Ref: EUR 44/017/2003
Sayın Ahmet Necdet SEZER
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba kanı
Ankara/TÜRK YE
17 Temmuz 2003
Sayın Cumhurba kanı,
Uluslararası Adalet Günü ve Uluslararası Ceza Mahkemesine li kin Roma
Statüsü’nün (Roma Statüsü) kabul edili inin be inci yıldönümü olan bugün, Uluslararası Af
Örgütü Roma Statüsünün evrensel onayı için bir kampanya ba latmaktadır. Devletinizi de
bu çabaya katılmaya davet etmek amacıyla bu mektubu yazıyorum.
Uluslararası camiadaki devletlerin yakla ık yarısı olan 90 devlet, 1 Temmuz 2003
tarihi itibariyle, Roma Statüsünü onaylamı bulunmaktadır. Be yılda böyle bir a amaya
gelinmesi, uluslararası camianın, bir kenara çekilmemek ve soykırım uygulayanlar,
insanlı a kar ı suç i leyenler ve sava suçluları tarafından insanlı ın dokusunun
parçalanmasına izin vermemek konusundaki iradesine ili kin ahdidir.
Roma Statüsünü onaylayan devletler, uluslararası yasalar çerçevesinde suçlanan
ki iler hakkında soru turma ba latmak ve aleyhinde dava açmanın ulusal mahkemelerinin
ba lıca yükümlülü ü haline geldi i uluslararası yeni bir adalet sistemine tabi olmu lardır.
Bununla birlikte, e er devletler gerçek anlamda soru turma yürütmek ve dava açmak
konusunda isteksiz veya yetersiz durumdalarsa, Mahkeme bunu yerine getirebilir. Böyle bir
sistem, e er evrensel olarak desteklenirse, canavarca davranı larının hesabını
vermeyeceklerini bilen insanların bu suçları planlamasına ve i lemesine izin veren, geçen
yüzyıl boyunca tekrarlanan korkutucu e ilime bir son verecektir.
Uluslararası Af Örgütü, Roma Statüsünün, mümkün olan en geni salahiyete
kavu ması için bütün devletlerce imzalanmasını sa lamaya çalı maktadır. Evrensel onay,
uluslararası mevzuat çerçevesinde en kötü suçları i leyenler için artık güvenli sı ınakların
kalmamasını sa layacaktır.
Binaenaleyh, hükümetinizi en kısa zamanda Roma Statüsüne muvafakat ederek, bu
yeni adalet sisteminin olu turulmasına yönelik uluslararası çabalara katılmaya davet etmek
amacıyla bu mektubu yazıyorum. Bütün dünyadaki üyelerimiz yanında, Uluslararası Af
Örgütünün Türkiye’deki üyeleri, Türkiye’nin Roma Statüsünü onaylamasını desteklemek
üzere gereken giri imleri üstlenmektedir.
Roma Statüsünü onaylayan bütün devletlerin, ulusal mahkemelerinin, Roma
Statüsünde tanımlanan suçlardan sanık ki iler hakkında etkin bir ekilde sorgulama
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yapabilmesi ve dava açabilmesi ve de Mahkeme ile tamamen e güdüm halinde çalı abilmesi
için ya yeni mevzuat çıkarması veya mevcut mevzuatını de i tirmesi gerekecektir. Bu tip
mevzuat, mümkünse Roma Statüsünün sizin ülkenizde yürürlü e girdi i tarihte (onay
tarihini izleyen 60-90 gün içerisinde) çıkarılmalıdır. Devletler, onay sürecini ba lattıkları
tarihle aynı zamanda uygulama mevzuatının tasla ını da hazırlamaya ba lamalıdırlar. Böyle
yaparak taraf devletler, Roma Statüsü kendi ülkeleri nezdinde yürürlü e girer girmez,
uluslararası sorumluluklarını yerine getirebilecek hale geleceklerdir.
Uluslararası Af Örgütü, ulusal mevzuatını hazırlamak amacıyla kendi mevzuatını
gözden geçirmeleri konusunda ülkelere yardım etmek üzere, ekte bilgilerinize sundu um,
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Etkin bir uygulama mevzuatı için kontrol listesi (IOR
40/011/1999) Mayıs 1999 ba lıklı dokümanı hazırlamı tır. Hükümetinizin, ülkenizin
uygulama mevzuatını hazırlarken, Türkiye’deki ve uluslararası düzeydeki sivil toplum
grupları ile geni çapta isti arede bulunması konusundaki ısrarımızı belirtmek istiyorum.
Hazırlanan herhangi bir mevzuat tasla ı konusunda görü lerimizi bildirerek yardım
etmekten mutluluk duyaca ız.
Ayrıca, Eylül 2002’de Taraf Devletler Asamblesi, Mahkemenin çalı anlarına ba ka
hiçbir antla mada yer almayan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar tanıyan Mahkemenin
Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Sözle me’yi kabul etti. Sözle me 30 Haziran
2004 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır. Türkiye’nin mümkün olan en kısa zamanda
Sözle meyi imzalayaca ını ve Roma Statüsü Türkiye için yürürlü e girmeden önce
Sözle meyi onaylamak ve ulusal mevzuatına uygulamak üzere gereken tedbirleri alaca ını;
böylece Uluslararası Ceza Mahkemesinin bütün dünyada etkin bir ekilde i leyebilece ini
umuyoruz.
Son olarak, bildi iniz gibi, Amerika Birle ik Devletleri (ABD) tarafından
Mahkemenin zayıflatılması ve soykırım, insanlı a kar ı suçlar veya sava suçları ile
suçlanan ABD vatanda ları için uluslararası adaletten ceza muafiyeti elde edilmesi amacıyla
dünya çapında kampanya ba latmı tır. ABD yetkilileri, ABD vatanda larının Mahkemeye
teslim edilmemesini taahhüt altına alan bir anla mayı imzalatmak amacıyla Hükümetinizle
temasa geçmi olabilir. Bu anla malar, bütün bunlara bir son vermeye çalı mak yerine, en
kötü suçları i leyenlere uluslararası adalet kar ısında cezadan muafiyet sa lamaya çalı arak
Roma Statüsünü ve di er uluslararası yasaları ihlal etmektedirler. Hükümetinizin böyle bir
anla maya girmeyi reddedece ini ve mümkünse ABD’nin bu taleplerine Avrupa Konseyi
aracılı ıyla mü tereken, bölgesel olarak bir cevap verece inizi umuyoruz.
Sivil toplumun ve devletlerin büyük ço unlu u gibi, Uluslararası Af Örgütü de,
Mahkemenin, ABD vatanda larına kar ı politik nedenlerle davalar açılmak üzere
kullanılabilece i yönündeki korkularının, tamamen yersiz oldu una inanmaktadır. Roma
Statüsü böyle bir durumun ortaya çıkmamasını temin amacıyla, ziyadesiyle koruyucu
hüküm ve adil yargılanma garantisi içermektedir. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza
Mahkemesinin, uygulamaları aracılı ıyla, ABD’yi pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye
ve nihayet Roma Statüsünü onaylamaya ikna edece ine kanidir. Önümüzdeki yıllarda ne
kadar çok ülke Roma Statüsünü onaylarsa, ABD’nin pozisyonunu öngörülebilir bir
gelecekte gözden geçirme olasılı ı o kadar artacaktır.
Yakın bir gelecekte tam olarak i levsel hale gelmesine izin vermek üzere, bu yıl yeni
Uluslararası Ceza Mahkemesinin 18 hakiminin, savcısının ve yazı i leri müdürünün göreve
ba laması, insanlı a kar ı bilinen en kötü suçlar için ceza muafiyetine son vermek yolundaki
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mücadelede önemli bir adımdır. Mahkemeyi daha da güçlendirmek ve uluslararası adaletin
hayata geçmesine katkıda bulunmak üzere sizi, bu mektupta sözü edilen adımları atmaya
davet ediyorum.
Saygılarımla,

Irene Khan
Genel Sekreter
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