir.  

100.  Kadın hakları savunucularının, kadına yönelik şiddete karşı müsamahakâr davranan 
hakimler, üst düzey devlet yetkilileri ve toplumdaki kanaat önderleri tarafından sık sık 
paylaşılan toplumsal yaklaşımlarla mücadele ettiği kaydedilmiştir. Hukuk reformlarının 
ayrımcı muameleye yol açan hükümleri kaldırmasının ardından dahi, kadınları belirli davranış 
kurallarına uymaya zorlayan tavırlar kadınların yaşam tercihlerini sınırlandırmaktadır.   

101.  Rapor, ceza yargı sisteminin her seviyesinde yetkili makamların, kadınların aile 
içerisinde tecavüz, cinsel taciz veya diğer şiddet türlerine ilişkin şikâyetlerine derhal veya sert 
bir biçimde yanıt vermediğini belirtmektedir. Polis, kadınların şiddet sonucunda ölümleri de 
dahil olmak üzere aile içi şiddet olaylarını önlemek ve soruşturmak konusunda tereddüt 
sergilemektedir. Savcılar aile içi şiddet içeren davalar hakkında soruşturma açmayı veya 
ailelerinden yahut içinde yaşadıkları topluluktan gelecek bir tehlike altında bulunan kadınlara 
yönelik koruyucu tedbirlere karar vermeyi reddetmektedir. Polis ve mahkemeler, haklarında 
koruma kararları da dahil olmak üzere mahkeme kararları çıkartılmış erkeklerin bu kararlara 
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uymasını sağlamamaktadır. Verilen cezalar, mağdur tarafından “tahrik edilme” nedenine veya 
en ufak bir delil kırıntısına dayanılarak aşırı biçimde yumuşatılmaktadır.  

102.  Adalete erişme ve şiddetten korunma ihtiyacı içerisinde olan kadınların karşı karşıya 
kaldığı birçok engel bulunmaktadır. Polis memurları genellikle, kendilerinin görevinin 
kadınları evlerine geri dönmeye teşvik etmek ve “huzuru sağlayarak” kadınların şikâyetlerini 
soruşturmamak olduğuna inanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerdeki birçok kadın, 
mahallelerinden çıkmak onları yoğun bir denetime, eleştiriye ve bazı hallerde şiddete maruz 
bırakacağından, resmi şikâyetlerde bulunamamaktadır.  

103.  Dahası, bazı mahkemeler reformları uygulamaya başlamış görünse de, mahkemelere 
tanınan takdir yetkisi aile içi şiddet faillerinin haksız müsamahalardan yararlanma durumunun 
devamını sağlamaktadır. Bu tür davalarda verilen cezalar halen sık sık, “ağır tahrik”, gelenek, 
töre veya namus kavramlarını dikkate almaya devam eden hakimlerin takdiriyle 
hafifletilmektedir.   

104.  Son olarak, bu Rapor Türk Hükümeti’ne ve cemaat ve din liderlerine aile içi şiddet 
sorununun ele alınması yönünde bir dizi tavsiyede bulunmaktadır.  

5. Diyarbakır Barosu Herkes İçin Adalet Projesi ve Kadın Hakları Danışma ve 
Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan Namus Cinayetleri hakkındaki Araştırma 
Raporu 

105.  Bu rapor “namus cinayetleri” kavramının yargısal boyutlarını ele almak amacıyla 
hazırlanmıştır. Diyarbakır ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri huzurundaki 
davalarda verilen kararlara dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı 
mahkemelere sevk edilen bu tür hukuka aykırı öldürme olaylarının oranını, yargının bu 
olaylara karşı yaklaşımını, sanıkların bu davalardaki savunma çizgilerini, toplumsal yapının 
(yani aile konseyleri ve töre) rolünü ve öldürme olaylarının nedenlerini tespit etmekti. Bu 
amaçla, 1999 ve 2005 yılları arasında Diyarbakır ağır ceza mahkemeleri ve çocuk 
mahkemelerindeki davalar incelenmiştir. Bu yedi yıllık dönemde bir hüküm verilmiş bulunan 
59 dava tespit edilmiştir. Bu davalarda, öldürülmüş bulunan 71 mağdur/kişi söz konusudur ve 
81 kişi sanık olarak yargılanmıştır.  

106.  Araştırmacılara göre, öldürülen mağdurun/kişinin erkek olduğu hallerde, sanıkların 
savunmalarında, söz konusu mağdurun/kişinin sanığın bir akrabasına tecavüz ettiği, cinsel 
taciz uyguladığı veya kaçırdığı yahut sanığın bir akrabasını fuhşa sürüklediği iddialarının yer 
aldığı gözlenmiştir. Öldürülen mağdurun/kişinin kadın olduğu hallerde ise sanıklar 
savunmalarında, öldürülen mağdurun/kişinin başka erkeklerle konuştuğunu, fuhuş yaptığını 
veya zina yaptığını iddia etmişlerdir. Verilen hükümlerin 46’sında, haksız tahrikle ilgili 
indirim hükümleri uygulanmıştır. 61 mahkûmiyet kararında, Türk Ceza Kanunu’nun takdiri 
indirim hükümleri uygulanmıştır.  

HUKUK 

I.  KABULEDİLEBİLİRLİK 

107.  Hükümet iki nedenden ötürü başvurunun kabuledilebilirliğine itiraz etmiştir.  

1.  Sözleşme’nin 35/1. maddesi kapsamındaki altı ay kuralına riayet edilmemesi 

108.  Hükümet, başvurucunun 2001 yılından önce meydana gelmiş olaylara ilişkin olarak 
altı aylık süre sınırlamasına uymadığı görüşündedir. 1995 ile 2001 yılları arasındaki olayların 
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zamanaşımına uğramış sayılması gerektiğini savunmuşlardır. Bahsi geçen sürede meydana 
gelen olayların ardından iç makamlarca verilen kararlar başvurucuyu tatmin etmediyse, 
başvurusunu Komisyon’a veya 11 No’lu Protokol’ün yürürlüğe girmesinin ardından, her bir 
karardan itibaren altı ay içerisinde Mahkeme’ye başvurmalıydı.  

109.  Başvurucu, başvurusunu aleyhteki olaylardan itibaren altı ay içerisinde sunduğunu 
ileri sürmüştür. Başvurucuya göre, olaylar bir bütün olarak ele alınmalı, ayrı ayrı 
incelenmemelidir.  

110.  Mahkeme Sözleşme’nin 35/1. maddesi kapsamındaki altı ay kuralının amacının, 
hukuk güvenliğine katkıda bulunmak ve Sözleşme kapsamında dile getirilen meselelerin 
makul bir süre içerisinde ele alınmasını sağlamak olduğunu yinelemektedir (bkz. Kenar – 
Türkiye, no. 67215/01 (karar), 1 Aralık 2005). Mahkeme’nin yerleşik içtihadına göre, hiçbir iç 
hukuk yolu bulunmadığında altı aylık süre şikâyet konusu eylem tarihinden itibaren işlemeye 
başlar.  

111. Bu bağlamda, Mahkeme 10 Nisan 1995’ten itibaren başvurucunun ve annesinin H.O. 
tarafından fiziksel bütünlüklerine yönelik çok sayıda saldırıya ve tehdide maruz kalmış 
olduğunu belirtmektedir. Bu şiddet eylemleri başvurucunun annesinin ölümü ile sonuçlanmış 
ve başvurucu açısından yoğun bir ıstıraba ve acıya sebep olmuştur. Aleyhteki olaylar arasında 
aralıklar bulunmakla birlikte, Mahkeme başvurucunun ve annesinin uzun bir süre boyunca 
maruz kaldığı toplam şiddetin müstakil ve ayrı hadiseler olarak görülemeyeceği ve dolayısıyla 
hep birlikte bağlantılı olaylar zinciri olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir.  

112.  Bu nedenledir ki Mahkeme, başvurucunun başvurusunu, H.O.’nun daha fazla şiddet 
eyleminde bulunmasının yetkili makamlarca engellenememesi neticesinde iç hukuktaki hukuk 
yollarının etkisizliğinin farkına vardığı tarih olarak addedilebilecek olay olan, annesinin H.O. 
tarafından öldürülmesinin ardından altı ay içerisinde sunduğunu kaydetmektedir. Bu 
koşulların başvurucu açısından, şikâyetlerine ilişkin olarak hiçbir telafide bulunulmayacağını 
bariz hale gelir gelmez başvurusunu yapmak konusunda herhangi bir gecikme belirtisi 
taşımaması nedeniyle, Mahkeme altı aylık zaman süresinin amaçları bakımından ilgili tarihin 
her halde 13 Mart 2002’den daha erken bir tarih olarak addedilmemesi gerektiği kanaatindedir 
(bkz. yukarıdaki paragraf 54). Her halükârda, başvurucunun eski kocası başvurucunun 
hayatına ve sağlığına yönelik tehditlerde bulunmaya devam etmiştir ve dolayısıyla söz konusu 
şiddet davranışına bir son verildiği söylenemez (bkz. yukarıdaki paragraf 59-69).  

113.  Somut davanın özel bağlamı içerisinde, başvurucunun şikâyetlerinin Sözleşme’nin 
35/1. maddesi tarafından öngörülen altı aylık zaman süresi içerisinde sunulduğu sonucuna 
varılmaktadır. Bu nedenledir ki Mahkeme, Hükümet’in bu konudaki ön itirazını 
reddetmektedir.  

2.  İç hukuk yollarının tüketilmemesi 

114.  Hükümet ayrıca, başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmemiş olduğunu, çünkü 
başvurucunun ve annesinin şikâyetlerini birçok kez geri çekmiş olduklarını ve H.O. 
aleyhindeki ceza davasının sonlandırılmasına neden olduklarını ileri sürmüştür. Hükümet, 
başvurucunun kendisine 4320 sayılı Kanun tarafından tanınan korumaya da başvurmadığını 
ve şikâyetlerini geri çekerek savcının aile mahkemesine başvurmasını engellediğini de öne 
sürmüştür. Ayrıca, başvurucunun daha önceki davalarda (Aytekin – Türkiye, 23 Eylül 1998, 
Hüküm ve Karar Raporları 1998-VII’de atıf yapılmaktadır) Mahkeme tarafından etkinliği 
kabul edilmiş olan idari ve medeni hukuk yollarına da başvurmadığı görüşünü savunmaktadır. 
Son olarak Mahkeme’nin Ahmet Sadık – Yunanistan (15 Kasım 1996, § 34, Raporlar 1996-V) 
ve Cardot – Fransa (19 Mart 1991, § 30, Seri A no. 200) davalarındaki kararlarına dayanan 
Hükümet, başvurucunun ayrımcılık şikâyetlerini ulusal makamlar huzurunda, özet olarak 

 
İstanbul Bilgi Üniversitesi                                                                                                         19 
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 



Opuz – Türkiye  

dahi, ileri sürmemiş olduğunu ve dolayısıyla bu şikâyetlerin kabuledilemez ilan edilmesi 
gerektiğini iddia etmiştir.  

115.  Başvurucu iç hukuktaki tüm mevcut hukuk yollarını tükettiğini iddia etmiştir. 
Yetkililerin annesinin hayatını koruyamaması ve kocasının kendisine ve annesine yönelik 
kötü muamele etmesini engelleyememesi nedeniyle iç hukuk yollarının etkisiz olduğunun 
kanıtlandığını savunmuştur. Hükümet’in 4320 sayılı Kanun’a dayanması ile ilgili olarak, 
başvurucu bu kanundaki hukuk yollarına başvurmaması konusunda, söz konusu kanunun 14 
Ocak 1998’de yürürlüğe girdiğini ve mevzu bahis edilen olayların büyük bir bölümünün o 
tarihten önce meydana gelmiş olduğunu belirtmiştir. 4320 sayılı Kanun’un yürürlüğe 
girmesinden önce, aile içi şiddete yönelik hiçbir koruma mekanizması bulunmamaktaydı. Her 
halükârda, başvurucunun Başsavcılığa yaptığı sayısız şikâyete rağmen, başvurucunun ve 
annesinin hayatını ve sağlığını korumak için 4320 sayılı Kanun’da öngörülen koruma 
tedbirlerinden hiçbiri alınmış değildir.  

116.  Mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmesi meselesiyle ilgili temel sorunun, 
başvurucuların iç hukukta, özellikle de 4320 sayılı Kanun’da öngörülen mevcut hukuk 
yollarını kullanmamış olup olmadığının ve ulusal makamların mağdurlar tarafından 
şikâyetlerin geri çekilmesine rağmen başvurucunun kocası hakkında ceza takibinde bulunması 
gerekip gerekmediği olduğu görüşündedir. Bu sorular iç hukuk yollarının başvurucuya ve 
annesine aile içi şiddete karşı yeterli güvenceler sunma konusunda etkinliği meselesiyle çok 
yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla, Mahkeme bu soruları davanın esasıyla birleştirmektedir 
ve bunları Sözleşme’nin 2, 3 ve 14. maddeleri kapsamında inceleyecektir. (bkz. başka 
emsallerin yanı sıra, Şemsi Önen – Türkiye, no. 22876/93, § 77, 14 Mayıs 2002). 

117.  Yukarıdakiler ışığında, Mahkeme başvurunun Sözleşme’nin 35/3. maddesi anlamı 
dahilinde açıkça dayanaktan yoksun olmadığını kaydetmektedir. Ayrıca, hiçbir açıdan 
kabuledilemez olmadığını da kaydetmektedir. Dolayısıyla başvurucu kabuledilebilir ilan 
edilmelidir.  

II. SÖZLEŞME’NİN 2. MADDESİNE YÖNELİK İHLAL İDDİASI  

118.  Başvurucu, yetkili makamların, kocası tarafından öldürülmüş olan annesinin yaşam 
hakkını Sözleşme’nin 2. maddesini ihlal ederek güvence altına alamadığından yakınmıştır; 2. 
maddenin ilgili kısmı şöyledir:  

“1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan 
dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten 
öldürülemez…” 

A.  Tarafların Görüşleri 

1.  Başvurucu 

119.  Başvurucu en başta, aile içi şiddete yetkililer ve toplum tarafından göz yumulduğunu 
ve aile içi şiddet faillerinin dokunulmazlıktan yararlandığını ileri sürmüştür. Bu bağlamda 
başvurucu, Diyarbakır Başsavcılığı’na yaptıkları birçok şikâyete karşın, kendisinin ve 
annesinin yaşamını ve sağlığını korumak için 4320 sayılı Kanun’da öngörülen koruma 
tedbirlerinden hiçbirinin alınmadığına işaret etmiştir. Bunun aksine, yetkili makamlar birçok 
kez başvurucuyu ve annesini H.O. aleyhindeki şikâyetlerini geri çekmeye ikna etmeye 
çalışmışlardır. Ulusal makamlar H.O.’nun ölüm tehditleri karşısında tamamen pasif kalmış ve 
başvurucuyu ve annesini saldırganın merhametine bırakmışlardır.  

120.  Başvurucu 27 Şubat 2002 tarihli dilekçe ile annesinin Başsavcılığa başvurduğunu ve 
yetkilileri H.O.’nun ölüm tehditlerinden haberdar ettiğini belirtmiştir. Ancak Savcı, 
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başvurucunun merhum annesinin hayatını korumak için hiçbir şey yapmamıştır. 
Başvurucunun görüşüne göre, yetkili makamların annesinin şikâyetini ciddiye almamaları, 
aile içi şiddete toplum ve ulusal yetkililer tarafından müsamaha gösterildiğinin açık bir 
işaretidir.  

121.  Başvurucu ayrıca, H.O.’nun adam öldürmekten hüküm giymesine karşın, verilen 
cezanın caydırıcı nitelik taşımadığını ve adam öldürme suçundan ötürü verilen normal 
cezadan hayli düşük olduğunu iddia etmiştir. Hafifletilmiş bir cezanın uygulanması, sanığın 
Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki savunmasında, annesini kendi namusunu korumak için 
öldürdüğünü iddia etmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ceza mahkemelerinin 
“namus cinayetleri” davalarında ceza indirimine gitmeleri genel bir uygulamadır. “Namus 
cinayetleri” ile ilgili davalarda ceza mahkemeleri bu tür suçların faillerine çok hafifletilmiş bir 
ceza vermekte veya hiç ceza vermemektedir.  

2.  Hükümet 

122.  Hükümet, yerel makamların başvurucu ve annesi tarafından yapılan başvurulara dair 
derhal ve somut bir takip gerçekleştirdiklerini vurgulamıştır. Bu bağlamda, şikâyetlerin 
yapılmasının ardından yetkililer şikâyetleri kaydetmiş, sağlık muayeneleri gerçekleştirmiş, 
tanıkları dinlemiş, olay mahallerinde araştırma yapmış ve şikâyetleri yetkili yargı 
makamlarına aktarmıştır. Gerekli olması halinde ve olayın ağırlığına bağlı olarak, saldırgan 
tutuklanmış ve ceza mahkemelerinde mahkûm edilmiştir. Söz konusu yargılamalar mümkün 
olan en kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Yetkili makamlar şikâyetlere karşı titizlik ve 
hassasiyet sergilemişlerdir ve hiçbir ihmal yaşanmamıştır.  

123.  Ancak, başvurucu ve annesi şikâyetlerini geri çekerek, yetkililerin H.O. aleyhindeki 
ceza davalarını sürdürmesini engellemiş ve dolayısıyla saldırganın yararlandığı 
dokunulmazlığa katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, dava dosyasından başvurucunun ve 
annesinin şikâyetlerini kendilerine H.O. veya soruşturmadan sorumlu savcı tarafından 
uygulanan herhangi bir baskı sonucunda geri çektiği anlaşılmamaktadır. Saldırgan 
aleyhindeki ceza yargılamasının devamı, başvurucu tarafından yapılan veya takip edilen 
şikâyetlere bağlıdır, zira söz konusu suç eylemleri Ceza Kanunu’nun 456/4, 457 ve 460. 
maddeleri anlamı dahilinde on gün veya daha uzun süre hastalığa veya maluliyete yol 
açmamıştır. Dahası, birçok davada ceza mahkemeleri H.O.’yu aleyhindeki delillerin 
yetersizliği nedeniyle mahkûm etmemiştir. Dolayısıyla, yetkili makamların başvurucuyu ve 
kocasını ayırması ve bir aile olarak bir arada yaşarlarken kocasını mahkûm etmesi 
beklenemez, zira böyle bir şey Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamındaki haklarının ihlali 
anlamına gelecektir.  

124.  Başvurucunun annesi tarafından 27 Şubat 2002’de sunulan dilekçeye ilişkin olarak 
Hükümet, bu dilekçenin içeriğinin daha öncekilerden farklı olmadığını ve genel bir nitelik 
taşıdığını ileri sürmüştür. Annenin hayatının gerçekten tehlikede olduğuna dair hiçbir somut 
olgu veya özel emare bulunmamaktaydı. Anne, dilekçesinde herhangi bir koruma istememiş, 
sadece şikâyetinin hızlı bir biçimde incelenmesini ve başvurucunun kocasının 
cezalandırılmasını talep etmiştir. Yine de, 27 Şubat 2002 tarihli dilekçeyi alan yetkililer, bu 
şikâyeti kaydetmiş ve 27 Mayıs 2002’de bir duruşma gerçekleştirmiştir, bunu başka 
duruşmalar izlemiştir. Son olarak, başvurucunun annesinin H.O. tarafından öldürülmesinin 
ardından, H.O. mahkûm edilmiş ve ağır bir ceza almıştır.  

3.  Interights 

125.  Uluslararası uygulamaya atıfta bulunan Interights, ulusal makamların kadına yönelik 
şiddeti, özel şahıslar tarafından uygulanan şiddet de dahil olmak üzere, engellemek veya 
soruşturmak, kovuşturmak ve cezalandırmak konusunda gerekli özeni göstermediği hallerde, 
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Devletin bu eylemlerden ötürü sorumlu tutulabileceği görüşünü dile getirmiştir. İşkence 
yasağı ve yaşam hakkının jus cogens [üstün buyruk kural] niteliği, bu eylemlere karşı 
soruşturma ve kovuşturma açısından Devlet’in örnek niteliği taşıyan bir titizlik sergilemesini 
gerektirmektedir.  

126.  Aile içi şiddet bağlamında, mağdurlar genellikle suçu bildirmemeleri veya 
şikâyetlerini geri çekmeleri için korkutulur veya tehdit edilir. Ancak sorumlu tutabilme ve 
dokunulmazlığa karşı güvence sağlama sorumluluğu mağdura değil Devlete aittir. 
Uluslararası uygulama sadece mağdurun değil, geniş bir yelpazedeki ilgili kişilerin de aile içi 
şiddeti bildirebilmesi ve bir soruşturma başlatabilmesi gerekliliğini kabul etmektedir. Dahası, 
uluslararası uygulama giderek, yeterli delil bulunduğunda ve kamu yararına olduğunda, aile 
içi şiddet faillerinin kovuşturmasının mağdur şikâyetini geri çektiğinde dahi sürdürülmesinin 
gerektiği kanaatinde güçlenmektedir. Bu gelişmeler, mağdurun katılımını gerektiren bir 
yaklaşımdan uzaklaşılarak etkili kovuşturma sorumluluğunun tamamen Devlet’e düştüğü bir 
yaklaşıma doğru eğilim sergilemektedir.  

127.  Belirli bir davada kovuşturma yapmama kararı muhakkak gerekli özen 
yükümlülüğünün ihlaline yol açmamakla birlikte, bir aile içi şiddet soruşturmasını veya 
kovuşturmasını mağdur şikâyetini geri çektiğinde otomatik olarak düşüren bir kanun veya 
uygulama bu ihlale yol açacaktır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak ve CEDAW Komitesi’nin 
Fatma Yıldırım – Avusturya kararına atıfla (ilgili uluslararası materyal kısmında atıfta 
bulunulmuştur), Devlet’in sadece uygun yasal çerçeveyi değil, aynı zamanda etkili uygulama 
ve infaz uygulamasını da sağlaması gerektiği görüşü dile getirilmiştir.  

B.  Mahkemenin değerlendirmesi 

1.  Başvurucunun annesinin yaşamının korunmadığı iddiası 

a) İlgili prensipler 
128.  Mahkeme 2/1. maddenin ilk cümlesinin, Devlet’in sadece kasıtlı ve hukuka aykırı bir 

biçimde can almaktan imtina etmesini değil, aynı zamanda kendi yargılama alanı içerisinde 
yaşayanların hayatlarını güvence altına almak için uygun adımları atmasını da emrettiğini 
yinelemektedir (bkz. L.C.B. – Birleşik Krallık, 9 Haziran 1998, § 36, Raporlar 1998-III). Bu 
da, Devlet’e, yaşam hakkını şahsa karşı işlenen suçların işlenmesini caydırmak amacıyla etkili 
ceza hukuku hükümleri çıkararak ve bu hükümlerin ihlalinin önlenmesi, bastırılması ve 
cezalandırılması için kolluk mekanizmasından destek alarak yaşam hakkını güvenceye alma 
yönünde asli bir ödev yüklemektedir. Ayrıca, uygun hallerde yetkili makamlara, yaşamı başka 
bir kişinin suç niteliğindeki eylemlerinden ötürü tehlikede olan bir kişiyi korumak için 
önleyici işlevsel tedbirler alma yönünde pozitif bir yükümlülük de getirmektedir (bkz. Osman 
– Birleşik Krallık, 28 Ekim 1998, § 115, Raporlar 1998-VIII, Kontrová – Slovakya, 
no. 7510/04, §49, AİHM 2007-... (alıntılar)’da atıf yapılmaktadır). 

129.  Modern toplumlarda güvenliği sağlamanın güçlükleri, insan davranışının 
öngörülemezliği ve öncelikler ve kaynaklar açısından yapılması gereken işlevsel tercihler 
dikkate alınarak, bu pozitif yükümlülüğün kapsamının yetkililere imkânsız veya orantısız bir 
yük yüklemeyecek biçimde yorumlanması gerekmektedir. Bu nedenledir ki, iddia edilen her 
yaşam tehlikesi yetkililerin bu tehlikenin gerçeğe dönüşmesini engellemek için işlevsel 
tedbirler alması yönünde bir Sözleşme şartına yol açamaz. Bir pozitif yükümlülüğün doğması 
için, yetkili makamların, belirli bir kişinin yaşamının bir üçüncü şahsın suç niteliğindeki 
eylemlerinden ötürü gerçek ve yakın bir tehlike altında bulunduğunu bu tehlike esnasında 
bildiklerinin veya bilmeleri gerektiğinin ve bu tehlikeyi önlemek için, yetkileri kapsamında 
makul bir değerlendirmeyle almaları beklenebilecek tedbirleri almadıklarının ispatlanması 
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gerekmektedir. Konuyla ilgi arz eden bir başka husus ise, polisin yetkilerini, Sözleşme’nin 5. 
ve 8. maddelerinde yer alan garantiler de dahil olmak üzere, suçu soruşturma ve suçluları 
adalet önüne çıkarma eylemlerinin kapsamına meşru olarak sınırlama getiren olağan hukuk 
yollarına ve diğer güvencelere tam anlamıyla riayet edecek bir biçimde suçu denetleme ve 
önleme amacıyla kullanmasını sağlama ihtiyacıdır (bkz. Osman, yukarıdaki § 116’da atıf 
yapılmaktadır).  

130.  Mahkeme’nin görüşüne göre, yetkili makamların yukarıda bahsi geçen kişiye karşı 
suçları önleme ve bastırma ödevi bağlamında yaşam hakkını koruma yönündeki pozitif 
yükümlülüğü ihlal ettiği iddiasında bulunulduğunda, bu makamların belirli bir kişinin veya 
kişilerin yaşamının bir üçüncü şahsın suç niteliğindeki eylemlerinden ötürü gerçek ve yakın 
bir tehlike altında bulunduğunu bu tehlike esnasında bildiklerinin veya bilmeleri gerektiğinin 
ve bu tehlikeyi önlemek için, yetkileri kapsamında makul bir değerlendirmeyle almaları 
beklenebilecek tedbirleri almadıklarının Mahkeme’yi tatmin edecek şekilde ispatlanması 
gerekmektedir. Dahası, 2. madde tarafından korunan hakkın, Sözleşme düzeninde temel bir 
hak olma niteliğine ilişkin olarak, bir başvurucunun yetkili makamların bildikleri veya 
bilmeleri gereken gerçek ve yakın bir hayati tehlikeyi önlemek için makul olarak yapmaları 
beklenebilecek her şeyi yapmadıklarını ortaya koyması yeterlidir. Bu ancak her bir olayın tüm 
koşulları ışığında cevaplanabilecek bir sorudur (A.g.k.).  

b)  Yukarıdaki prensiplerin somut davaya tatbiki 

i)  Davanın kapsamı 

131.  Yukarıdaki anlayışa göre, Mahkeme ulusal makamların başvurucunun annesinin 
yaşam hakkını korumak için koruyucu tedbirler alma yönündeki pozitif yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediklerini belirleyecektir. Bu bağlamda, makamların başvurucunun 
annesinin yaşamına yönelik olarak H.O.’nun suç niteliğindeki eylemlerinden dolayı gerçek ve 
yakın bir tehlike bulunduğunu o esnada bilip bilmediğinin veya bilmesi gerekip 
gerekmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tarafların sunumlarından anlaşıldığı üzere, 
somut davadaki temel sorulardan biri, yerel makamların başvurucuya ve annesine yönelik 
şiddeti engellemek için, bilhassa mağdurların şikâyetlerini geri çekmiş olmalarına karşın 
H.O.’ya karşı uygun cezai veya koruyucu tedbirleri alarak gerekli özeni göstermiş olup 
olmadığıdır.  

132.  Ancak, bu meselelere girmeden önce Mahkeme’nin, fiziksel veya psikolojik şiddetten 
sözlü tacize kadar çok çeşitli biçimler alabilen aile içi şiddet konusunun somut davanın 
koşulları ile kısıtlı kalamayacağını vurgulaması gerekmektedir. Aile içi şiddet tüm üye 
Devletleri ilgilendiren ve genellikle kişisel ilişkiler içerisinde veya kapalı çevrelerde 
yaşandığından her zaman gün yüzüne çıkmayan ve etkilenen tarafın sadece kadınlar olmadığı 
bir genel sorundur. Mahkeme erkeklerin de aile içi şiddet mağduru olabileceğini ve hatta 
çocukların da genellikle bu durumdan, doğrudan veya dolaylı bir biçimde etkilendiğini kabul 
etmektedir. Dolayısıyla Mahkeme somut davayı incelerken söz konusu sorunun ciddiyetini 
hatırda tutacaktır.  

ii)  Yerel makamların H.O.’dan öldürücü nitelikte bir saldırıyı öngörüp 
öngöremeyeceği  

133.  Davanın koşullarına dönecek olursak, Mahkeme başvurucunun ve kocası H.O.’nun 
en başından beri sorunlu bir ilişkileri bulunduğunu gözlemlemektedir. Yaşanan 
anlaşmazlıkların sonucu olarak, H.O. başvurucuya yönelik şiddete başvurmuş ve bunun 
üzerine başvurucunun annesi de kızını korumak amacıyla ikisinin ilişkisine müdahale 
etmiştir. Bu nedenle anne de, karısıyla sorunlarının kaynağı olarak kendisini suçlayan 
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H.O.’nun hedefi haline gelmiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 28). Bu bağlamda Mahkeme bazı 
olayların ve yetkili makamların tepkisinin altını çizmenin önemli olduğu kanaatindedir:  

(i)  10 Nisan 1995’te H.O. ve A.O. başvurucuyu ve annesini dövmüşler, ciddi fiziksel 
yaralanmalara sebep olmuşlar ve onları ölümle tehdit etmişlerdir. Başvurucu ve annesi ilk 
başta bu olay hakkında bir şikâyette bulunmuşsa da, H.O. ve A.O. aleyhindeki ceza 
yargılamaları mağdurların şikâyetlerini geri çekmeleri nedeniyle sonlanmıştır (bkz. 
yukarıdaki paragraf 9-11); 

(ii)  11 Nisan 1996’da H.O. başvurucuyu tekrar dövmüş ve hayati tehlike yaratan 
yaralanmalara neden olmuştur. H.O. tutuklanmış ve ağır cismani zarara yol açmaktan ötürü 
hakkında ceza kovuşturması başlatılmıştır. Ancak H.O.’nun salıverilmesinin ardından 
başvurucu şikâyetini geri çekmiş ve H.O. aleyhindeki suçlamalar düşmüştür (bkz. yukarıdaki 
paragraf 13-19); 

(iii)  5 Şubat 1998’de H.O. başvurucuya ve annesine bıçak kullanarak saldırmıştır. Üçü de 
ciddi biçimde yaralanmıştır ve savcı yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle hiçbiri hakkında 
kovuşturma açmamaya karar vermiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 20-21); 

(iv)  4 Mart 1998’de H.O. arabasını başvurucunun ve annesinin üzerine sürmüştür. Her iki 
mağdur da ciddi yaralar almıştır ve sağlık raporları başvurucunun yedi gün iş göremeyecek 
hale geldiğini ve annesinin yaralanmalarının da hayati tehlike taşır nitelikte olduğunu 
kaydetmiştir. Bu olayın ardından, mağdurlar savcılıktan H.O.’nun kendilerini öldürme 
tehditleri ışığında koruyucu tedbirlerin alınmasını istemiş ve başvurucu boşanma davası 
açmıştır. Mağdurların ölüm tehdidi iddialarına ilişkin polis soruşturması, her iki tarafın da 
birbirini tehdit ettiği ve başvurucunun annesinin bu iddiaları intikam almak amacıyla kızını 
H.O.’dan uzaklaştırmak için uydurduğu ve ayrıca güvenlik güçlerinin vaktini “boşa 
harcadığı” sonucuna varmıştır. H.O. aleyhinde ölümde tehdit etmekten ve öldürmeye 
teşebbüsten ceza davası başlatılmış, ancak H.O.’nun salıverilmesinin ardından (bkz. 
yukarıdaki paragraf 31) başvurucu ve annesi şikâyetlerini yine geri çekmiştir. Bu kez, 
kovuşturma makamları H.O.’nun başvurucuyu ölümle tehdit etmesi ve dövmesi hakkındaki 
suçlamaları düşürse de, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi H.O.’yu anneyi yaralaması 
nedeniyle mahkûm etmiş ve üç ay hapis cezasına çarptırmıştır; bu ceza daha sonra para 
cezasına çevrilmiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 23-36); 

(v)  29 Ekim 2001’de H.O. başvurucuyu annesinden ziyaretten döndüğünde yedi kez 
bıçaklamıştır. H.O. kayınvalidesinin evliliklerine müdahale etmesi yüzünden yaşadıkları bir 
kavga esnasında karısına saldırdığını iddia ederek polise teslim olmuştur. Polis memurları 
H.O.’yu ifadesini aldıktan sonra serbest bırakmışlardır. Ancak başvurucunun annesi H.O.’nun 
tutuklanması talebiyle Başsavcılığa başvurmuş ve ayrıca, kendisinin ve kızının geçmişte 
şikâyetlerini H.O. tarafından ölümle tehdit edilmeleri ve baskı altında olmaları nedeniyle geri 
çekmek zorunda kaldıklarını öne sürmüştür. Sonuçta H.O. bıçakla saldırı suçundan mahkûm 
olmuş ve para cezasına çarptırılmıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 37-44); 

(vi)  14 Kasım 2001’de H.O. başvurucuyu tehdit etmiş, ancak kovuşturma makamları 
somut delil bulunmaması nedeniyle iddianame hazırlamamıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 45 
ve 46); 

(vii)  19 Kasım 2001’de başvurucunun annesi yerel savcılığa bir dilekçe vererek, silah 
taşımakta olan H.O. tarafından süregiden ölüm tehditleri ve tacizlerden yakınmıştır. Polis yine 
H.O.’nun ifadesini alarak kendisini serbest bırakmıştır, ancak Savcı ölümle tehdit etme 
suçuyla dava açmıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 47-49); 

 

(viii)  Daha sonra, 27 Şubat 2002’de başvurucunun annesi savcılığa başvurarak, H.O.’nun 
tehditlerin arttığını ve hayatlarının yakın tehlikede olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle polisin 
H.O. aleyhinde işlem gerçekleştirmesini istemiştir. Polisin H.O.’dan ifade alması ve Sulh 
Ceza Mahkemesi’nin H.O.’yu sorguya çekmesi ancak başvurucunun annesinin öldürülmesi 
olayından sonra gerçekleşmiştir. H.O. iddiaları reddetmiş ve karısının, ahlaksız bir yaşam 
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sürmekte olan annesini ziyaret etmesini istemediğini iddia etmiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 
51-52). 

134.  Yukarıdaki olaylar ışığında, H.O. tarafından başvurucuya ve annesine yönelik olarak 
giderek artan bir şiddet bulunduğu anlaşılmaktadır. H.O. tarafından işlenen suçlar koruma 
tedbirlerinin alınması için yeterince ciddi nitelikteydi ve mağdurların sağlığına ve güvenliğine 
yönelik süregiden bir tehdit bulunmaktaydı. İlişkinin geçmişi incelendiğinde, failin aile içi 
şiddet konusunda bir sicili olduğu ve dolayısıyla daha fazla şiddet kullanılması yönünde 
önemli bir tehlike bulunduğu aşikârdı.  

135.  Dahası, mağdurların durumu da yetkili makamlarca bilinmekteydi ve anne 
Diyarbakır Başsavcılığı’na bir dilekçe sunarak hayatının yakın tehlikede olduğunu söylemiş 
ve polisin H.O. hakkında işlem yapmasını talep etmiştir. Ancak makamların başvurucunun 
annesinin talebine yönelik tepkisi annenin iddiaları hakkında H.O.’nun ifadesini almakla 
sınırlı kalmıştır. Bu talepten yaklaşık iki hafta sonra, 11 Mart 2002’de H.O. başvurucunun 
annesini öldürmüştür (bkz. paragraf 54).  

136.  Yukarıdaki hususlar ışığında, Mahkeme yerel makamların H.O. tarafından öldürücü 
bir saldırı gerçekleştirileceğini öngörebilecek durumda olduğunu tespit etmektedir. Mahkeme 
yetkili makamların başka türlü davranması halinde olayların farklı gelişeceğini ve öldürme 
olayının gerçekleşmeyeceğini kesin bir biçimde bilememekle birlikte, neticeyi değiştirme 
veya zararı hafifletme yönünde gerçek bir ihtimal içerebilecek olan makul tedbirlerin 
alınmamasının Devlet sorumluluğuna başvurulması için yeterli olduğunu hatırlatmaktadır 
(bkz. E. ve Diğerleri – Birleşik Krallık, no. 33218/96, § 99). Dolayısıyla Mahkeme şimdi, 
makamların başvurucunun annesinin öldürülmesini engellemek için ne oranda tedbir almış 
olduğunu inceleyecektir.  

iii)   Yetkili makamların başvurucunun annesinin öldürülmesini engellemek için 
gerekli özeni gösterip göstermediği  

137.  Hükümet, kovuşturma makamlarının H.O. aleyhinde her ceza davası açışında, 
başvurucunun ve annesinin şikâyetlerini geri çekmeleri nedeniyle iç hukuk uyarınca bu 
yargılamaları sonlandırmak zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Hükümet’e göre, makamların 
başkaca bir müdahalesi, mağdurların 8. madde kapsamındaki haklarına yönelik bir ihlale 
neden olacaktır. Başvurucu, kendisinin ve annesinin şikâyetlerini, H.O. tarafından yöneltilen 
ölüm tehditleri ve baskı nedeniyle geri çekmek zorunda kaldıklarını açıklamıştır.  

138.  Mahkeme öncelikle, Taraf Devletler arasında, mağdurun şikâyetini geri çekmesi 
halinde aile içi şiddet failleri aleyhinde ceza kovuşturmasının takibine ilişkin genel bir fikir 
birliği görünmediğini belirtmektedir (bkz. yukarıdaki paragraf 87 ve 88). Ancak, yetkililerin 
bir eylem yolu belirlerken mağdurun 2. madde, 3. madde veya 8. madde kapsamındaki hakları 
arasında bir denge gözetme ödevi bulunduğu yönünde bir kabul var görünmektedir. Bu 
bağlamda, üye Devletlerdeki uygulamaları inceleyen Mahkeme (bkz yukarıdaki paragraf 89), 
kovuşturmanın takibi hakkında karar verirken birtakım faktörlerin hesaba katılabileceğini 
gözlemlemektedir:  

- suçun ağırlığı; 
- mağdurun yaralanmalarının fiziksel mi psikolojik mi olduğu; 
- sanığın silah kullanıp kullanmadığı; 
- sanığın bu saldırıya dek herhangi bir tehditte bulunup bulunmadığı; 
- sanığın saldırıyı planlayıp planlamadığı; 
- varsa hanede yaşayan çocuklar üzerindeki (psikolojik de dahil) etkileri; sanığın tekrar 

saldırma ihtimali; 
- mağdurun veya olaya iştirak etmiş veya edebilecek diğer kişilerin sağlığı ve güvenliğine 

yönelik süregiden tehdit; 
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- mağdurun sanıkla ilişkisinin mevcut durumu; mağdurun isteği dışında kovuşturmaya 
devam edilecek olursa bunun ilişki üzerinde yaratacağı etki; 

- ilişkinin geçmişi, özellikle de geçmişte başka bir şiddet olayı yaşanıp yaşanmadığı; 
- ve sanığın suç sabıkası, özellikle de varsa daha önceki şiddet olayları. 
139.  Bu uygulamadan, suç daha ağırlık kazandıkça veya başka suçlar işlenmesi tehlikesi 

arttıkça, mağdurlar şikâyetlerini geri çekse dahi kovuşturmanın sürdürülmesi gereğinin kamu 
yararına olma ihtimalinin arttığı sonucu çıkartılabilir.  

140.  Hükümet’in yetkili makamlarca başvurucu ile kocasını ayırma yönündeki bir 
teşebbüsün aile yaşamı haklarına yönelik bir ihlale yol açacağı savına ilişkin olarak ve Türk 
hukukunda mağdurun şikâyetini geri çektiği ve kendisini on veya daha fazla gün iş 
göremeyecek hale getiren yaralanmalara uğramadığı hallerde kovuşturmaya devam edilmesi 
şartı bulunmadığı hatırda tutularak, Mahkeme şimdi yerel makamların, mağdurun 2. madde ve 
8. madde hakları arasında uygun bir denge gözetip gözetmediğini inceleyecektir.  

141.  Bu bağlamda Mahkeme, H.O.’nun başvurucu ile olan ilişkisinin en başından beri 
şiddete başvurduğunu belirtmektedir. Birçok olayda hem başvurucu hem de annesi fiziksel 
olarak yaralanmış ve kendilerini acıya ve korkuya sürükleyen psikolojik baskıya maruz 
kalmıştır. Bazı saldırılarda H.O. bıçak veya tabanca gibi öldürücü silahlar kullanmıştır ve 
başvurucuya ve annesine yönelik olarak mütemadiyen ölüm tehditlerinde bulunmuştur. 
Başvurucunun annesinin öldürülmesi olayının koşulları bakımından, H.O.’nun bir bıçak ve 
tabanca taşıyor olduğu ve saldırı öncesince birçok kez mağdurun evinin etrafında dolandığı 
düşünüldüğünde, saldırıyı planladığı söylenebilir (bkz. yukarıdaki paragraf 47 ve 54).  

142.  Başvurucunun annesi, çiftin ilişkisine karıştığı algısı neticesinde bir hedef haline 
gelmiştir ve çiftin çocuklarının da aile evinde süregiden şiddetin psikolojik etkileri nedeniyle 
mağdur addedilmesi mümkündür. Yukarıda belirtildiği üzere, somut davada H.O.’nun şiddet 
içeren davranışları ve suç sabıkası, mağdurların sağlığı ve güvenliğine yönelik süregiden 
tehditleri ve ilişkinin şiddet dolu geçmişi göz önüne alındığında, daha fazla şiddet sadece 
muhtemel değil, aynı zamanda öngörülebilir nitelikteydi (bkz. yukarıdaki paragraf 10, 13, 23, 
37, 45, 47 ve 51).  

143.  Mahkeme’nin görüşüne göre, yerel makamlar defaatle H.O. aleyhindeki ceza 
yargılamalarının kesilmesine karar verirken yukarıdaki faktörleri yeterince değerlendirmemiş 
görünmektedir. Onun yerine, “aile meselesi” olarak gördükleri bir hususa müdahale etmekten 
imtina gereğine münhasıran ağırlık vermiş görünmektedirler (bkz. yukarıdaki paragraf 123). 
Dahası, makamların şikâyetlerin geri çekilmesinin ardındaki sebepleri değerlendirdiğine dair 
hiçbir emare bulunmamaktadır. Başvurucunun annesinin Diyarbakır Savcısı’na kendisinin ve 
kızının şikâyetlerini H.O. tarafından yöneltilen ölüm tehditleri ve uygulanan baskılar 
nedeniyle geri çektikleri yönünde imalarda bulunmuş olmasına rağmen (bkz. yukarıdaki 
paragraf 39) hal böyledir. Mağdurların şikâyetlerini H.O. serbestken veya tutuklanıp 
salıverilmesinin ardından geri çekmiş olmaları da çarpıcıdır (bkz. yukarıdaki paragraf 9-12, 
17-19, 31 ve 35).  

 

144.  Hükümet’in ulusal makamlar tarafından yapılacak başka herhangi bir müdahalenin 
mağdurların Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamındaki haklarına yönelik bir ihlale yol açacağı 
şeklindeki savına ilişkin olarak, Mahkeme benzer bir aile içi şiddet davasında (bkz. Bevacqua 
ve S. – Bulgaristan, no. 71127/01, § 83, 12 Haziran 2008), yetkili makamların uyuşmazlığın 
“özel bir mesele” ile ilgili olması nedeniyle hiçbir yardım gerekmediği şeklindeki görüşünü 
başvurucuların haklarını kullanmalarını güvence altına alma yönündeki pozitif 
yükümlülükleri ile bağdaşmaz nitelikte bulduğu hükmünü hatırlatmaktadır. Dahası, 
Mahkeme, bazı olaylarda, ulusal makamların kişilerin özel veya aile yaşamlarına 
müdahalesinin başkalarının sağlık ve haklarının korunması veya suç niteliği taşıyan 
eylemlerin gerçekleştirilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli olabileceğini yinelemektedir 
(bkz. K.A. ve A.D. - Belçika, no. 42758/98 ve 45558/99, § 81, 17 Şubat 2005). Başvurucunun 
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annesine yönelik tehlikenin ciddiyeti, somut davada yetkililer tarafından böylesi bir 
müdahalede bulunulmasını gerekli kılmaktaydı.  

145.  Ne var ki, Mahkeme, somut davadaki ceza soruşturmalarının o sırada yürürlükte olan 
ve kovuşturma makamlarını söz konusu suç eylemlerinin on veya daha fazla gün hastalığa 
veya maluliyete yol açmamış olması nedeniyle ceza soruşturmasını takip etmekten alıkoyan iç 
hukuk hükümleri; yani şimdi ilga edilmiş bulunan Ceza Kanunu’nun 456/4, 457 ve 460. 
maddeleri dolayısıyla katı biçimde başvurucu ve annesi tarafından yapılan şikâyetlerin 
takibine bağlı olduğunu üzülerek kaydetmektedir (bkz. yukarıdaki paragraf 70). Bahsi geçen 
hükümlerin tatbikinin ve ulusal makamların H.O. aleyhinde ceza yargılamalarını takip 
etmemelerinin yarattığı kümülatif etkinin başvurucunun annesini yaşamına ve güvenliğine 
yönelik bir korumadan yoksun bıraktığını gözlemlemektedir. Diğer bir deyişle, o esnada 
yürürlükte olan mevzuat, özellikle de asgari on günlük hastalık/maluliyet şartı, Devlet’in tüm 
aile içi şiddet biçimlerini cezalandıran ve mağdurlar için yeterli güvenceler sağlayan bir 
sistem kurma ve bu sistemi etkili biçimde uygulama yönündeki pozitif yükümlülüklerinden 
doğan gereklerin gerisinde kalmıştır. Bu nedenledir ki Mahkeme, H.O. tarafından geçmişte 
işlenen suçların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, kovuşturma makamlarının mağdurların 
şikâyetlerini geri çekmelerine aldırmaksızın kamu yararını gözeterek yargılamaları takip 
edebilmesi gerektiği kanaatindedir (bu bağlamda bkz. Bakanlar Komitesi’nin (2002)5 sayılı 
Tavsiye Kararı, yukarıdaki §§ 80-82).  

146.  Aile içi şiddet mağdurlarının etkin biçimde korunmasını engelleyen mevzuat 
çerçevesi bir yana, Mahkeme aynı zamanda yerel makamların başvurucunun annesinin yaşam 
hakkını korumak için başka açılardan gerekli özeni sergileyip sergilemediğini de 
değerlendirmek durumundadır.  

147.  Bu bağlamda, Mahkeme, maktulün H.O.’nun kendisini taciz ettiği, mülkünün 
etrafında dolanarak ve bıçak ve silah taşıyarak mahremiyetine tecavüz ettiği yönündeki 
şikâyetine rağmen (bkz. yukarıdaki paragraf 47), polis ve kovuşturma makamları ne H.O.’yu 
gözaltına almış ne de bir tabanca taşıdığı ve bu tabancayla şiddet içeren tehditlerde bulunduğu 
iddialarına ilişkin olarak başka uygun tedbirler almıştır (bkz. yukarıda atıf yapılan Kontrová, 
§ 53). Hükümet başvurucunun annesinin hayatının yakın bir tehlike altında olduğuna dair 
somut hiçbir delil bulunmadığını savunsa da, Mahkeme aslında yetkili makamların H.O. 
tarafından yöneltilen tehditleri değerlendirmiş ve H.O.’nun tutuklanmasının bu koşullar 
altında uygunsuz bir adım olacağı sonucuna varmış olduğunun bariz bir nitelik taşımadığını; 
daha ziyade yetkili makamların bu meseleleri hiç ele almamış olduğunu gözlemlemektedir. 
Her halükârda, Mahkeme aile içi şiddet olaylarında faillerin haklarının mağdurun yaşam 
hakkından ve fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkından üstün tutulamayacağının altını çizecektir 
(bkz. CEDAW Komitesi’nin yukarıda sırasıyla §§ 12.1.5 ve 9.3’te atıf yapılan Fatma Yıldırım 
– Avusturya ve A.T. – Macaristan kararları). 

148.  Üstelik Devlet’in hayatı tehlikede olan bir kişiyi korumak için koruyucu tedbirler 
alma yönündeki pozitif yükümlülüğü ışığında, şiddet içeren saldırılar gerçekleştirdiği 
konusunda sabıkalı olduğu bilinen bir şüpheli ile karşı karşıya bulunan yetkililerin 
başvurucunun annesini korumak amacıyla durumun ciddiyetine uygun özel tedbirler alması 
beklenebilirdi. Bu amaçla, yerel savcı veya sulh hakimi kendi inisiyatifiyle 4320 sayılı 
Kanun’un 1. ve 2. maddelerinde sıralanan koruma tedbirlerinden birine veya birden fazlasına 
karar verebilirdi (bkz. yukarıdaki paragraf 70). Bunun yanı sıra, H.O.’nun başvurucunun 
annesi ile temasa veya iletişime geçmesini ya da anneye yaklaşmasını yahut belirlenmiş 
alanlara girmesini yasaklayan bir tedbir kararı çıkartabilirdi (bu bağlamda bkz. Bakanlar 
Komitesi’nin (2002)5 sayılı Tavsiye Kararı, yukarıdaki § 82). Bunun aksine, polis ve Sulh 
Ceza Mahkemesi başvurucunun annesinin mükerrer koruma taleplerine cevaben sadece 
H.O.’nun ifadesini alıp onu serbest bırakmışlardır (bkz. yukarıdaki paragraf 47-52). Yetkili 
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makamlar neredeyse iki hafta boyunca, ifade almak dışında pasif kalırken, H.O. 
başvurucunun annesini vurarak öldürmüştür.   

149.  Bu koşullar altında Mahkeme, ulusal makamların gerekli özeni göstermiş 
sayılamayacağı sonucuna varmaktadır. Dolayısıyla makamlar başvurucunun annesinin 
Sözleşme’nin 2. maddesi anlamı dahilindeki yaşam hakkını koruma yönündeki pozitif 
yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir.  

2)  Başvurucunun annesinin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturmasının etkililiği 

150.  Mahkeme, Sözleşme’nin 2. maddesinin birinci cümlesinde yer alan pozitif 
yükümlülüklerin aynı zamanda zımnen, bir adam öldürme sebebinin kanıtlanabileceği ve 
suçlu kişilerin cezalandırılabileceği etkili ve bağımsız bir yargı sistemi yaratılmasını da 
gerektirdiğini yinelemektedir. (kıyasen bkz. Calvelli ve Ciglio – İtalya, [BD], no. 32967/96, 
AİHM 2002, § 51). Böylesi bir soruşturmanın temel amacı, yaşam hakkını koruyan ulusal 
kanunların etkili biçimde uygulanmasını güvence altına almak ve Devlet yetkililerini veya 
organlarını içeren bu gibi davalarda onların sorumluluğu altında meydana gelen ölümlerden 
ötürü hesap verilmesini sağlamaktır (bkz. yukarıda atıf yapılan Paul ve Audrey Edwards, §§ 
69 ve 71). Sözleşme’nin 2. maddesi anlamı dahilinde etkili bir soruşturma bağlamında, çabuk 
ve makul bir hız şartı da zımnen yer almaktadır (bkz. Yaşa – Türkiye, 2 Eylül 1998, §§ 102-
104, Raporlar 1998-VI; Çakıcı – Türkiye [BD], no. 23657/94, §§ 80-87 ve 106, AİHM 1999-
IV). Belirli bir durumda soruşturmanın ilerlemesini engelleyen maniler veya zorluklar 
bulunabileceği kabul edilmelidir. Ancak, yetkili makamların öldürücü güç kullanımına ilişkin 
soruşturma konusunda derhal harekete geçmeleri, kamunun hukukun üstünlüğüne bağlılığının 
devamı ve hukuka aykırı eylemlere karşı müsamaha gösterildiği görünümünün yaratılmasını 
engellemek bakımından genellikle elzem kabul edilebilir (bkz. Avşar – Türkiye, no. 25657/94, 
§ 395, AİHM 2001-VII (alıntılar)).  

151.  Mahkeme başvurucunun annesinin öldürülmesi olayının çevresindeki koşullara 
ilişkin olarak yetkili makamlarca gerçekten de kapsamlı bir soruşturma yapılmış olduğunu 
belirtmektedir. Ne var ki, H.O. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adam öldürmek 
ve ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanıp mahkûm edilmiş ise de, Yargıtay huzurundaki 
yargılama halen sürmektedir (bkz. yukarıdaki paragraf 57 ve 58). Dolayısıyla, halihazırda altı 
yıldan uzun süredir süren bu ceza davasının, failin zaten suçu işlediğini itiraf etmiş olduğu bir 
kasıtlı adam öldürme olayının soruşturulması konusunda yetkili makamlarca derhal harekete 
geçildiği şeklinde tanımlanması mümkün değildir.  

3)   Sonuç 

152.  Yukarıdaki hususlar ışığında, Mahkeme yukarıda bahsi geçen eylemsizliklerin bu 
koşullar altınca hem cezai hem de hukuki yollara başvurulmasını eşit oranda etkisiz kıldığı 
kanaatindedir. Bu nedenle, Hükümet’in bu hukuk yollarının tüketilmemiş olduğuna dayalı ön 
itirazını (bkz. yukarıdaki paragraf 114) reddetmektedir.  

153.  Dahası, Mahkeme somut olayda tatbik edildiği haliyle ceza hukuku sisteminin H.O. 
tarafından işlenmiş hukuka aykırı eylemlerin etkili biçimde engellenmesini sağlayabilecek 
yeterlilikte caydırıcılık etkisi taşımadığını kanaatindedir. Mevzuattan ve mevcut araçların 
kullanılmamasından kaynaklanan engeller, mevcut yargı sisteminin caydırıcılık etkisini ve 
Sözleşme’nin 2. maddesinde kutsallaştırılan başvurucunun annesinin yaşam hakkına yönelik 
ihlalin engellenmesinde oynaması gereken rolü baltalamıştır. Mahkeme bu bağlamda, durum 
kendi dikkatlerine sunulduktan sonra, ulusal makamların, bir saldırganın mağdurun fiziksel 
bütünlüğüne yönelik tehditlerini gerçekleştirme ihtimalini engelleyebilecek yeterlilikte 
tedbirler almayışının nedeni olarak mağdurun tutumuna dayanmasının mümkün olmadığını 
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yinelemektedir (bkz. yukarıda atıf yapılan Osman – Birleşik Krallık, § 116). Dolayısıyla 
Sözleşme’nin 2. maddesine yönelik bir ihlal bulunmaktadır.  

III.  SÖZLEŞME’NİN 3. MADDESİNE YÖNELİK İHLAL İDDİASI 

154. Başvurucu birçok kez şiddet, yaralama ve ölüm tehditlerine maruz kaldığından, ancak 
yetkili makamların bu duruma karşı kayıtsız kalarak, kendisinin Sözleşme’nin 3. maddesine 
aykırı biçimde acı ve korku hissetmesine neden olduğundan yakınmıştır. 3. madde şu hükmü 
içermektedir:  

“Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.” 

A.  Tarafların görüşleri 
155.  Başvurucu, kocası tarafından kendisine uygulanan şiddet sonucunda uğradığı 

yaralanmalar ve ıstırabın Sözleşme’nin 3. maddesi anlamı dahilinde işkenceye yol açtığını 
iddia etmiştir. Ancak makamlar, süregiden ihlale ve mükerrer yardım taleplerine rağmen, onu 
kocasından koruyamamıştır. Yetkililer tarafından aile içi şiddet karşısında gösterilen 
vurdumduymazlık ve müsamaha kendisini küçük düşürülmüş, umutsuz ve savunmasız 
hissetmesine yol açmıştır.  

156.  Hükümet, başvurucunun şikâyetlerini geri çekmesinin ve yetkili makamlarla 
işbirliğinde bulunmayışının kovuşturma makamlarının kocası aleyhinde ceza yargılamalarını 
takip etmesini engellediğini savunmuştur. Ayrıca, 4320 sayılı Kanun kapsamında mevcut olan 
hukuk yollarının yanı sıra, başvurucunun kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği ile kadınları korumak için kurulan sığınma evlerinden birine sığınma da talep 
edebileceğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda, başvurucu sığınma evlerinden birine kabul 
edilmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü’ne başvurabilirdi. 
Sığınma evlerinin adresleri gizlidir ve bu evler yetkili makamlarca korunmaktadır.  

157.  Interights, Devletlerin ister kamusal ister özel aktörler tarafından gerçekleştirilsin 
bildikleri veya bilmeleri gereken kötü muameleleri derhal durdurmak için makul adımları 
atmaları gerektiğini öne sürmüştür. Aile içi şiddetin kolay ortaya çıkarılamayan bir nitelik 
taşıması ve genellikle böyle bir şiddeti bildiremeyecek denli korku içerisinde olan kadınların 
özellikle savunmasız durumu göz önüne alındığında, Devlet’in yükseltilmiş bir dikkat 
seviyesi sergilemesi gerektiği dile getirilmektedir.  

B.  Mahkeme’nin değerlendirmesi 

1.  Geçerli prensipler 

158.  Mahkeme, kötü muamelenin 3. madde kapsamı dahiline girmesi için asgari bir ağırlık 
seviyesi taşıması gerektiğini yinelemektedir. Bu asgari seviyenin değerlendirilmesi görece 
nitelik taşımaktadır: Her bir olayın tüm koşullarına, örneğin muamelenin niteliği ve 
bağlamına, süresine, fiziksel ve ruhsal etkilerine ve bazı hallerde mağdurun cinsiyeti, yaşı ve 
sağlık durumuna bağlıdır (bkz. Costello-Roberts – Birleşik Krallık, 25 Mart 1993, § 30, 
Seri A no. 247-C). 

 

159.  Devlet’in devlet dışı aktörler tarafından kişilere uygulanan kötü muameleden ötürü 3. 
madde kapsamında sorumlu tutulup tutulamayacağı sorusuna ilişkin olarak, Mahkeme 
Sözleşme’nin 1. maddesi kapsamında yer alan Yüksek Sözleşmeci Tarafların kendi yargılama 
alanları içerisindeki herkes açısından Sözleşme’de tanımlanan hak ve özgürlükleri güvence 
altına alma yükümlülüğünün, 3. madde ile birlikte ele alındığında, Devletlerin kendi 
yargılama alanları içerisindeki kişilerin işkenceye veya insanlıkdışı ya da küçük düşürücü 
muamele veya cezalandırmaya, özel şahıslar tarafından gerçekleştirilen böylesi kötü 
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muameleler de dahil olmak üzere, maruz bırakılmamasını sağlamak için tasarlanmış tedbirler 
almasını gerektirdiğini hatırlatmaktadır (kıyasen bkz. H.L.R. v. Fransa, 29 Nisan 1997, § 40, 
Raporlar 1997-III). Özellikle çocuklar ve diğer savunmasız kişiler, kişisel bütünlüklerine 
yönelik böylesi ciddi ihlallere karşı etkili caydırıcılık biçimindeki Devlet korumasından 
yararlanma hakkına sahiptir (bkz. A. – Birleşik Krallık, 23 Eylül 1998, § 22, Raporlar 1998-
VI). 

2.  Yukarıdaki prensiplerin somut davaya tatbiki 

160.  Mahkeme başvurucunun Devlet korumasından yararlanma hakkına sahip 
“savunmasız kişiler” grubuna girer nitelikte addedilebileceği kanaatindedir (bkz. yukarıdaki § 
22’de atıf yapılan A. – Birleşik Krallık). Bu bağlamda Mahkeme, başvurucu tarafından 
geçmişte uğranılan şiddet, H.O. tarafından cezaevinden çıkmasının ardından yöneltilen 
tehditler ve başvurucunun daha fazla şiddete maruz kalma korkusunun yanı sıra toplumsal 
statüsüne, yani Güneydoğu Anadolu’daki kadınların hassas konumuna da işaret etmektedir.  

161.  Mahkeme ayrıca, başvurucu tarafından fiziksel yaralanmalar ve psikolojik baskı 
olarak maruz kalınan şiddetin, Sözleşme’nin 3. maddesi anlamı dahilinde kötü muameleye yol 
açmaya yetecek denli ağırlık taşıdığını gözlemlemektedir.  

162.  Bu nedenledir ki Mahkeme’nin şimdi, ulusal makamların başvurucunun fiziksel 
bütünlüğüne yönelik şiddetli saldırıların tekrarlanmasını önlemek için tüm makul tedbirleri 
alıp almadığını tespit etmesi gerekmektedir.  

163.  Mahkeme bu incelemeyi yaparken ve Sözleşme’nin I. Kısmı’nda tanımlanan hak ve 
özgürlüklerin nihai kesin yorumunu kendisinin temin ettiğini hatırdan çıkarmayarak, ulusal 
makamların, başka Devletlerle ilgili olsa dahi, benzer meselelerde Mahkeme’nin vardığı 
hükümlerden kaynaklanan prensipleri yeterince dikkate alıp almamış olduğunu 
değerlendirecektir.  

164.  Dahası Mahkeme, Sözleşme hükümlerini ve Devlet’in özel durumlarda 
yükümlülüklerinin kapsamını yorumlarken (kıyasen bkz. Demir ve Baykara – Türkiye [BD], 
no. 34503/97, §§ 85 ve 86, 12 Kasım 2008), Avrupa Devletlerindeki uygulamalardan ve 
CEDAW gibi özel bir konuya yönelik uluslararası belgelerden doğan her türlü fikir birliğini 
ve ortak değerleri de göz önüne alacak ve ayrıca, Devletlerin toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddetin yok edilmesi ile ilgili ödevlerini özel olarak dile getiren Belém do Para Sözleşmesi 
gibi diğer yenilikler aracılığıyla uluslararası hukukta yaşanan kural ve prensip gelişmelere ilgi 
gösterecektir.  

165.  Ancak, Mahkeme’nin rolü ulusal makamların yerine geçip, Sözleşme’nin 3. maddesi 
kapsamındaki pozitif yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için alınabilecek çok 
çeşitli olası tedbirler arasından onların yerine seçim yapmak değildir (kıyasen bkz. Bevacqua 
ve S. – Bulgaristan, yukarıda atıf yapılmaktadır, § 82). Dahası Mahkeme’nin, Sözleşme’nin 
19. maddesi kapsamında ve Sözleşme’nin teorik veya hayali değil, pratik ve etkili hakları 
garanti altına alma niyeti taşıdığı ilkesi kapsamında, bir Devlet’in kendi yargılama alanına 
tabi olan kişilerin haklarının korunmasını sağlama yükümlülüğünü yeterli biçimde yerine 
getirmesini sağlaması gerekmektedir (bkz. Nikolova ve Velichkova – Bulgaristan, no. 
7888/03, § 61, 20 Aralık 2007). 

166.  Mahkeme, olgulara ilişkin incelemesine geri dönerek, yerel makamların, yani polisin 
ve savcıların, tamamen pasif kalmadığına işaret etmektedir. Şiddet içeren her bir olaydan 
sonra, başvurucu sağlık muayenesinden geçirilmiş ve kocası hakkında ceza yargılaması 
başlatılmıştır. Polis ve savcılık makamları suç niteliğindeki eylemleriyle ilgili olarak H.O.’yu 
sorgulamışlar, iki kez tutuklamışlar, ölümle tehdit etmek ve fiili cismani zarar vermek 
suçlarıyla suçlamışlar ve başvurucuyu yedi kez bıçaklamaktan ötürü aldığı mahkûmiyetin 
ardından para cezasına çarptırmışlardır (bkz. yukarıdaki paragraf 13, 24 ve 44). 
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167.  Ancak, bu tedbirlerin hiçbiri H.O.’yu daha başka şiddetler uygulamaktan alıkoymak 
için yeterli olmamıştır. Bu bağlamda Hükümet, şikâyetlerini geri çektiği ve yetkili 
makamlarla işbirliğinde bulunmadığı için başvurucuyu suçlamaktadır; bu nedenle, mağdurun 
aktif katılımını gerektiren iç hukuk kuralları uyarınca H.O. aleyhindeki ceza yargılamasının 
sürdürülmesi engellenmiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 70).  

168.  Mahkeme, 2. madde kapsamında şikâyete ilişkin görüşünü; yani H.O. tarafından 
uygulanan şiddetin kovuşturma gerektirecek denli ağır olması ve başvurucunun fiziksel 
bütünlüğüne yönelik sürekli bir tehdit bulunması nedeniyle, yasal mevzuatın, kovuşturma 
makamlarının başvurucunun şikâyetlerini geri çekmesine rağmen H.O. hakkında ceza 
takibinde bulunmasını sağlaması gerektiği şeklindeki görüşünü burada da yinelemektedir 
(bkz. yukarıdaki paragraf 137-148).  

169.  Ne var ki, yerel makamların başvurucuya yönelik şiddet saldırılarının tekrarını 
önlemek için gereken özeni gösterdiğini söylemek mümkün değildir, zira başvurucunun 
kocası bu şiddet eylemlerini önünde hiçbir engel olmaksızın ve Sözleşme tarafından kabul 
edilen haklara zarar vermesine rağmen cezadan muaf biçimde gerçekleştirmiştir (kıyasen bkz. 
Maria da Penha – Brezilya, yukarıda atıf yapılmaktadır, §§ 42-44). Bir örnek vermek 
gerekirse, Mahkeme ilk büyük olayın ardından (bkz. paragraf 9 ve 10) H.O.’nun başvurucuyu 
tekrar ağır bir biçimde dövdüğüne ve hayatını tehlikeye sokacak nitelikte yaralanmalara 
sebebiyet verdiğine, ancak davası sürerken “suçun niteliği ve başvurucunun sağlığına 
kavuşmuş olması göz önüne alınarak” salıverildiğine işaret etmektedir. Yargılamalara ise 
nihayetinde son verilmiştir, zira başvurucu şikâyetlerini geri çekmiştir (bkz. yukarıdaki 
paragraf 13 ve 19). Yine, H.O.’nun başvurucuya ve annesine bıçak kullanarak saldırmış ve 
ağır yaralanmalara yol açmış olmasına karşın, kovuşturma makamları hiçbir anlamlı 
soruşturma yürütülmeksizin yargılamaları sonlandırmıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 20 ve 21). 
Keza, H.O. arabasını başvurucunun ve annesinin üzerine sürmüş, bu kez başvurucunun 
yaralanmasına ve annesinin hayati tehlike yaratan yaralar almasına neden olmuştur. 
Cezaevinde sadece 25 gün kalmış ve başvurucunun annesine yönelik ciddi yaralamalara 
sebebiyet vermekten ötürü sadece para cezasına çarptırılmıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 23-
36). Son olarak, Mahkeme özellikle, Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi’nin başvurucuyu yedi 
kez bıçakladığı için H.O.’ya ceza olarak sadece, taksitler halinde ödenebilecek, düşük bir para 
cezası verme kararından etkilenmiştir (bkz. paragraf 37 ve 44).  

170.  Yukarıda dile getirilenler ışığında, Mahkeme başvurucunun eski kocasının 
davranışına verilen yanıtın söz konusu suçların ağırlığı karşısında açıkça yetersiz olduğunu 
kanaatindedir (kıyasen bkz. Ali ve Ayşe Duran – Türkiye, no. 42942/02, § 54, 8 Nisan 2008). 
Bu nedenle, bu olaydaki yargı kararlarının etkiden yoksun olduğunu, belirli bir oranda 
müsamaha içerdiğini ve H.O.’nun davranışı üzerinde gözle görülebilir hiçbir önleyici veya 
caydırıcı etki yaratmadığını gözlemlemektedir.  

171.  Hükümet’in, 4320 sayılı Kanun kapsamında mevcut bulunan hukuk yollarının yanı 
sıra, başvurucunun kadınları korumak için kurulmuş sığınma evlerine sığınma talep 
edebileceği yönündeki iddiasına ilişkin olarak, Mahkeme, 4320 sayılı Kanun’un yürürlüğe 
konduğu 14 Ocak 1998 tarihine dek, Türk hukukunun savunmasız bir konumda bulunan 
kişileri aile içi şiddete karşı korumak için tasarlanmış özel idare ve polis tedbirleri 
öngörmediğini kaydetmektedir. Bu tarihten sonra dahi, ulusal makamların söz konusu Kanun 
tarafından öngörülen tedbir ve yaptırımları başvurucuyu kocasına karşı korumak amacıyla 
etkili biçimde uygulamadığı görülmektedir. H.O. tarafından uygulanan toplam şiddet miktarı 
göz önüne alındığında, savcılığın 4320 sayılı Kanun’da yer alan tedbirleri, başvurucunun bu 
kanunun uygulanmasına yönelik özel bir talepte bulunmasını beklemeden resen uygulaması 
lazım gelmekteydi.  

 

172.  Dolayısıyla, başvurucunun Hükümet tarafından önerildiği üzere sığınma evlerinden 
birine kabul edildiği varsayılacak olsa dahi, Mahkeme bunun sadece geçici bir çözüm 
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olacağını kaydetmektedir. Dahası, o evlerde kalan mağdurların güvenliğini sağlayacak 
herhangi bir resmi düzenleme bulunduğu izlenimi de yaratılmamıştır.  

173.  Son olarak, Mahkeme başvurucu tarafından uğranılan şiddete, yetkililerin 
eylemsizliği devam ettiğinden son nokta konulmamış olduğunu da derin bir üzüntüyle 
belirtmektedir. Bu bağlamda Mahkeme, H.O.’nun cezaevinden çıkmasının hemen ardından 
yine başvurucunun fiziksel bütünlüğüne yönelik tehditlerde bulunduğuna işaret etmektedir 
(bkz. yukarıdaki paragraf 59). Başvurucunun 15 Nisan 2008 tarihince savcılık makamlarına 
kendisini korumak için tedbirler almaları talebiyle yaptığı başvuruya rağmen, Mahkeme’nin 
Hükümet’ten alınan tedbirler hakkında kendi makamlarından bilgi edinmesini talep etmesine 
dek hiçbir şey yapılmamıştır. Bu talebin ardından, Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla, 
Diyarbakır Savcısı H.O.’yu yönelttiği ölüm tehditleri hakkında sorgulamış ve başvurucunun 
şu andaki erkek arkadaşından ifade almıştır (bkz. yukarıdaki paragraf 60-67).  

174.  Başvurucunun yasal temsilcisi, Mahkeme’ye yine, yetkililerin müvekkilini korumak 
için yeterli tedbirleri halen almaması nedeniyle başvurucunun hayatının yakın bir tehlike 
altında olduğunu bildirmiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 68). Bu şikâyetin iletilmesinin ve 
Mahkeme’nin bu bağlamda bir açıklama yapılmasını talep etmesinin ardından, yerel 
makamlar şimdi başvurucunun korunmasını sağlayacak özel tedbirler almış bulunmaktadır 
(bkz. yukarıdaki paragraf 69).  

175.  Mahkeme, Hükümet tarafından 3. madde kapsamındaki şikâyetlere ilişkin olarak 
sunulan hukuk yollarının genel olarak etkisizliğini dikkate alarak, Hükümet’in iç hukuk 
yollarının tüketilmediği itirazını reddetmektedir.  

176.  Mahkeme, Devlet makamlarının başvurucunun kişisel bütünlüğüne kocası tarafından 
yöneltilen ciddi ihlallere karşı etkili caydırıcılık biçiminde koruma tedbirleri alamamasının 
sonucu olarak, Sözleşme’nin 3. maddesine yönelik bir ihlal bulunduğu sonucuna varmaktadır.  

IV.  SÖZLEŞME’NİN 2. VE 3. MADDELERİ İLE BİRLİKTE ELE ALINDIĞINDA 14. 
MADDESİNE YÖNELİK İHLAL İDDİASI 

177.  Başvurucu, Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri ile birlikte ele alındığında, kendisinin ve 
annesinin toplumsal cinsiyetlerine dayalı olarak 14. madde kapsamında ayrımcılığa uğramış 
olduğundan yakınmaktadır.  

Sözleşme’nin 14. maddesi şu hükmü içermektedir: 
“Bu Sözleşme'de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer 

kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir 
durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.” 

A. Tarafların görüşleri 

1.  Başvurucu 

178.  Başvurucu, aile birliğini kadının hayatından üstün tutması nedeniyle davalı Devlet’in 
iç hukukunun ayrımcı olduğunu ve kadınları korumak bakımından yetersiz olduğunu öne 
sürmüştür. İlgili tarihte yürürlükte olan eski Medeni Kanun, ailenin reisinin koca olması, aile 
birliğinin temsilcisi olarak kocanın isteklerine ağırlık tanınması vs. gibi, kadın ile erkek 
arasında ayırım yapan birçok hüküm içermekteydi. O sıradaki Ceza Kanunu da kadınlara 
ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktaydı. Kadın esasen toplumun ve aile içerisinde de 
erkeğin malı olarak görülmekteydi. Bunun en önemli göstergesi, “Genel Ahlaka ve Aile 
Düzenine Karşı İşlenen Suçlar” başlığını taşıyan bölümde yer alan cinsel suçlardı; oysaki 
kadına yönelik olarak işlenen cinsel suçlar aslında kadının kişisel hak ve özgürlüklerine karşı 
yöneltilen doğrudan saldırılardır. Bahsi geçen algılama yüzünden, Ceza Kanunu karılarını aile 
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namusu adına öldüren kocalara daha hafif cezalar uygulamaktaydı. H.O.’nun 15 yıl ceza 
alması da Ceza Kanunu’nda bu sınıflandırmanın bir sonucudur.  

179.  Hükümet tarafından sırasıyla 2002 ve 2004 yıllarında Medeni Kanun’da ve Ceza 
Kanunu’nda yapılan reformlara rağmen, erkekler tarafından uygulanan aile içi şiddete halen 
müsamaha gösterilmektedir ve faillere yargısal ve idari organlar tarafından muafiyetler 
tanınmaktadır. Başvurucu ve annesi sırf kadın oldukları için 2, 3, 6 ve 13. maddelere yönelik 
ihlallerin mağduru olmuşlardır. Bu bağlamda başvurucu, Mahkeme’nin dikkatini aynı 
ihlallerin mağduru konumunda olan bir erkek bulunması ihtimalinin yokluğuna çekmektedir.  

2.  Hükümet 
180.  Hükümet somut davada hiçbir toplumsal cinsiyet ayrımcılığı bulunmadığını, çünkü 

söz konusu şiddetin karşılıklı olduğunu ileri sürmüştür. Dahası, ceza veya aile kanunlarından 
ve adli veya idari uygulamadan kaynaklanan kurumsallaştırılmış bir ayrımcılık bulunduğu 
iddiası da mümkün değildir. İç hukukun kadın ile erkek arasında resmi ve açık bir ayrım 
içerdiği de savunulamaz. Ulusal makamların başvurucunun yaşam hakkını, kadın olduğu için 
korumadığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.  

181.  Hükümet ayrıca, 2002 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen reformların, yani Medeni 
Kanun’un birtakım hükümlerinin gözden geçirilmesi ve yeni bir Ceza Kanunu kabul 
edilmesinin ve 4320 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından, Türk hukukunun aile içi 
şiddete yönelik olarak kadınların korunması için uluslararası standartları karşılayan yeterli 
güvenceler sunduğunu belirtmiştir. Hükümet, bu şikâyetin iç hukuk yollarının tüketilmemiş 
olması veya söz konusu iddialar ulusal makamlar huzurunda hiç dillendirilmemiş olduğundan 
ve her halükârda özden yoksun bulunduğundan açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle 
kabuledilemez ilan edilmesi gerektiği kanaatini dile getirmiştir.  

3.  Interights 

182.  Interights, Devletin aile içi şiddete karşı koruma sağlayamamasının, eşit hukuki 
koruma sağlama yükümlülüğünün cinsiyete dayalı olarak yerine getirilmemiş olduğu 
anlamına geldiği görüşündedir. Ayrıca, kadına yönelik şiddetin hukuka aykırı bir ayrımcılık 
biçimi olarak tanınması yönünde uluslararası arenada –hem Birleşmiş Milletler bünyesinde 
hem de Amerikan Devletleri sisteminde– güçlenen bir yaklaşım bulunduğuna işaret etmiştir.   

B.  Mahkeme’nin değerlendirmesi 

1.  İlgili prensipler 

183.  Mahkeme, D.H. ve diğerleri – Çek Cumhuriyeti ([BD], no. 57325/00, 13 Kasım 
2007, §§ 175-180) tarihli yakın hükmünde, ayrımcılık konusunda şu prensipleri ortaya 
koymuştur:  

“175. Mahkeme, içtihatlarında, ayrımcılığın ilgili bakımdan benzer durumlarda bulunan kişilere nesnel ve 
makul bir gerekçe bulunmaksızın farklı muamele edilmesi anlamına geldiğini saptamıştır (Willis – Birleşik 
Krallık, no. 36042/97, § 48, AİHM 2002-IV ve Okpisz - Almanya, no. 59140/00, § 33, 25 Ekim 2005). ... 
Ayrıca, belirli bir grup üzerinde orantısız biçimde olumsuz etkileri olan genel bir politika veya tedbirin özel 
olarak o grubu hedef alıp almadığına bakılmaksızın ayrımcı addedilebileceğini (bkz. Hugh Jordan – 
Birleşik Krallık, no. 24746/94, § 154, 4 Mayıs 2001 ve Hoogendijk – Hollanda (karar), no. 58461/00, 6 
Ocak 2005), ve Sözleşme’ye aykırı olma ihtimali taşıyan ayrımcılığın bir fiili [de facto] durumdan 
kaynaklanıyor olabileceğini de (bkz. Zarb Adami – Malta, no. 17209/02, § 76, AİHM 2006-...) kabul 
etmektedir. … 

177.  Bu alandaki ispat yüküne gelince, Mahkeme başvurucunun muamelede bir farklılık bulunduğunu 
ortaya koymasının ardından, bu farklılığın haklı sebebe dayandığını kanıtlama yükünün Hükümet’e 
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geçtiğini tespit etmiştir (bkz. başka emsal kararların yanı sıra, Chassagnou ve diğerleri – Fransa [BD], no. 
25088/94, 28331/95 ve 28443/95, §§ 91-92, AİHM 1999-III ve Timishev, yukarıda atıf yapılmaktadır, § 
57). 

178.  İspat yükünü davalı Devlet’e geçirmeye muktedir prima facie [ilk bakışta haklı görünen] delilleri 
neyin oluşturduğu sorusuna gelince, Mahkeme Nachova ve diğerleri davasında (yukarıda atıf 
yapılmaktadır, § 147), huzurundaki yargılamalarda delillerin kabuledilebilirliğine dair hiçbir usuli engel 
veya değerlendirilmesi konusunda önceden belirlenmiş bir formül bulunmadığını dile getirmiştir. 
Mahkeme, kendi kanaatine göre, olgulardan ve tarafların sunumlarından çıkartılabilecek çıkarımları da 
içeren tüm delillerin serbestçe değerlendirilmesi ile desteklenen sonuçlara varmaktadır. Mahkeme’nin 
yerleşik içtihadına göre, yeterince güçlü, açık ve uyumlu çıkarımların veya benzeri çürütülmemiş olgusal 
varsayımların bir arada bulunmasından kanıta ulaşılabilir. Dahası, belirli bir sonuca varılması için gereken 
ikna seviyesi ve bu bağlamda, ispat yükünün dağılımı da niteliği gereği, olguların hususiyeti, iddianın 
niteliği ve söz konusu Sözleşme hakkı ile bağlantılıdır.  

179.  Mahkeme ayrıca, Sözleşme yargılamalarının her durumda affirmanti incumbit probatio (herkes 
iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür) prensibinin katı biçimde tatbikine yol açmadığını da kabul etmektedir 
(bkz. Aktaş – Türkiye (alıntılar), no. 24351/94, § 272, AİHM 2003-V). Belirli bazı durumlarda, söz konusu 
olaylar tamamen veya büyük bir oranda, yetkili makamların münhasır bilgisi dahiline girdiğinde, ispat yükü 
tatminkâr ve ikna edici bir açıklama sunulması şeklinde yetkili makamlara ait addedilebilmektedir (bkz. 
Salman – Türkiye [BD], no. 21986/93, § 100, AİHM 2000-VII ve Anguelova – Bulgaristan, no. 38361/97, § 
111, AİHM 2002-IV). Nachova ve diğerleri davasında (yukarıda atıf yapılmaktadır, § 157) Mahkeme, 
davalı Devlet’in, bir şiddet eyleminin ırkçı önyargılardan beslendiği iddiasını içeren belirli bazı davalarda, 
savunulabilir bir ayrımcılık iddiasını, söz konusu davada bunu yapmak zor sayılsa dahi, çürütmesi 
gerekliliğini ihtimal dışı bırakmamıştır. Bu bağlamda, birçok ülkenin hukuk sisteminde bir politikanın, 
kararın veya uygulamanın ayrımcı etkisinin kanıtlanmasının, istihdam veya hizmet tedariki alanlarında 
iddia edilen ayrımcılığa ilişkin bir niyetin kanıtlanması gereği ile yerine getirilmiş olacağına işaret etmiştir.  

180.  Mahkeme istatistiklerin delil oluşturup oluşturamayacağına ilişkin olarak, geçmişte, istatistiklerin 
tek başlarına ayrımcı olarak nitelendirilebilecek bir uygulamayı ortaya koyamayacağını dile getirmiştir 
(Hugh Jordan, yukarıda atıf yapılmaktadır, § 154). Ancak başvurucuların bir genel tedbirin veya fiili [de 
facto] durumun etkisi bakımından bir farklılık ileri sürdükleri ayrımcılık meselelerine ilişkin daha yakın 
tarihli davalarda (Hoogendijk, yukarıda atıf yapılmaktadır ve Zarb Adami, yukarıda atıf yapılmaktadır, 
§§ 77-78), Mahkeme, benzer durumdaki iki grup (erkekler ve kadınlar) arasında bir muamele farkı tespit 
etmek için taraflarca sunulan istatistiklere yoğun bir biçimde dayanmıştır.  

Öyle ki, Hoogendijk kararında Mahkeme şu ifadeleri kullanmıştır: “[B]ir başvurucu, tartışmasız resmi 
istatistiklere dayanarak, belirli bir kuralın –tarafsız bir biçimde formüle edilmiş olmasına karşın– aslında 
erkeklere oranla kadınları açıkça daha yüksek bir oranda etkilediğine dair ilk bakışta haklı görünen [prima 
facie] bir göstergenin varlığını ortaya koyabilirse, bu durumun cinsiyet temeline dayalı bir ayrımcılıkla 
ilgisi bulunmayan nesnel faktörlerin sonucu olduğunu kanıtlama yükü davalı Hükümet’e aittir. Erkeklerle 
kadınlar açısından ortaya çıkan etki farkının uygulamada ayrımcı nitelik taşımadığını kanıtlama yükü davalı 
Hükümet’e geçmeyecek olursa, pratikte başvurucuların dolaylı ayrımcılığı kanıtlaması son derece 
güçleşecektir.” 

2.  Yukarıdaki prensiplerin somut davadaki olgulara tatbiki 

a.  Aile içi şiddet bağlamında ayrımcılığın anlamı 
184.  Mahkeme ilk olarak, Sözleşme hükümlerinin hedef ve amacını değerlendirirken, 

huzuruna sunulmuş bulunan hukuki sorunun uluslararası hukuk açısından arkaplanını da 
dikkate aldığını kaydetmektedir. Devletlerin çok büyük bir kısmı tarafından kabul edilen kural 
ve prensipler bütününden oluşan Avrupa Devletlerinin ortak uluslararası ve iç hukuk 
standartları, Mahkeme’nin daha geleneksel yorum araçlarının yeterli bir kesinlik derecesiyle 
tesis edemediği bir Sözleşme hükmünün kapsamını açıklığa kavuşturması istendiğinde, göz 
ardı edemeyeceği bir gerçekliği yansıtmaktadır (bkz. Saadi – İtalya [BD], no. 37201/06, § 63, 
AİHM 2008-..., Demir ve Baykara’da atıfta bulunulmaktadır, yukarıda atıf yapılmaktadır, § 
76).  
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185.  Bu bağlamda, kadınlara yönelik ayrımcılığın tanımı ve kapsamı değerlendirilirken, 
içtihadında saptanmış bulunan daha geniş ayrımcılık tanımının yanı sıra (bkz. yukarıdaki 
paragraf 183) Mahkeme daha hususi yasal belgelerdeki hükümleri ve uluslararası yasal 
organların kadına yönelik şiddet meselesi hakkında verdikleri kararları de dikkate almak 
durumundadır.  

186. Bu bağlamda, CEDAW kadına yönelik şiddeti 1. maddesinde şu şekilde 
tanımlamaktadır: “… siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın 
ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne 
olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya 
kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran 
cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama” 

187.  CEDAW Komitesi, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin 
kadınlara yönelik bir ayrımcılık biçimi olduğunu yinelemiştir (bkz. yukarıdaki paragraf 74). 

188.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile 
ayrımcılık arasındaki rabıtayı 2003/45 sayılı kararında “kadına yönelik her türlü şiddetin 
kadına yönelik hukuki ve fiili ayrımcılık ve toplumda kadınlara biçilen daha düşük statü 
bağlamı dahilinde vuku bulduğunu ve kadınların Devletten telafi isterken sık sık karşı karşıya 
kaldığı engellerle daha da ağırlaştığını” vurgulayarak açıkça tanımıştır.  

189.  Dahası, şimdiye dek yalnızca kadına yönelik şiddet konusunu ele alan yegâne çok 
taraflı insan hakları sözleşmesi olan Belém do Para Sözleşmesi, her kadının şiddetten arî olma 
hakkını, başka şeylerin yanı sıra, her türlü ayrımcılık biçiminden arî olma hakkını da içerir 
biçimde tanımlamaktadır.  

190.  Son olarak, Amerikan Devletleri Komisyonu da kadına yönelik şiddeti, Devlet’in bir 
aile içi şiddet şikâyetini önleme ve soruşturma yönünde gerekli özeni göstermemesi halinde 
bir tür ayrımcılık olarak nitelendirmiştir (bkz. Maria da Penha – Brezilya, yukarıda atıf 
yapılmaktadır, § 80). 

191.  Yukarıda bahsi geçen kural ve kararlardan, Devlet’in kadını aile içi şiddete karşı 
korumamasının kadınların eşit hukuki koruma hakkını ihlal ettiği ve bunun için bu 
korumamanın kasti olmasının şart olmadığı anlaşılmaktadır.  

b. Türkiye’de aile içi şiddete bakış 

192.  Mahkeme, o sırada yürürlükte olan Türk hukukunun hak ve özgürlüklerden 
yararlanılması bakımından erkekler ile kadınlar arasında açık bir ayrım yapmamakla birlikte, 
demokratik ve çoğulcu bir toplumda kadının statüsüne ilişkin uluslararası standartlarla paralel 
hale getirilmesi gerektiğini gözlemlemektedir. Tıpkı CEDAW Komitesi gibi (bkz. Sonuç 
Gözlemleri, §§ 12-21), Mahkeme de, Hükümet tarafından gerçekleştirilen reformları, özellikle 
de aile içi şiddete karşı koruma amaçlı özel tedbirler öngören 4320 sayılı Kanun’un kabul 
edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Yani, söz konusu ayrımcılık iddiası sadece 
mevzuata dayalı değil de, daha ziyade yerel makamların, kadınların aile içi şiddeti 
bildirdiklerinde karakollarda gördükleri muamele ve mağdurlara etkili koruma sağlamak 
konusunda yargının pasifliği gibi davranışlarını içeren genel yaklaşımından kaynaklı 
görünmektedir. Mahkeme, Türk Hükümeti’nin CEDAW Komitesi huzurunda bu meseleyi ele 
alırken uygulamada yaşanan güçlükleri halihazırda kabul etmiş olduğunu belirtmektedir 
(A.g.b.). 

193.  Bu bağlamda Mahkeme, başvurucunun kadına yönelik ayrımcılığı gözler önüne 
sermek amacıyla, önde gelen iki STK, Diyarbakır Barosu ve Uluslararası Af Örgütü 
tarafından hazırlanmış rapor ve istatistikler sunduğunu belirtmektedir (bkz. yukarıdaki 
paragraf 91-104). Bu raporlarda varılan tespit ve sonuçlara Hükümet tarafından yargılamanın 
hiçbir aşamasında karşı çıkılmadığını hatırda tutan Mahkeme, bu tespit ve sonuçları somut 
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davadaki kendi tespitleri ile birlikte değerlendirecektir (bkz. Hoogendijk, yukarıda atıf 
yapılmaktadır ve Zarb Adami, yukarıda atıf yapılmaktadır, §§ 77-78). 

194.  Bu raporları inceleyen Mahkeme, kayda geçirilmiş en çok sayıdaki aile içi şiddet 
mağdurunun, başvurucunun da ilgili tarihte yaşadığı Diyarbakır’da bulunduğunu ve 
mağdurların hepsinin çoğunlukla fiziksel şiddete maruz kalmış kadınlar olduğunu tespit 
etmiştir. Bu kadınların çok büyük bir kısmı Kürt kökenlidir, okuma yazma bilmemektedir 
veya çok düşük bir eğitim seviyesine sahiptir ve genellikle kendilerine ait bir gelir kaynakları 
bulunmamaktadır (bkz. yukarıdaki paragraf 98).  

195.  Dahası, Hükümet tarafından aile içi şiddetle karşılaşan kadınlara yönelik hukuk 
yollarından biri olarak dayanak gösterilen 4320 sayılı Kanun’un tatbikinde ciddi sorunlar 
yaşanıyor gibi görünmektedir. Yukarıda adı geçen örgütler tarafından gerçekleştirilen 
araştırmalar, mağdurların aile içi şiddeti karakollara bildirdiğinde, polis memurlarının bu 
şikâyetleri soruşturmak yerine, mağdurları evlerine geri dönmeye ve şikâyetlerinden 
vazgeçmeye ikna etmeye uğraşan bir aracı rolü üstlenmeye çalıştığını belirtmektedir. Bu 
bağlamda, polis memurları bu sorunu “kendilerinin müdahale edemeyeceği bir aile meselesi” 
olarak görmektedir (bkz. yukarıdaki paragraf 92, 96 ve 102).  

196.  Ayrıca bu raporlardan, mahkemeler tarafından 4320 sayılı Kanun kapsamında tedbir 
kararı verilmesinde makul olmayan gecikmeler yaşandığı, çünkü mahkemelerin bu tedbir 
kararlarına acil bir adım değil, bir tür boşanma işlemi muamelesi yaptığı sonucu çıkmaktadır. 
Sıra saldırganlara yönelik olarak tedbir kararlarının uygulanmasına geldiğinde, polis 
memurlarının olumsuz tavrı nedeniyle sık sık gecikmeler olmaktadır (bkz. yukarıdaki 
paragraf 91-93, 95 ve 101). Dahası, aile içi şiddet failleri caydırıcı cezalar almıyor 
görünmektedir, çünkü mahkemeler töre, gelenek veya namus nedeniyle cezalarda indirim 
yapmaktadır (bkz. yukarıdaki paragraf 103 ve 106).  

197.  Bu sorunların sonucu olarak, yukarıda bahsi geçen raporlar, aile içi şiddete yetkili 
makamlarca müsamaha gösterildiği ve Hükümet tarafından işaret edilen hukuk yollarının 
etkili biçimde işlemediği izlenimi yaratmaktadır. Benzer tespit ve endişeler, “aile içi şiddet de 
dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin Türkiye’de sürekliliği”ne işaret eden CEDAW 
Komitesi tarafından da dile getirilmiş ve davalı Devlet kadına yönelik şiddetin önleme ve bu 
şiddetle mücadele etme çabalarını yoğunlaştırmaya çağrılmıştır. CEDAW Komitesi ayrıca, 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlara koruma ve destek hizmetleri sağlanması ve 
suçluların cezalandırılıp ıslah edilmesi için Ailenin Korunması Kanunu’nun ve ilgili 
politikaların tam anlamıyla uygulanması ve etkinliğinin dikkatle izlenmesi gereğinin altını 
çizmiştir (bkz. Sonuç Gözlemleri, § 28). 

198.  Yukarıda dile getirilenler ışığında, Mahkeme başvurucunun, itiraz edilmemiş 
istatistiksel bilgilerle desteklenerek, aile içi şiddetin esasen kadınları etkilediğine ve 
Türkiye’deki genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin aile içi şiddeti besleyen bir ortam yarattığına 
dair ilk bakışta haklı görünen [prima facie] bir göstergenin varlığını ortaya koyabilmiştir.  

c.  Başvurucunun ve annesinin yetkili makamların eşit hukuki koruma 
sağlamaması nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı 

199.  Mahkeme somut davada işletildiği haliyle ceza hukuku sisteminin H.O. tarafından 
başvurucunun ve annesinin kişisel bütünlüğüne yöneltilmiş hukuka aykırı eylemlerin etkili 
biçimde önlenmesini sağlamakta yeterli bir caydırıcılık etkisi yaratmadığını ve dolayısıyla 
başvurucunun ve annesinin Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri kapsamındaki haklarının ihlal 
edilmiş olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır.  

200.  Mahkeme, Türkiye’deki genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin, kasıtlı biçimde olmasa 
da, esasen kadınları etkilediği şeklinde yukarıda yaptığı tespitini hatırda tutarak, başvurucu ve 
annesi tarafından maruz kalınan şiddetin, kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimini oluşturan 
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toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak görülebileceği kanaatindedir. Hükümet tarafından son 
yıllarda gerçekleştirilen reformlara rağmen, somut davada olduğu gibi, yargı sisteminin genel 
duyarsızlığı ve saldırganların yararlandığı muafiyetler, aile içi şiddet konusunu ele alan uygun 
adımların atılması konusunda yeterli kararlılığın bulunmadığına delalet etmiştir (bkz., 
özellikle CEDAW 9. Kısım, yukarıdaki paragraf 187’de atıf yapılmaktadır).  

201.  Başvurucuya ve annesine Sözleşme’nin 2. ve 3. maddelerinde garanti altına alınan 
haklardan yararlanma konusunda eşit hukuki koruma sağlayan iç hukuk yollarının 
etkisizliğini dikkate alan Mahkeme, başvurucuyu iç hukuk yollarını tüketme 
yükümlülüğünden kurtaran özel koşulların var olduğuna kanaat getirmiştir. Dolayısıyla 
Hükümet’in, Sözleşme’nin 14. maddesi kapsamında başvurucunun şikâyetine karşı iç hukuk 
yollarının tüketilmediği itirazını reddetmektedir.  

202.  Yukarıdaki hususlar ışığında, Mahkeme somut davada, Sözleşme’nin 2. ve 3. 
maddeleri ile birlikte ele alındığında 14. maddeye yönelik bir ihlal bulunduğu sonucuna 
varmaktadır.  

V.  SÖZLEŞME’NİN 6. VE 13. MADDELERİNE İLİŞKİN İHLAL İDDİALARI  

203.  Başvurucu Sözleşme’nin 6. ve 13. maddelerine dayanarak, H.O. aleyhinde açılan 
ceza davasının etkisiz olduğundan ve kendisine ve annesine yeterli koruma sağlanmadığından 
yakınmıştır.  

204.  Hükümet bu sava karşı çıkmıştır.  
205.   Sözleşme’nin 2, 3 ve 14. maddeleri kapsamında ihlaller tespit eden Mahkeme (bkz. 

yukarıdaki paragraf 153, 176 ve 202) aynı olguları 6. ve 13. maddeler bağlamında incelemeyi 
gerekli görmemektedir.  

VI. SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

206.  Sözleşme’nin 41. maddesi şu hükmü içermektedir: 
 “Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci 

Taraf’ın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören 
tarafın hakkaniyete uygun bir surette tatminine hükmeder.” 

A.  Tazminat 
207.  Başvurucu annesinin ölümünden doğan maddi tazminat olarak 70.000 Türk Lirası 

(yaklaşık 35.000 Avro) ve manevi tazminat olarak da 250.000 Türk Lirası (yaklaşık 125.000 
Avro) istemiştir. Annesinin öldürülmesinin ardından annesinden aldığı ekonomik destekten 
mahrum kaldığını açıklamıştır. Annesinin öldürülmesi ve eski kocası tarafından uygulanan 
sürekli şiddet başvurucuda stres ve ıstırap yaratmış ve aynı zamanda psikolojik esenliği ve 
onurunda telafisi mümkün olmayan zararlar doğurmuştur.  

208.  Hükümet istenen miktarların davanın koşulları karşısında haklı kılınmadığı görüşünü 
dile getirmiştir. Ya da, alternatif olarak, miktarların aşırı olduğunu ve bu başlık altında verilen 
hiçbir hükmün sebepsiz zenginleşmeye yol açmaması gerektiğini öne sürmüştür.  

209.  Başvurucunun maddi tazminat talebine ilişkin olarak, Mahkeme başvurucunun birkaç 
kez annesinin evine sığınmak istediğini kanıtlamış olmakla birlikte, mali olarak herhangi bir 
biçimde annesine bağımlı olduğunu kanıtlamamış olduğunu kaydetmektedir. Ancak bu 
durum, yakın bir aile mensubu Sözleşme’nin bir ihlaline uğramış bulunduğu tespit edilen bir 
başvurucuya maddi tazminat verilmesi hükmünü ihtimal dışı bırakmamaktadır (bkz. Aksoy – 
Türkiye, 18 Aralık 1996, § 113, Raporlar 1996-VI, adı geçen davada başvurucu tarafından 
ölümünden önce gözaltı ve işkence olaylarından dolayı yaşadığı gelir kaybına ve sağlık 
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harcamalarına dair talep edilen maddi tazminatlar, başvurucunun başvuruyu sürdürmekte olan 
babasına yönelik olarak bir hükme varılırken Mahkeme tarafından dikkate alınmıştır). Ancak 
mevcut davada maddi tazminat talepleri, başvurucunun annesinin ölümünden sonra uğranılan 
zarar iddialarıyla ilgilidir. Mahkeme başvurucunun annesinin ölümünden önce herhangi bir 
kayba uğradığına ikna olmamıştır. Bu nedenledir ki Mahkeme, somut dava koşullarında 
maddi tazminata ilişkin olarak başvurucuya herhangi bir miktara hükmetmeyi uygun 
bulmamaktadır.  

210.  Öte yandan, manevi tazminata ilişkin olarak Mahkeme, başvurucunun annesinin 
öldürülmesi ve yetkili makamların kocası tarafından uygulanan aile içi şiddeti engelleme ve 
kocasına caydırıcı bir ceza verme konusunda yeterli tedbirler alamamaları nedeniyle 
başvurucunun hiç şüphesiz ıstırap ve sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Hakkaniyete göre karar 
veren Mahkeme, başvurucuya Sözleşme’nin 2, 3 ve 14. maddelerine yönelik ihlaller 
neticesinde uğradığı zarara ilişkin olarak 30.000 Avro ödenmesine hükmetmektedir.  

B.  Masraf ve harcamalar 
211.  Başvurucu ayrıca, Mahkeme huzurunda yapılan masraf ve harcamalar için 15.500 

Türk Lirası (yaklaşık 7750 Avro) talep etmiştir. Buna davanın hazırlanması için harcanan 
ücret ve masraflar (38 saatlik avukatlık ücreti) ve Strasburg’taki duruşmaya katılım 
masraflarının yanı sıra, telefon, faks, tercüme ve kırtasiye gibi diğer harcamalar dahildir.  

212.  Hükümet başvurucunun bu başlık altındaki talebinin, beraberinde hiçbir destekleyici 
belge sunulmamış olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği görüşünü dile getirmiştir.  

213.  Mahkeme içtihatlarına göre, bir başvurucunun ancak gerçekten ve gerekli olarak 
harcandığının kanıtlanması ve miktar olarak makul olması halinde masraf ve harcamaların 
tazmini hakkı bulunmaktadır. Somut davada Mahkeme, kendi elindeki bilgilere ve yukarıdaki 
kritere dayanarak, Mahkeme huzurundaki masraf ve yargılamalar için toplam 6500 Avro 
ödenmesine, Avrupa Konseyi’nden adli yardım yoluyla alınan 1494 Avro’nun bu miktardan 
düşülmesine karar vermektedir.  

C.  Temerrüt faizi 
214.  Mahkeme, temerrüt faizinin Avrupa Merkez Bankası marjinal yatırım faizi oranına 

yüzde üç puan eklenmek suretiyle saptanmasını uygun görmektedir.  

BU NEDENLERDEN DOLAYI, MAHKEME OYBİRLİĞİYLE 

1.  Hükümet’in altı ay kuralına uyulmadığı iddiasına dayalı ön itirazını reddetmektedir;  

2.  Sözleşme’nin 2, 3 ve 14. maddeleri kapsamındaki şikâyetlerin esasını Hükümet’in iç 
hukuk yollarının tüketilmediği iddiasına dayalı ön itirazlarıyla birleştirmekte ve 
reddetmektedir;  

3.  Başvuruyu kabuledilebilir ilan etmektedir; 

4.  Başvurucunun annesinin ölümüne ilişkin olarak Sözleşme’nin 2. maddesine yönelik bir 
ihlal bulunduğuna karar vermektedir; 

5.  Yetkili makamların başvurucuyu eski kocası tarafından uygulanan aile içi şiddete karşı 
koruyamamasına ilişkin olarak Sözleşme’nin 3. maddesine yönelik bir ihlal bulunduğuna 
karar vermektedir; 
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6.  Sözleşme’nin 6. ve 13. maddeleri kapsamındaki şikâyetleri inceleme gereği bulunmadığına 
karar vermektedir; 

7.  Sözleşme’nin 2. ve 3. maddeleri ile birlikte ele alındığında 14. maddeye yönelik bir ihlal 
bulunduğuna karar vermektedir; 

8.   (a)  Davalı Devlet’in bu kararın Sözleşme’nin 44/2. maddesi uyarınca nihai hale geldiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde, şu miktarları ödeme tarihinde geçerli olan kura göre Türk 
Lirası’na çevrilmiş halde başvurucuya ödemesine: 

(i)  manevi tazminata ilişkin olarak, toplam 30.000 Avro (otuz bin avro) tutarındaki 
miktar, artı yüklenebilir tüm vergiler; 
(ii)  masraf ve harcamalar için, 6500 Avro (altı bin beş yüz avro), eksi Avrupa 
Konseyi’nden adli yardım yoluyla alınmış 1494 avro, artı başvurucuya yüklenebilir 
tüm vergiler; 

(b)  yukarıda bahsi geçen üç aylık sürenin sona ermesinden ödeme tarihine dek yukarıdaki 
miktarlara, temerrüt dönemindeki Avrupa Merkez Bankası marjinal yatırım faizi oranına 
yüzde üç puan eklenmek suretiyle hesaplanacak bir oranda basit faiz uygulanmasına karar 
vermektedir; 

9.  Başvurucunun adil karşılık talebinin geri kalan kısmını reddetmektedir. 

İngilizce olarak yazılmış ve 9 Haziran 2009’da, Mahkeme Tüzüğü’nün 77/2. ve 77/3. 
maddeleri uyarınca yazılı olarak açıklanmıştır.  

Santiago Quesada Josep Casadevall Zabıt Kâtibi Başkan 

 

                                                
 

 
1 Annesinin ölümünden sonra belirtilmeyen bir tarihte, başvurucu kocasından boşanmıştır. 
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CEDAW/C/1992/L.1/Add.15, § 24 (a). 
3 A.g.b., § 24 (b); ayrıca bkz. § 24 (r). 
4 A.g.b., § 24 (t). 
5 A.g.b., § 24 (t); ayrıca bkz. aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli tedbirler hakkında §  24 (r). 
6 Velasquez-Rodriguez – Honduras, 29 Temmuz 1988 tarihli karar, Amerikan Devletleri İns. Hak. Mah. (ser. C) 
No. 4, para. 172. 
7 Kosta Rika, San Jose’deki Amerikan Devletleri İnsan Hakları Özel Konferansı’nda 22 Kasım 1969 tarihinde 
imzalanmıştır. 1. madde şu hükmü içermektedir: “1. İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler bu Sözleşmede tanınan 
hak ve özgürlüklere saygı gösterme ve kendi yargılama yetkilerine tabi bulunan herkesin bu hak ve özgürlükleri 
tam ve eksiksiz biçimde, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, 
ekonomik durum, doğum veya başka bir toplumsal şart nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın 
kullanmasını sağlamayı taahhüt etmektedir. 2. İşbu Sözleşme amaçları bakımından “şahıs” tüm insanlar 
anlamına gelmektedir.”  
8 Amerikan Devletleri Teşkilatı (OAS) tarafından kabul edilmiş ve 5 Mart 1995’te yürürlüğe girmiştir.  
9 Dava 12.051, Rapor No. 54/01, Amerikan Devletleri İns. Hak. Kom., Yıllık Rapor 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 
Doc.20 rev. (2000) 
10 Maria da Penha - Brezilya, §§ 55 ve 56. 
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