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TÜRKÇE ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ
‹nsanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ en büyük suçlardan biri olarak kabul etti¤imiz iﬂkencenin, birçok hayvan türünde gördü¤ümüz ﬂiddet uygulamalar›ndan farkl› olarak düpedüz insan icad› oldu¤unu, hem de insanlaﬂman›n epey ileri aﬂamalar›nda, örgütlü topluma geçiﬂle birlikte prati¤e girdi¤ini ve teknolojik geliﬂmeye paralel olarak , amaca daha
iyi hizmet edecek ﬂekilde geliﬂme gösterdi¤ini düﬂündükce , yanl›ﬂ ça¤r›ﬂ›mlara yol açmamak için iﬂkenceden her
söz ediﬂimizde kulland›¤›m›z “ insanl›k suçu” nitelemesi yerine “insan suçu”, yada sadece “suç” dememiz daha m›
do¤ru olur diye düﬂünüyorum.
‹stanbul Protokolu’nun, geliﬂmiﬂlik düzeyine ba¤l› olmayarak hemen her insan toplumunda hala uyguland›¤›n›
bildi¤imiz bu a¤›r suçun ortaya ç›kar›lmas›, belgelenmesi, kovuﬂturulmas› ve önlenmesi ad›na gösterilen çabalar
aras›nda özel bir yere sahip oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Bu onurlu çabaya katk› sunan, baﬂta Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i olmak üzere bütün kurumlara, baﬂta sevgili dostum Prof.Dr. ﬁebnem
Korur Fincanc› olmak üzere, insan haklar› için u¤raﬂ vermeyi mesleklerinin temel ekseni haline getirmiﬂ olan bütün bilim insanlar›na ve insan haklar› aktivistlerine Türk Tabipleri Birli¤i ad›na ﬂükranlar›m›z› sunuyorum

Prof. Dr. Gencay Gürsoy

Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi Baﬂkan›
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Türkçe ‹kinci Bask›ya Önsöz
‹ﬂkencenin araﬂt›r›lmas› ve dokümantasyonu aç›s›ndan ilk uluslararas› k›lavuz olan ve Birleﬂmiﬂ Milletler Belgesi
olarak kabul edilen “‹stanbul Protokolünün (‹P) ilk bask›s› Ocak 2001 tarihinde gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Uygulay›c›lar ve konu ile ilgili çal›ﬂmalar yapanlar›n yo¤un talepleri sonucu ilk bask›n›n tükenmesi üzerine, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV) ikinci bask›n›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Birinci bask›dan bugüne ‹stanbul Protokolünün öyküsünü k›saca paylaﬂmak isteriz.
Ocak 2001 tarihinden itibaren öncelikle sa¤l›kç›lar ve hukukçular olmak üzere ilgili kurum ve kiﬂilere ‹P’nin Türkçe bask›s›n›n yayg›n da¤›t›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB), Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i (ATUD) ve Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n organize etti¤i ve yaklaﬂ›k 150 sa¤l›kç› ve hukukçunun kat›l›m› ile beﬂ ilde (Adana, Ankara, Diyarbak›r, ‹stanbul,‹zmir) ‹P e¤itim programlar› baﬂar› ile tamamlanm›ﬂt›r.
TTB, ATUD ve T‹HV, ‹zmir Barosu ile birlikte 150 avukat›n kat›ld›¤› bir e¤itim program›n› ‹zmir’de gerçekleﬂtirmiﬂtir.
‹zmir Tabip Odas›,‹zmir Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile birlikte 40 hekimin kat›ld›¤› bir e¤itim program›n› tamamlam›ﬂt›r.
Bunlann yan› s›ra, farkl› kat›l›mc›lara yönelik düzenlenen baz› e¤itim programlar›nda ‹P’ye yer verilmiﬂ, konuyla
ilgili pek çok tan›t›m konuﬂmalar› ve sunuﬂlar yap›lm›ﬂt›r.
Baﬂta sa¤l›kç› ve hukukçular›n gündelik uygulamalar›nda ‹P önemli bir yol gösterici olmuﬂ, pek çok durumda referans al›nm›ﬂt›r.
T‹HV’nin de üye olarak kat›ld›¤› ‹nsan Haklar› E¤itimi On Y›l› Ulusal Komitesi ‹P’nin yayg›n e¤itimini yapma karan alm›ﬂ, proje haz›rl›klar› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Ülkemizde k›sa sürede gündelik yaﬂamda karﬂ›l›k bulan bu çal›ﬂmalar›n yan›s›ra dünyadaki geliﬂmeleri özetlemekte de yarar olacakt›r.
‹P, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklan Yüksek Komiserli¤i Ofisince haz›rlanan “Mesleki E¤itim Serisi” içinde 8 numaral› yay›n olarak Birleﬂmiﬂ Milletlerin resmi dilleri olan 6 dilde (Arapça, Çince, Frans›zca, ‹ngilizce, ‹spanyolca
ve Rusça) yay›nlanm›ﬂ ve dünyada da¤›t›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Meksika Hükümeti ‹P’nin yayg›n e¤itimi için bir proje baﬂlatm›ﬂt›r. ‹ﬂkence Görenler için Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi’nin (IRCT) katk›s› ile baﬂlat›lan bu çal›ﬂma, daha sonra PHR-USA taraf›ndan T‹HV’nin de katk›s› ile uygulamaya sokulmuﬂtur,
Baﬂta Finlandiya, Almanya olmak üzere çeﬂitli ülkelerde ‹P yayg›n olarak uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Sonuç olarak, hepimizin katk›s› ile giderek yayg›nlaﬂan ‹P uygulamalar›n› elinizdeki 2. bask›s› yap›lan kitapç›¤›n
daha da yayg›nlaﬂt›raca¤›na ve kolaylaﬂt›raca¤›na inan›yoruz. Fark edilece¤i gibi ikinci bask›n›n biçimi Birleﬂmiﬂ
Milletler’in 6 resmi dilde yapt›¤› bask› göz önüne al›narak yeniden düzenlenmiﬂtir.
‹ﬂkence ve ﬂiddetin zihinleri teslim alma çabalar›na karﬂ›n, iﬂkencenin zihinlerden kaz›nmas› için hepimize son derece zor, ama bir o kadar da onurlu bir sorumluluk düﬂtü¤ü bilinci ile,
Sayg›lar›m›z› sunuyoruz.
Metin Bakkalc›
T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Koordinatörü
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Türkçe Birinci Bask›ya Önsöz
Ülkemiz sahip oldu¤u e¤itilmiﬂ insan potansiyeli ile, tarihsel kültür birikimi ile yüzy›llar öncesinden bar›ﬂ ve sevginin simgesi olmuﬂ evrensel de¤erleri ile hiç bir zaman bugün sahip oldu¤u “kötü” insan haklar› karnesini haketmemiﬂtir.
On y›l önce T‹HV’n› kurarken, yani 5000’den fazla iﬂkence ma¤duruna tedavi deste¤i vermeden, iﬂkence konulu 100’e yak›n bilimsel toplant› yapmadan, insan haklan ihlalleri ile ilgili binlerce günlük rapor ve insan haklar›
ihlalleri konulu onlarca kitap yay›nlamadan önce de inand›¤›m›z bir ﬂey vard›; iﬂkence bir gün ama mutlaka bir
gün yeryüzünden silinip kaybolacak. Bu inanc›m›z›n dayanaklar›ndan biri, sadece 100 y›l önce dünyan›n birçok
yerinde insanlar renklerinden ya da ›rklar›ndan ötürü ayaklar›ndan kelepçelenip zorla köle olarak çal›ﬂt›r›l›rken,
1990’l› y›llarda yaﬂanan tüm insanl›k dram› savaﬂlara ve vahﬂetlere karﬂ›n prangal› kölelik sistemine yeryüzünde
rastlanmamas›yd›.
‹ﬂte elinizde bulunan ‹stanbul Protokolü, iﬂkencenin t›pk› prangal› kölecilik sistemi gibi yeryüzünden kald›r›lmas›
yolunda at›lan önemli ad›mlardan biridir.
On y›l önce T‹HV’n› kurarken yaﬂanan insan haklar› ihlalleri neticesinde yaﬂad›¤›m›z ac›lardan dolay› “birﬂeyler
yapmal›” diyerek yola koyulduk. On y›l›n sonunda gerek yay›nlad›¤›m›z insan haklar› ihlalleri bültenleri ile, gerek
ç›kard›¤›m›z titiz çal›ﬂma ürünü raporlar›m›zla, gerek tedavi etti¤imiz ve iﬂkence bulgular›n› dokümante etti¤imiz
ma¤durlarla, hem ülkemizde hem uluslararas› planda büyük sayg›nl›k gördük. Bugün temsilciliklerimiz taraf›ndan
ya da TTB’ne ba¤l› tabip odalar› alternatif rapor komisyonlar› ile iﬂbirli¤i içinde haz›rlanan t›bbi raporlar, mahkemelerimiz taraf›ndan kabul görerek suçlular›n cezaland›r›lmas›nda dayanak olarak kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
TIHV’n›n tüm imkanlar›n› seferber ederek ve bu alanda ülkemizin sayg›n birçok bilim insan› ile iﬂbirli¤i içinde oluﬂumuna önemli katk›larda bulundu¤u ‹stanbul Protokolü, yap›lan çal›ﬂmalar›n kalitesinin ulusal ve uluslararas› planda kabul görmesinin bir ifadesidir.
Dünyan›n 15 ülkesinden 40 örgüt mensubu 75 hukukçu, felsefeci, hekim ve sa¤l›k çal›ﬂan›, psikolog ve insan haklar› aktivistlerinin bilgi ve deneyim birikimlerinin bir ifadesi de olan ve bu uzmanlar›n ac›l› deneyimlerinden yo¤urarak birlikte oluﬂturduklar› ‹stanbul Protokolü, bugün sadece ülkemizin de¤il, dünyadaki tüm iﬂkence ma¤durlar›n›n, bu kiﬂilerin avukatlar›n›n, insan haklar› aktivistlerinin ve “gerçe¤i” arayan hakim ve savc›lar›n baﬂvuracaklar› Birleﬂmiﬂ Milletler patentli hukuki ve t›bbi bir k›lavuzdur.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› insan haklar› alan›nda Birleﬂmiﬂ Milletler düzeyinde böylesi bir tarihsel k›lavuzun oluﬂmas›na katk›da bulunmaktan ve bu eserin Türkçe metnini orijinal ‹ngilizce metninden önce bas›p yay›nlamaktan
sevinç duyuyor.
‹stanbul Protokolü referans gösterilerek iﬂkence iddialar› daha h›zl›, daha tarafs›z, daha bilimsel olarak soruﬂturuldu¤unda, dolay›s› ile bir iﬂkence iddias› daha dünyan›n herhangi bir ülkesindeki herhangi bir mahkemede ispatlan›p suçlular cezaland›r›ld›¤›nda bu eseri yay›nlarken duydu¤umuz sevincimize iﬂkence ma¤durunun ve ailesinin sevinci eklenecektir.
Bu k›lavuz kitab›n okuru olan sizler herhangi bir iﬂkence iddias›nda tüm hukukî ve t›bbi soruﬂturman›n ‹stanbul Protokolü önerileri do¤rultusunda yap›lmas› için çabalad›¤›n›zda demokratik hukuk devleti ve iﬂkencesiz bir dünya rüyam›za ortak olacaks›n›z. Bu rüya asl›nda tüm insanl›¤›n rüyas›d›r ve ‹stanbul Protokolüne ne kadar çok sahip ç›k›l›p uygulan›rsa insanl›k bu rüyaya daha çabuk yaklaﬂacakt›r.
Yavuz Önen

T‹HV Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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G‹R‹ﬁ
K›lavuzda iﬂkence, Birleﬂmiﬂ Milletlerin 1984 tarihli ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’sinde (United Nations Convention Against Torture-1984) tan›mland›¤› anlamda kullan›lm›ﬂt›r:
“Bir kiﬂiden veya üçüncü bir ﬂah›stan bilgi almak, o kiﬂinin veya üçüncü bir ﬂahs›n itiraf etmesini sa¤lamak, o kiﬂiyi veya üçüncü bir ﬂahs› iﬂledi¤i veya iﬂledi¤inden ﬂüphelenilen herhangi bir eylemden dolay› cezaland›rmak, her
tür ay›r›mc›l›ktan kaynaklanan herhangi bir nedenle söz konusu kiﬂiyi veya üçüncü bir ﬂahs› korkutmak veya zorlamak amac›yla, kamu görevlisi veya resmi görevli olarak hareket eden herhangi bir ﬂahs›n r›zas›, emri veya göz
yummas›yla, söz konusu kiﬂiye ac› vermek veya can›n› yakmak kast›yla yap›lan zihinsel ve/veya fiziksel herhangi
bir hareket iﬂkencedir. Yasal müeyyidelerin do¤al veya ar›zî sonucu olarak çekilen ac›, iﬂkence kapsam›na dahil
de¤ildir”.1
‹ﬂkence, uluslararas› toplum için ciddi bir endiﬂe konusudur. ‹ﬂkencenin amac›, sadece bireylerin fiziksel ve duygusal yap›lar›na zarar vermek de¤ildir; kimi durumlarda bütün bir toplumun iradesini ve onurunu da yok etmeyi
amaçlar. ‹nsan olarak varoluﬂumuzun anlam›na ters düﬂtü¤ü ve daha ayd›nl›k bir gelecek için umutlar›m›za gölge
düﬂürdü¤ü için iﬂkence, insanl›k ailesinin bütün üyelerini ilgilendirir.2
Uluslararas› insan haklar› hukuku ve insanc›l hukukun iﬂkenceyi her koﬂulda yasaklam›ﬂ olmas›na karﬂ›n (Bkz. Bölüm II), dünya ülkelerinin yar›s›ndan fazlas›nda, kötü muamele ve iﬂkence yap›lmaktad›r.3-4 Koﬂulsuz ﬂarts›z yasaklanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, iﬂkencenin bütün dünyada bu kadar yayg›n olarak uygulanmas›, yasaklama ve uygulama
aras›ndaki bu çarp›c› karﬂ›tl›k, bireyleri iﬂkence ve kötü muameleden korumak için, devletlerin etkin önlemleri tan›mlay›p, uygulamaya koymalar› gerekti¤ini de sergilemektedir. Bu k›lavuz, devletlerin bireyleri iﬂkenceden koruman›n en temel unsurlar›ndan birine yani etkili belgelendirme konusuna e¤ilmesini sa¤lamak amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. Etkili belgelendirme sayesinde iﬂkence ve kötü muamelenin kan›tlar› gün yüzüne ç›kart›larak, suçlular›n iﬂledikleri fiillerden sorumlu tutulmas› ve adaletin yerini bulmas› sa¤lanabilir. K›lavuzda anlat›lan belgelendirme yöntemleri, insan haklar› izleme ve soruﬂturmalar›, siyasi iltica baﬂvurusu de¤erlendirmeleri, iﬂkence alt›nda suçunu
“itiraf” eden kiﬂilerin savunulmas›, iﬂkence görenlerin tedavisinde gereksinimlerin de¤erlendirilmesi de dahil olmak
üzere baﬂka koﬂullarda da kullan›labilir. K›lavuz ayr›ca, iﬂkence kan›tlar›n› göz ard› etmeye, farkl› göstermeye veya tahrif etmeye zorlanan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n durumlar›nda, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve onlar hakk›nda hüküm verecek
olanlar için de uluslararas› bir baﬂvuru kayna¤› niteli¤indedir.
Son yirmi y›l içinde iﬂkence ve sonuçlar›na iliﬂkin çok ﬂey ö¤renildi, ancak bu K›lavuz geliﬂtirilmeden önce iﬂkencenin belgelendirilmesi konusunda uluslararas› kurallar mevcut de¤ildi. ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ›, Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde Soruﬂturulmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin K›lavuz’un
(‹stanbul Protokolü) amac›, iﬂkence ve kötü muamele gördü¤ünü öne süren bireylerin de¤erlendirilmesi, iﬂkence
iddialar›n›n incelenmesi ve bu tür bulgular›n yarg› mercilerine, soruﬂturma yapmakla yükümlü di¤er kurumlara raporlanmas› için uluslararas› kurallar› belirleyen bir baﬂvuru kayna¤› olmakt›r. K›lavuz, ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› ve Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde Soruﬂturulmas› ve Belgelendirilmesine K›lavuzluk Eden ‹lkeleri de içermektedir (Bkz. Ek I). Bu ilkeler, iﬂkencenin etkili bir biçimde belgelendiril-

1 Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence Ma¤durlar› Gönüllü Fonu Mütevelli Heyeti taraf›ndan, BM’in iﬂkence ma¤durlar›na yard›m› ile ilgili olarak, herkes için ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezaland›rmadan Korumak için Deklarasyonu’un 1. maddesi ve di¤er ilgili uluslararas› belgeler temelinde 1982 y›l›ndan bu yana yap›lan tavsiyeleri, “‹ﬂkence; zalimane, insanl›kd›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamelenin a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ ve kas›tl› biçimidir.” ve “Mahpuslara Uygulanacak Asgari Standart Kurallara ayk›r› olmad›¤› sürece yasal müeyyidelerin do¤al veya ar›zî sonucu olarak çekilen ac›, iﬂkence kapsam›na dahil de¤ildir” demektedir.
2 V. lacopino, ‘Treatment of survivors of political torture: commentary” The Journal of Ambulatory Care Management, 1998: 21(2):5-13.
3 Uluslararas› Af Örgütü, 1999 Raporu (Londra: AIP, 1999).
4 M. Baﬂo¤lu, “Prevention of torture and care of survivors: an integrated approach”, The Journal of American Medical Association (JAMA) 1993; 270:606-611.
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mesini sa¤lamak için Devletlerin uymas› gereken asgari standartlar› belirlemektedir.5 K›lavuzun içerdi¤i kurallar,
statik bir metin, statik bir protokol olarak alg›lanmamal›d›r. K›lavuz’da yer alan kurallar, ‹lkeler bölümünün içerdi¤i minimum standartlar›n ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nmas›yla oluﬂturulmuﬂtur ve bu kurallar, eldeki kaynaklar makul bir biçimde de¤erlendirilerek uygulanmal›d›r.
K›lavuz ve ‹lkeler, 15 ülkeye da¤›lm›ﬂ olan 40 örgüt veya kurumu temsil eden, hukuk, sa¤l›k ve insan haklar› alan›nda çal›ﬂan 75’ten fazla uzman›n üç y›ll›k araﬂt›rma, analiz ve taslak metin yaz›m› çal›ﬂmalar›n›n ürünüdür. Bu
k›lavuz; ﬁili, Kosta Rika, Danimarka, ‹ngiltere, Fransa, iﬂgal alt›ndaki Filistin topraklar› (Gazze), Almanya, Hindistan, ‹srail, Hollanda, Güney Afrika, Sri Lanka, Türkiye ve Amerika Birleﬂik Devletleri’nden gelen adli t›p uzmanlar›, hekimler, psikologlar, insan haklar› gözlemcileri ve avukatlar›n ortak çal›ﬂmas›yla tasarlan›p haz›rlanm›ﬂt›r.

PROTOKOLÜN YAZIMINA KATKIDA BULUNANLAR VE D‹⁄ER KATILIMCILAR
Proje Koordinatörleri:
Dr. Vincent lacopino, ‹nsan Haklar› için Hekimler (Physicians for Human Rights PHR), ABD, Boston
Dr. Önder Özkal›pç›, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (TIHV), ‹stanbul
Ms. Caroline Schlar, ‹ﬂkence Kurbanlar› için Eylem Örgütü (Action for Torture Survivors HRFT), ‹sviçre, Cenevre
Yay›na Haz›rlama Komitesi:
Dr. Kathleen Allden, Hindiçin Psikiyatri Klini¤i, Boston; ve Dartmouth T›p Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Lebanon,
New Hampshire
Dr. Türkcan Baykal, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹zmir
Dr. Vincent lacopino, ‹nsan Haklar› için Hekimler ABD, Boston
Dr. Robert Kirschner, ‹nsan Haklar› için Hekimler ABD, Chicago
Dr. Önder Özkal›pç›, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹stanbul
Dr. Michael Peel, ‹ﬂkence Kurbanlar›n›n Bak›m› için T›p Vakf›, Londra
Dr. Hernan Reyes, Toplum ve T›p Çal›ﬂmalar› Merkezi, Columbia Üniversitesi, New York
Mr. James Welsh, Uluslararas› Af Örgütü, Londra
Raportörler:
Dr. Kathleen Allden, Hindiçin Psikiyatri Klini¤i, Boston ve Dartmouth T›p Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Lebanon, New Hampshire
Ms. Barbara Frey, Küresel Çal›ﬂmalar Enstitüsü, Minnesota Üniversitesi, Minneapolis
Dr. Robert Kirschner, ‹nsan Haklan için Hekimler ABD, Chicago
Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, ‹stanbul
Dr. Hernan Reyes, Toplumsal Araﬂt›rma ve T›p Merkezi, Columbia Üniversitesi, New York
Ms. Ann Sommerville, ‹ngiltere Tabipler Birli¤i, Londra
Dr. Numfondo Walaza, ‹ﬂkence ve ﬁiddet Kurbanlar› için Travma Merkezi, Cape Town

5 ‹ﬂkence ve Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› ya da Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezan›n Etkin Belgelendirilmesi ‹lkeleri 55/89 say›l› ve 4 Aral›k 2000
tarihli BM Genel Kurul karar› ve 2000/43 say›l› ve 20 Nisan 2000 tarihli ‹nsan Haklar› Komisyonu karar›na eklenmiﬂ ve her ikisinde de oylanmadan kabul edilmiﬂtir.
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Katk›da Bulunan Yazarlar:
Dr. Suat Alptekin, Adli T›p Bölümü, ‹stanbul
Dr. Zuhal Amato, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Etik Anabilim Dal›, ‹zmir
Dr. Alp Ayan, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹zmir
Dr. Semih Aytaçlar, Sonomed Görüntüleme Merkezi, ‹stanbul
Dr. Metin Bakkalc›, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Ankara
Dr. Ümit Biçer, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, ‹stanbul
Dr, Yeﬂim Can, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹stanbul
Dr. John Chisholm, ‹ngiltere Tabipler Birli¤i, Londra
Dr. Lis Danielsen, ‹ﬂkence Kurbanlar› için Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi, Kopenhag
Dr. Hanan Diab, ‹nsan Haklan için Hekimler, Filistin, Gazze
Dr. Jean-Michel Diez, ‹ﬂkenceyi Önlemek için Birlik, Cenevre
Dr. Yusuf Do¤ar, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹stanbul
Dr. Morten Ekstrom, ‹ﬂkence Kurbanlar› için Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi, Kopenhag
Prof. Ravindra Fernando, Colombo Üniversitesi, Adli T›p ve Toksikoloji Bölümü, Colombo
Dr. John Fitzpatrick, Cook County Hastahanesi, Chicago
Ms. Camile Giffard, Essex Üniversitesi, ‹ngiltere
Dr. Jill Glick, Chicago Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Chicago
Dr. Emel Gökmen, ‹stanbul Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Dr. Norbert Gurris, Berlin ‹ﬂkence Kurbanlar› Tedavi Merkezi, Berlin
Dr. Hakan Gürvit, ‹stanbul Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Dr. Karin Helweg-Larsen, Danimarka Tabipler Birli¤i, Kopenhag
Dr. Gill Hinshelwood, ‹ﬂkence Kurbanlar›n›n Tedavi ve Bak›m› için T›p Vakf›, Londra
Dr. Uwe Jacobs, Uluslararas› ‹ﬂkence Kurbanlar›, San Francisco
Dr. Jim Jaranson, ‹ﬂkence Kurbanlar› Merkezi, Minneapolis
Ms. Cecilia Jimenez, ‹ﬂkencenin Önlenmesi için Birlik, Genevre
Ms. Karen Johansen Meeker, Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Minneapolis
Dr. Emre Kapk›n, Türkiye ‹nsan Haklan Vakf›, ‹zmir
Dr. Cem Kaptano¤lu, Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›, Eskiﬂehir
Prof. loanno Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Felsefe ve ‹nsan Haklar› Araﬂt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi,
Ankara
Mr. Basem Lafi, Gazze Ak›l Sa¤l›¤› Program›, Gazze
Dr. Elizabeth Lira, Latin Amerika Ak›l Sa¤l›¤› Enstitüsü, Santiago
Dr. Veli Lök, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹zmir
Dr. Michele Lorand, Cook County Hastahanesi, Chicago
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Dr. Ruchama Marton, ‹nsan Haklan için Hekimler-lsrail, Tel Aviv
Ms. Elisa Massimino, ‹nsan Haklan için Avukatlar Komitesi, New York
Ms. Carol Mottet, Hukuk Dan›ﬂman›, Bern
Dr. Fikri Öztop, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
Mr. Alan Parra, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence Özel Raportörü Ofisi, Genevre
Dr. Beatrice Patsalides, Uluslararas› ‹ﬂkence Kurbanlar›, San Francisco
Dr. Jean Pierre Restellini, Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Bölümü, ‹nsan Haklar› Konusunda Bilinçlendirme Birimi, Strasbourg
Mr. Nigel Rodley, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence Özel Raportörü, Genevre
Dr. Füsun Sayek, Türk Tabipleri Birli¤i, Ankara
Dr. Fronçoise Sironi, Centre G. Devereux, Paris Üniversitesi, Paris
Dr. Bent Sorensen, ‹ﬂkence Kurbanlar› için Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi ve ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite, Genevre
Dr. Nezir Suyugül, Adli T›p Kurumu, ‹stanbul
Ms. Asmah Tareen, Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Minneapolis
Dr. Henrik Klem Thomsen, Bispebjerg Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kopenhag
Dr. Morris Tidball-Binz, ‹ﬂkencenin Önlenmesi Program›, Inter-Amerikan ‹nsan Haklar› Enstitüsü, San Jose, Costa Rica
Dr. Nuray Türksoy, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, ‹stanbul
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Ms. Hülya Üçp›nar, ‹zmir Barosu ‹nsan Haklan Bürosu, ‹zmir
Dr. Adriaan van Es, Johannes Wier Vakf›, Amsterdam
Mr. Ralf Wiedemann, Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Minneapolis
Dr. Mark Williams, ‹ﬂkence Kurbanlar› Merkezi, Minneapolis
Kat›l›mc›lar
Mr. Alessio Bruni, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite, Genevre
Dr. Eyad El Sarraj, Gazze Ak›l Sa¤l›¤› Program›, Gazze
Dr. Rosa Garcia-Peltoniemi, ‹ﬂkence Kurbanlan Merkezi, Minneapolis
Dr. Ole Hartling, Danimarka Tabipler Birli¤i, Kopenhag
Dr. Hans Petter Hougen, Danimarka Tabipler Birli¤i, Kopenhag
Dr. Delon Human, Dünya Tabipler Birli¤i, Ferney-Voltaire
Dr. Dario Lagos, Equipo Argentino de Trabajo e Investigaciön Psicosocial, Buenos Aires
Dr. Frank Ulrich Montgomery, Alman Tabipler Birli¤i, Berlin
Mr. Daniel Premont, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence Kurbanlar› Gönüllü Fonu, Genevre
Dr. Jagdish C. Sobti, Hindistan Tabipler Birli¤i, New Delhi
Mr. Trevor Stevens, Avrupa ‹ﬂkenceyi Önleme Komitesi, Strasbourg
Mr. Turgut Tarhanl›, Bo¤aziçi Üniversitesi, Uluslararas› ‹liﬂkiler ve ‹nsan Haklar› Departman›, ‹stanbul
Mr. Wilder Taylor, ‹nsan Haklan ‹zleme Örgütü, New York
Dr. Joergen Thomsen, ‹ﬂkence Kurbanlar› için Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi, Kopenhag

Bu proje, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence Kurbanlar› Gönüllü Fonu, ‹sviçre D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ‹nsan Haklar› ve ‹nsan
Dostu Politikalar Birimi, Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat› Demokratik Kurumlar ve ‹nsan Haklar› Ofisi, ‹sveç
K›z›lhaç›, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve ‹nsan Haklar› için Hekimler’in sa¤lad›¤› fonlarla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ﬂkence Kurbanlar› Merkezi, Türk Tabipleri Birli¤i, ‹ﬂkence Kurbanlar› Uluslararas› Rehabilitasyon Konseyi, Af Örgütü ‹sviçre ﬁubesi ve ‹sviçre ‹ﬂkenceye Son Vermek için Hristiyan Birli¤i projeye ek fonlarla katk›da bulunmuﬂlard›r.
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BÖLÜM I

KONUYLA ‹LG‹L‹ ULUSLARARASI HUKUK STANDARTLARI
1. “‹ﬂkence görmeme hakk›” uluslararas› hukukun temel kurallar›ndand›r. Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme, ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme iﬂkenceyi aç›kça yasaklamaktad›r. Benzer ﬂekilde birçok bölgesel
sözleﬂme de “iﬂkence görmeme hakk›”n› düzenlemektedir. Amerikan ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi, Afrika ‹nsan
ve Halklar›n Haklar› ﬁart› ile ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Avrupa Sözleﬂmelerinin hepsi, iﬂkenceye iliﬂkin aç›k yasaklar içermektedir.
A. Uluslararas› insanc›l hukuk
2. Silahl› çat›ﬂmalar› düzenleyen uluslararas› antlaﬂmalar, uluslararas› insanc›l hukuk (U‹H) veya “savaﬂ hukuku”nu
oluﬂturur. Uluslararas› insanc›l hukukun getirdi¤i iﬂkence yasa¤›, bu antlaﬂmalar›n tüm savaﬂ kurbanlar›na sa¤lad›¤› geniﬂ kapsaml› koruman›n küçük ama önemli bir parças›d›r. 1949 tarihli dört Cenevre Sözleﬂmesi, 188 devlet
taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Cenevre Sözleﬂmeleri, uluslararas› silahl› çat›ﬂmalar›n yürütülmesine iliﬂkin kurallar› ve
özellikle yaral›lar, esirler ve siviller de dahil çat›ﬂmalara kat›lmam›ﬂ veya halihaz›rda art›k kat›lmayan kiﬂilere yap›lacak muameleyi düzenler. Dört Cenevre Sözleﬂmesi de, iﬂkence ve di¤er kötü muamelelerin kullan›m›n› yasaklar.
Cenevre Sözleﬂmelerine ek 1977 tarihli iki Protokol, bu Sözleﬂmelerin kapsam› ve sa¤lad›¤› korumay› geniﬂletmiﬂtir. ﬁimdiye kadar 153 devletin onaylad›¤› I. Protokol uluslararas› çat›ﬂmalar› kapsamaktad›r. 145 devletin
onaylad›¤› II. Protokol ise uluslararas› nitelikte olmayan silahl› çat›ﬂmalara iliﬂkindir.
3. K›lavuzun amaçlar› aç›s›ndan daha önemli olan husus ise, dört Sözleﬂmede de yer alan “ortak 3. madde” olarak bilinen hükümdür. Ortak 3. madde, ayr›nt›l› bir tan›m› verilmeyen “uluslararas› nitelik arz etmeyen” silahl› çat›ﬂmalara uygulan›r. Bu hükmün, sadece ülkeler aras›ndaki uluslararas› savaﬂlarda de¤il tüm silahl› çat›ﬂmalarda
sayg› gösterilmesi gereken temel ödevleri tan›mlad›¤› kabul edilir. Bunun anlam› da savaﬂ›n ya da çat›ﬂman›n do¤as› ne olursa olsun, baz› temel kurallar›n çi¤nenemeyece¤idir. ‹ﬂkence yasa¤› da bu temel kurallardan biridir ve
uluslararas› insanc›l hukuk ile insan haklar› hukukunun ortak amaçlar›ndan birini ifade eder.
4. 3 Numaral› ortak madde ﬂöyle der:
...aﬂa¤›da aç›klanan davran›ﬂlar yasakt›r, her zaman ve her yerde koﬂullar ne olursa olsun yasak kalacakt›r ...
herhangi bir kiﬂiye ve kiﬂinin hayat›na karﬂ› ﬂiddet uygulamak, özellikle her tür cinayet, sakatlama, zalimce muamele ve iﬂkence;...insan onuruna tecavüz, özellikle aﬂa¤›lay›c› ve onur k›r›c› davran›ﬂlar...
5. BM ‹ﬂkence Özel Raportörü Nigel Rodley’in ifade etti¤i gibi:
‹ﬂkence ya da di¤er kötü muamele yasa¤› bundan daha aç›k ve mutlak bir ﬂekilde ifade edilemezdi. Uluslararas›
K›z›lhaç Komitesi’nin (ICRC) Sözleﬂme hakk›ndaki resmi yorumunda geçen ifadeyle, “hiç bir boﬂluk b›rak›lmam›ﬂt›r; iﬂkencenin hiç bir mazereti, mazur gösterecek hiç bir gerekçesi olamaz.6
6. Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuk (U‹H) ile insan haklar› hukuku aras›ndaki baﬂka bir ba¤lant› da, uluslararas› nitelikte olmayan silahl› çat›ﬂmalar› düzenleyen II. Protokol’ün baﬂlang›ç bölümünde yer al›r: “...uluslararas› insan haklar› belgeleri, kiﬂiye tam bir korunma sa¤lar”.7
6 N. Rodley. The Treatment of Prisoners under International Law, 2nd ed. (Oxford, Clarendon Press, 1999: 58).
7 1949 Cenevre Sözleﬂmesine Ek II. Protokol Giriﬂ K›sm› ikinci paragraf (1977).
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B. Birleﬂmiﬂ Milletler
7. Birleﬂmiﬂ Milletler y›llard›r insanlara, iﬂkence ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamelelere karﬂ› yeterli koruma sa¤layabilmek için evrensel düzeyde uygulanabilir standartlar ortaya koymaya çal›ﬂmaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletlere üye olan Devletlerin kabul etti¤i sözleﬂmeler, bildirgeler ve kararlar, iﬂkence yasa¤›n›n istisnas›
olamayaca¤›n› aç›kça beyan eder, ayr›ca bu ihlallere karﬂ› koruma sa¤lamak amac›yla baﬂka yükümlülükler de getirirler. Bu belgelerin en önemlileri aras›nda, Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi8, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme9, Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar10, Herkesin ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezaya Karﬂ› Korunmas›na
dair Bildirge (‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge)11, Kolluk Güçlerinin Davran›ﬂlar›na ‹liﬂkin Kurallar12, Mahkûm ve
Al›konulan Kiﬂilerin ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ve Cezalardan Korunmas›nda Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›n›n özellikle Hekimlerin Rolüne ‹liﬂkin T›bbi Etik ‹lkeleri (T›bbi Etik ‹lkeleri)13,
‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme)14, Herhangi Bir ﬁekilde Al›konulan ya da Hapsedilen Kiﬂilerin Korunmas› için ‹lkeler Bütünü (Al›konmaya ‹liﬂkin ‹lkeler Bütünü)15 ve Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Temel ‹lkeler16
say›labilir.
8. Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme, sadece yasal yapt›r›mlardan kaynaklanan, yasal yapt›r›mlara içkin veya yasal yapt›r›mlar›n ar›zi sonucu olarak çekilen ac› ve ›st›rab› kapsamaz.17
9. Birleﬂmiﬂ Milletlerin di¤er insan haklar› organlar› ve mekanizmalar› da iﬂkencenin önlenmesi ve devletlerin iﬂkence iddialar›n› soruﬂturma yükümlülü¤ü konusunda standartlar geliﬂtirmek üzere harekete geçmiﬂlerdir. Bu organ ve mekanizmalar aras›nda, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite, ‹nsan Haklan Komitesi, ‹nsan Haklar› Komisyonu, ‹ﬂkence Sorunu Hakk›nda Özel Raportör, Kad›nlara Yönelik ﬁiddet Özel Raportörü ile ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun
herhangi bir ülke için atad›¤› özel raportörler bulunur.

8 Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 217 A (III), BM belgesi. A/810, s 71, madde 5. 10 Aral›k 1948.
9 16 Aral›k 1966 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 2200 A (XXI), bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, yirmibirinci oturum,
Ek bekge 7 makale, belge No. 16, (A/6316), s 52. UNTS say› 999, s 171, yürürlü¤e giriﬂ tarihi 23 Mart 1976.
10 30 A¤ustos 1955 tarihinde Birleﬂmiﬂ Milletler Birinci Suçlar›n Önlenmesi ve Suçlular›n Tedavisi Kongresinde kabul edilmiﬂtir.
11 9 Aral›k 1975 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 3452 (XXX), bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, Otuzuncu oturum, Ek
belge No. 34 (A/10034), s 91, madde 2 ve 4, 1975.
12 17 Aral›k 1979 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 34/169, ek, madde 5, bkz.Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, Otuz dördüncü Oturum, Ek no. 46 (A/34/46), s. 186, 1979.
13 18 Aral›k 1982 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 37/194, ek, ‹lke 2-5; bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, Otuz yedinci Oturum, Ek no. 51 (A/37/51), s. 211, 1982.
14 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir; bkz. Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 39/46, ek, madde 2; bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, Otuz dokuzuncu Oturum, Ek no. 51 (A/39/51), s.197, 1984.
15 9 Aral›k 1988 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karan 43/173, ek, ‹lke 6; bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, K›rk üçüncü Oturum, Ek no. 49 (A/43/49), s.298, 1988.
16 14 Aral›k 1990 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurul Karar› 45/111, ek, ‹lke 1; bkz. Genel Kurul Resmi Tutanaklar›, K›rk beﬂinci
Oturum, Ek no. 49 (A/45/49), s.200, 1990.
17 Neyin “yasal yapt›r›m” oluﬂturaca¤›na iliﬂkin bir yorum için ‹ﬂkence Özel Raportörü’nün recm, k›rbaç ve bir uzvun kesimi gibi cezalar›n
sadece yasal olarak usule uygun bir biçimde belirlendi¤i için “yasal” say›lamayaca¤› görüﬂünü ifade etti¤i ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun 53.
Oturumuna sundu¤u rapora bkz. (E/CN.4/1997/7, paragraf 3-11). Özel Raportörün, ‹nsan Haklar› Komisyonu ve di¤er Birleﬂmiﬂ Milletler mekanizmalar›n›n duruﬂlar›yla tutarl› olan bu yorum “bedensel cezaland›rman›n, zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ve hatta iﬂkence oluﬂturabilece¤ini hükümetlere hat›rlatan” 1998/38 say›l› ‹nsan Haklar› Komisyonu karar›yla da desteklenmiﬂtir.
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1. ‹ﬂkencenin önlenmesine iliﬂkin hukuksal yükümlülükler
10. Yukar›da s›ralanan uluslararas› hukuk belgeleri, Devletlerin iﬂkenceye karﬂ› koruma sa¤lamak için sayg› göstermesi gereken belirli yükümlülükleri düzenlerler. Bu yükümlülükler:
(a)

‹ﬂkence yap›lmas›n› önlemek için etkin yasal, idari, yarg›sal veya di¤er tedbirleri almak. Savaﬂ dahil, hiç bir
gerekçe iﬂkenceyi meﬂru k›lacak bir istisna olarak olarak öne sürülemez (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde
2; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 3);

(b)

Bir kiﬂiyi, iﬂkence görece¤ini düﬂünmek için esasl› gerekçelerin oldu¤u bir ülkeye s›n›r d›ﬂ› etmemek, göndermemek ve iade etmemek (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 3);

(c)

‹ﬂkence fiilini, iﬂtirak veya kat›lma dahil ceza hukukunda bir suç haline getirmek (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme
madde 4; Al›konmaya ‹liﬂkin ‹lkeler Bütünü ‹lke 7; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 7; Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar paragraf 31-33).

(d)

‹ﬂkenceyi s›n›r d›ﬂ› etmeye neden teﬂkil edebilecek bir suç haline getirmek ve sözleﬂmeye taraf olan di¤er
Devletlere iﬂkenceyle ilgili olarak yürütülen ceza muhakemesi sürecinde destek olmak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 8 ve 9);

(e)

Al›konulmada tecrit (incommunicado detention) uygulamas›n› s›n›rland›rmak; al›konulanlar›n resmi al›konma merkezleri olarak kabul edilen yerlerde tutulmalar›n› sa¤lamak; al›konulan kiﬂilerin al›konulmalar›ndan
sorumlu olanlar›n adlar›n›, al›konulan kiﬂinin akrabalar› ve arkadaﬂlar› da dahil konuyla ilgili kimselerin kolayca eriﬂebilece¤i, elde edebilece¤i ﬂekilde kay›tlara geçirilmesini sa¤lamak; bütün sorgulamalar›n zamanlar›n› ve yerlerini sorgulamada bulunan kiﬂilerin adlar›yla birlikte kaydetmek; hekimlere, avukatlara ve aile üyelerine al›konulan kiﬂiye eriﬂme hakk› tan›mak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 11; Al›konmaya ‹liﬂkin ‹lkeler Bütünü ‹lke 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ile 23; Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda
Asgari Standart Kurallar, paragraf 7, 22 ve 37);

(f)

Sivil veya askeri kolluk güçleri, t›bbi personel, kamu personeli ve di¤er ilgili kiﬂilerin e¤itimine iﬂkence yasa¤› e¤itimi ve bilgisinin dahil edilmesini sa¤lamak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 10; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 5; Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar paragraf 54);

(g)

‹ﬂkence nedeniyle verildi¤i kan›tlanm›ﬂ herhangi bir ifadenin, iﬂkence yapmakla suçlanan bir kiﬂiye karﬂ› aç›lan davada ifadenin al›nm›ﬂ olmas›n›n kan›t oldu¤u durumlar hariç, hiç bir davada delil olarak kullan›lmamas›n› sa¤lamak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 15; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 12);

(h)

‹ﬂkence suçunun iﬂlendi¤ine inanmak için makul nedenler bulundu¤unda, yetkili makamlar›n, hemen ve tarafs›z soruﬂturma yürütmesini sa¤lamak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 12; Al›konmaya ‹liﬂkin ‹lkeler Bütünü ‹lke 33 ile 34; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 9);

(i)

‹ﬂkence görenlerin, durumun telafi edilmesini talep ve yeterli miktarda tazminat alma haklar›n› güvence alt›na almak (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 13 ile 14; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 11; Mahpuslara
Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar paragraf 35 ve 36);

(j)

Yap›lan soruﬂturma sonucunda iﬂkence yap›ld›¤› izlenimi ortaya ç›karsa, iﬂkencenin faili oldu¤u iddia edilen
kiﬂi veya kiﬂiler hakk›nda cezai iﬂlem yap›lmas›n› sa¤lamak. Di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ya da ceza iddias›n›n sa¤lam gerekçelere dayand›¤› düﬂünülüyorsa, fail oldu¤u iddia edilen kiﬂi ya da
kiﬂiler ceza, disiplin veya uygun di¤er süreçlere tabi k›l›nacakt›r (‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme madde 7; ‹ﬂkenceye Karﬂ› Bildirge madde 10)

2. Birleﬂmiﬂ Milletler organlar› ve mekanizmalar›
(a) ‹ﬂkenceyi Karﬂ› Komite (CAT)
11. ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite, ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezaya
Karﬂ› Sözleﬂme’nin uygulamas›n› izler. Komite, “yüksek ahlaki de¤erlere sahip ve insan haklar› alan›nda yetkinli-
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¤i tan›nm›ﬂ” olduklar› için göreve atanm›ﬂ 10 uzmandan oluﬂur. ‹ﬂkenceyi Önleme Sözleﬂmesi’nin 19. maddesi
gere¤i Taraf Devletler, Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri arac›l›¤›yla, Komite’ye, Sözleﬂmenin getirdi¤i yükümlülükleri hayata geçirmek için ald›klar› önlemler konusunda rapor verirler. Komite, Sözleﬂme maddelerinin iç hukuka nas›l dahil edildi¤ini ve bunun nas›l uyguland›¤›n› izler. Tüm raporlar Komite taraf›ndan incelenir, Komite genel yorum ve tavsiyelerde bulunabilir ve bu bilgileri Taraf Devletlere ve BM Genel Kurulu’na y›ll›k raporunda sunar. Bütün bu süreçler, kamuya aç›k toplant›larda gerçekleﬂir.
12. ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’nin 20. maddesine göre bir Taraf Devletin ülkesinde sistematik olarak iﬂkence uyguland›¤›na iliﬂkin sa¤lam belirtiler içerdi¤i görünen güvenilir bir bilgi al›rsa Komite o devleti, bu bilginin incelenmesi konusunda iﬂbirli¤i yapmak ve bu amaçla söz konusu bilgi hakk›nda gözlemlerini sunmak üzere davet etmelidir. Komite gerekli görürse bir veya birkaç üyesini gizli bir soruﬂturma yapmak ve acilen Komite’ye rapor vermekle görevlendirebilir. ‹nceleme, Taraf Devletle anlaﬂ›larak söz konusu devletin ülkesine ziyareti de içerebilir. Üye
ya da üyelerinin ulaﬂt›¤› bulgular› inceleyen Komite, bulgular›n› söz konusu durumda uygun bulunan yorum ve tavsiyelerle birlikte Taraf Devlete iletir. Komite’nin 20. madde uyar›nca yürüttü¤ü tüm usul gizlidir ve usulün her aﬂamas›nda Taraf Devletin iﬂbirli¤i aran›r. Soruﬂturman›n bütün aﬂamalar›n›n tamamlamas›n›n ard›ndan, Komite,
Sözleﬂme’ye Taraf Devletle istiﬂarede bulunduktan sonra, incelemeler sonucunda elde edilen sonuçlara iliﬂkin özet
bilgiyi di¤er Taraf Devletlere ve BM Genel Kurulu’na sundu¤u y›ll›k raporuna eklemeye karar verebilir.18
13. ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’nin 22. maddesi uyar›nca, Taraf Devletlerden biri, herhangi bir zamanda, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme hükümlerinin bir Taraf Devletçe gerçekleﬂtirilen bir ihlalinin ma¤durlar› olduklar›n› iddia eden,
kendi yetkisine tabi bireylerin ya da onlar ad›na hareket edenlerin yapt›¤› baﬂvurular› alma ve inceleme konusunda Komite’nin yetkisini tan›d›¤›n› beyan edebilir. Komite bu baﬂvurular› gizli olarak de¤erlendirir ve görüﬂlerini ilgili Taraf Devlet ve kiﬂiye iletir. Sözleﬂmeyi onaylayan 112 Taraf Devletten sadece 39’u, 22. maddenin uygulanmas›n› kabul etmiﬂtir.
14. Komite’nin BM Genel Kurulu’na sundu¤u y›ll›k raporlarda de¤indi¤i endiﬂe noktalar›ndan biri, Taraf Devletlerin, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’nin 12. ve 13. maddesi uyar›nca bütün iﬂkence iddialar›n› derhal ve tarafs›z biçimde soruﬂturulmas›n› sa¤lama yükümlülü¤ünü yerine getirmeleri gere¤idir. Örne¤in Komite, iﬂkence iddialar›n›
soruﬂturmada 15 ayl›k bir gecikmenin makul kabul edilemeyecek kadar uzun oldu¤u ve bu gecikmenin 12. maddeyle uyuﬂmad›¤› ﬂeklinde görüﬂ bildirmiﬂtir.19 Komite ayr›ca, Sözleﬂme’nin 13. maddesinin iﬂkence yap›ld›¤›na
dair resmi bir baﬂvuru sunulmas›n› gerektirmedi¤ini ve fakat “ma¤durun iﬂkence yap›ld›¤›n› iddia etmesinin, [Taraf Devletin] iddiay› derhal ve tarafs›z olarak incelemesi için yeterli oldu¤unu” ifade etmiﬂtir.20
(b) ‹nsan Haklar› Komitesi
15. ‹nsan Haklar› Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin 28. maddesi uyar›nca, Taraf Devletlerin Sözleﬂme’yi uygulamas›n› izlemek üzere kurulmuﬂtur. Komite, yüksek ahlaki de¤erlere sahip oldu¤u kabul edilen ve insan haklar› alan›ndaki yetkinli¤i bilinen 18 ba¤›ms›z uzmandan oluﬂur.
16. Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, Sözleﬂme’de tan›nan haklar›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak üzere ald›klar› tedbirler ve bu haklar›n kullan›lmas›nda kaydedilen geliﬂmeler konusunda her beﬂ y›lda bir rapor sunmakla yükümlüdürler. ‹nsan Haklar› Komitesi bu raporlar›, raporu görüﬂülen Taraf Devletin temsilcileriyle diyalog içinde inceler.
Komite, daha sonra endiﬂe uyand›ran temel hususlar› özetleyen ve Taraf Devlete uygun tavsiye ve önerilerde bulunan nihai gözlem raporunu haz›rlar. Komite, ayr›ca Taraf Devletlere hem rapor haz›rlamada hem de Sözleﬂmenin hükümlerini uygulamada yol gösterecek, sözleﬂmenin belirli maddeleriyle ilgili aç›klamalar içeren genel yorumlar haz›rlar. Komite haz›rlad›¤› genel yorumlar›ndan birinde Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂ-

18 Bununla birlikte 20. maddenin uygulanamayaca¤› durumlarda 20. maddenin uygulanmas› Taraf Devletin koydu¤u çekince sebebiyle s›n›rlanabilir.
19 Bkz. Baﬂvuru No, 8/1991, paragraf 185, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite’nin Genel Kurul’a 12 Haziran 1994 tarihli raporu (A/49/44).
20 Bkz. Baﬂvuru No, 6/1990, paragraf 10.4, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite’nin Genel Kurul’a 26 Temmuz 1995 tarihli Raporu (A/50/44).
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me’nin hiç kimsenin iﬂkenceye ya da zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya küçük düﬂürücü muamele ya da cezaland›rmaya
maruz b›rak›lamayaca¤›n› düzenleyen 7. maddesine aç›kl›k getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Sözleﬂme’nin 7. maddesine iliﬂkin Genel Yorum Raporunda, Komite, iﬂkenceyi yasaklaman›n veya ceza gerektiren bir suç sayman›n, 7. maddenin21 yeterince uyguland›¤› anlam›na gelmedi¤ini özellikle belirtmiﬂtir. Komite, “...Devletler belli bir kontrol mekanizmas› arac›l›¤›yla etkili koruma sa¤lamak zorundad›rlar. Kötü muamele ﬂikayetleri yetkili makamlar taraf›ndan
etkili bir biçimde soruﬂturulmal›d›r” ifadesini kullanm›ﬂt›r.
17. ‹nsan Haklar› Komitesi 10 Nisan 1992 tarihinde, 7. madde hakk›ndaki daha önceki yorumlar›n› geliﬂtiren yeni Genel Yorumlar› kabul etmiﬂtir. Komite, “yetkili makamlar iç hukuk yolunu etkin k›labilmek için ﬂikayetleri derhal ve tarafs›z bir biçimde soruﬂturmal›d›r” ifadesiyle 7. madde yorumunu daha da güçlendirmiﬂtir. Bir Devletin
Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’ye Ek 1 Numaral› Seçmeli Protokolü onaylamas› durumunda, bireyler Komite’ye Sözleﬂme’yle belirlenen haklar›n›n ihlal edildi¤i ﬂikayetiyle baﬂvuruda bulunabilirler. Kabul
edilebilir bulunmas› halinde, Komite esasa iliﬂkin bir karar verir, karar y›ll›k raporunda kamuya aç›klan›r.
(c) ‹nsan Haklar› Komisyonu
18. ‹nsan Haklar› Komisyonu, Birleﬂmiﬂ Milletlerin ana insan haklar› organ›d›r. Komisyon, Ekonomik ve Sosyal
Konseyin üç senelik dönemler için seçti¤i 53 üye ülke temsilcisinden oluﬂur. Komisyon her sene, alt› hafta süreyle Cenevre’de bir araya gelerek, insan haklar› konular›n› görüﬂür. Komisyon, çal›ﬂma ve olgu saptama misyonlar›n› harekete geçirebilir, daha üst Birleﬂmiﬂ Milletler organlar›n›n onay› için taslak sözleﬂmeler ve bildirgeler haz›rlar, kamuya aç›k veya kapal› olarak yap›lan oturumlarda belirli insan haklar› ihlallerini tart›ﬂ›r. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 6 Haziran 1967 tarihli ve 1235 say›l› karar ile22, Komisyon’a a¤›r insan haklar› ihlalleri iddialar›n›
incelemek ve “sürekli bir nitelik arz eden insan haklar› ihlali durumlar› hakk›nda kapsaml› bir araﬂt›rma yapmak”
yetkisini vermiﬂtir. Komisyon bu yetkiye dayanarak, di¤er iﬂlerinin, yan› s›ra belli insan haklar› ihlalleri konusunda
endiﬂelerini dile getiren kararlar alm›ﬂ ve belli bir temaya ba¤l› insan haklar› ihlallerini araﬂt›rmak için özel raportörler atam›ﬂt›r. Komisyon, iﬂkence ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ve cezalar hakk›nda
da kararlar alm›ﬂt›r. 1998/38 say›l› karar›nda Komisyon, “yetkili ulusal makam›n, bütün iﬂkence ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› muamele ve ceza iddialar›n› derhal ve tarafs›z bir biçimde incelemesi gerekti¤ini” vurgulam›ﬂt›r.
(d) ‹ﬂkence Konusunda Özel Raportör
19. Komisyon, 1985 y›l›nda ald›¤› 1985/33 numaral› kararla, iﬂkence konusunda özel bir raportör atamaya karar vermiﬂtir. ‹ﬂkence Özel Raportörü, iﬂkenceyle ilgili konularda güvenilir ve inan›l›r bilgi aramak ve almak, toplanan bilgiye gecikmeksizin cevap vermekle görevlendirilmiﬂtir. Komisyon daha sonra ald›¤› kararlarla, Özel Raportörün görev süresini yenilemeyi sürdürmüﬂtür.
20. Özel Raportör, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’ye taraf olsun olmas›n Birleﬂmiﬂ Milletlere üye ve gözlemci statüsünde bulunan bütün devletleri izleme yetkisine sahiptir. Özel Raportör, hükümetlerle temasa geçerek, hükümetlerin iﬂkenceyi önlemek için ald›¤› yasal ve idari tedbirler hakk›nda bilgi al›r, iﬂkenceden kaynaklanan sonuçlar› giderecek önlemler almalar›n› ister, iﬂkence yap›ld›¤›na dair iddialara iliﬂkin bilgilere yan›t vermelerini talep eder.
Özel Raportör, iﬂkenceyle ilgili acil eylem baﬂvurular›n› al›r, bu istemleri söz konusu eylemin konusu olan kiﬂinin
fiziksel ve ruhsal bütünlü¤ünün korunmas›n› temin etmesi için ilgili hükümetin dikkatine sunar. Bu görevlerine ek
olarak, kendisiyle görüﬂmek isteyen hükümet temsilcileriyle müzakereler yapar ve görevinin kendisine tan›d›¤› yetki çerçevesinde dünyan›n çeﬂitli bölgelerine yerinde ziyaretler yapar. Özel Raportör, raporlar›n› ‹nsan Haklar› Komisyonu’na ve BM Genel Kurulu’na sunar. Bu raporlarda, Özel Raportörün yetkileri dahilinde gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler bir arada sunulur ve iﬂkence iddialar›n›n geciktirilmeden hemen soruﬂturulmas› gere¤ine ›srarla dikkat çekilir. 12 Ocak 1995 tarihli ‹ﬂkence Özel Raportörü Raporunda, Özel Raportör Nigel Rodley bir dizi tavsiyede bulunmuﬂtur. Raporun 926 (g) bendinde ﬂöyle denilmektedir:
21 Birleﬂmiﬂ Milletler, Belge A/37/40 (1982).
22 A.g.e, E/4393 (1967).
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Al›konulmuﬂ bir kiﬂi veya yak›n› ya da avukat›, iﬂkence iddias›nda bulunursa, iddia mutlaka soruﬂturulmal›d›r... ﬁikayet baﬂvurular›n› almak ve soruﬂturmak için, soruﬂturma ve/veya kovuﬂturma yetkisi olan ulusal komisyon veya
ombudsman gibi ba¤›m›z ulusal makamlar oluﬂturulmal›d›r. ‹ﬂkence ﬂikayeti, iﬂkence ma¤duru oldu¤u iddia edilen
kiﬂinin yarg›land›¤› davay› soruﬂturan veya kovuﬂturan kurumla hiçbir iliﬂkisi olmayan, ba¤›ms›z bir kurum taraf›ndan gecikmeksizin soruﬂturulmal›d›r.23
21. ‹ﬂkence Özel Raportörü, bu tavsiyesini, 9 Ocak 1996 tarihli Raporunda vurgulayarak tekrarlam›ﬂt›r.24 Özel
Raportör, iﬂkence uygulamas›yla ilgili kayg›lar›n› dile getirdi¤i 136 numaral› paragrafta, “Devletlerin hem uluslararas› genel hukuk hem de ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k d›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muameleyi ya da Cezay› Önleme Sözleﬂmesine göre iﬂkence iddialar›n› soruﬂturmakla yükümlü olduklar›na” dikkati çekmiﬂtir.
(e) Kad›nlara Yönelik ﬁiddet Özel Raportörü
22. Kad›nlara Yönelik ﬁiddet Özel Raportörlü¤ü, 1994 y›l›nda ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun 1994/45 say›l› karar›yla kurulmuﬂ ve 1997/44 say›l› karar ile yenilenmiﬂtir. Özel Raportör, insani bir anlay›ﬂ içinde, herhangi bir
ülkede kad›nlara yönelik belli tür ﬂiddet durumlar›n› ve iddialar›n› saptamak ve soruﬂturmak amac›yla ﬂiddet iddias› olan belli vakalara iliﬂkin hükümetlerden bilgi ve aç›klama talep etmek için yöntemler geliﬂtirmiﬂtir. Söz konusu
temaslar, ismen teﬂhis edilmiﬂ bir veya birden çok kiﬂi hakk›nda olabilece¤i gibi kad›nlara yönelik ﬂiddette bulunan
veya göz yuman daha genel nitelikli durumlar için de söz konusu olabilir. Özel Raportör taraf›ndan kullan›lan, kad›nlara yönelik cinsiyete ba¤l› ﬂiddet tan›m›, Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aral›k 1993 tarihinde ald›¤›
48/104 karar numaral› Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Yönelik ﬁiddetin Ortadan Kald›r›lmas› Bildirgesi’nden
al›nmaktad›r. Kad›nlara yönelik, cinsiyete ba¤l› ﬂiddet, bireyin yaﬂam hakk›na veya fiziksel bütünlü¤üne yönelik çok
yak›n bir tehdit veya tehdit korkusu içeriyorsa Özel Raportöre acil eylem ça¤r›s› gönderilebilir. Özel Raportör yetkili ulusal makamlara sadece olayla ilgili bilgi verme konusunda de¤il, ayn› zamanda söz konusu olayla ilgili ba¤›ms›z ve tarafs›z soruﬂturma yürütme ve kad›nlar›n temel insan haklar›n›n daha fazla ihlal edilmemesini sa¤lamak için
acil eylemde bulunma konusunda da bask› yapar.
23. Özel Raportör ‹nsan Haklar› Komisyonu’na, Hükümetlere yapt›¤› baﬂvurular ve ald›¤› cevaplar hakk›nda y›ll›k rapor sunar. Hükümetlerden ve di¤er güvenilir kaynaklardan al›nan bilgilere dayanarak, herhangi bir ülkede
kad›nlara yönelik ﬂiddetin ortadan kald›r›lmas›na yönelik uzun soluklu çözümler bulunmas› amac›yla ilgili Hükümetlere tavsiyelerde bulunur. Hükümetlerin yan›t vermemesi veya yeterince bilgi vermemesi durumunda, Özel Raportör ilgili Hükümetlere izleme mektuplar› gönderebilir. Herhangi bir ülkede kad›nlara yönelik ﬂiddetin sürmesi
ve Özel Raportörün ald›¤› bilgiler, Hükümetin kad›nlar›n insan haklar›n› korumak için hiçbir önlem almad›¤›na ve
almamakta oldu¤una iﬂaret ediyorsa, Özel Raportör ilgili hükümetten, yerinde olgu tespit misyonunu gerçekleﬂtirmek için ülkeyi ziyaret etme izni almay› düﬂünebilir.
(f) ‹ﬂkence Ma¤durlar› için Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllü Fonu
24. Sadece kurbanlar› de¤il ayn› zamanda aile üyelerini de etkileyen iﬂkence sonras› fiziksel ve ruhsal etkiler y›k›c› olabilir ve uzun y›llar sürebilir. U¤ran›lan travman›n tedavisi için yard›m iﬂkence kurbanlar›n› destekleme
alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ organizasyonlardan sa¤lanabilir. Aral›k 1981’de, Genel Kurul, iﬂkence kurbanlar›na ve
kurbanlar›n aile üyelerine psikolojik, t›bbi, sosyal, ekonomik, hukuksal ve di¤er insani yard›mlar› sa¤layan hükümet d›ﬂ› örgütlere (HDÖ) da¤›t›lmak için gönüllü katk›lar› toplamak üzere ‹ﬂkence Ma¤durlar› için Birleﬂmiﬂ
Milletler Gönüllü Fonu’nu kurmuﬂtur. Mevcut gönüllü katk›lara ba¤l› olarak, Fon, dünya çap›nda 80 ülkedeki
80,000 iﬂkence kurban› ve aile üyelerini destekleyen 200 HDÖ projesine kaynak sa¤layabilmektedir. Fon, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve di¤erlerini iﬂkence kurbanlar›na uzmanlaﬂm›ﬂ destek sa¤lama konusunda e¤iten s›n›rl› say›da
projeye destek veren Mütevelli Heyeti’nin bir tavsiyesi üzerine, bu el kitab›n›n haz›rlanmas›na ve tercüme edil-

23 A.g.e, E/CN.4/1995/34.
24 A.g.e, E/CN.4/1996/35.
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mesine kaynak sa¤lam›ﬂ ve Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i Bürosu’nun Mesleki E¤itim Serisi’nde yay›mlanmas›n› tavsiye etmiﬂtir.
C. Bölgesel kuruluﬂlar
25. Bölgesel Kuruluﬂlar da iﬂkencenin önlenmesi için standartlar geliﬂtirilmesine katk›da bulunmuﬂlard›r. Bu bölgesel kuruluﬂlar aras›nda Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Komisyonu, Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Mahkemesi,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Avrupa ‹ﬂkenceyi Önleme Komitesi ile Afrika ‹nsan Haklar› Komisyonu say›labilir.
1. Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Komisyonu, Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Mahkemesi
26. Amerika Devletleri Örgütü (OAS), 22 Kas›m 1969 tarihinde Amerika ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesini kabul etmiﬂ25 ve bu sözleﬂme 18 Temmuz 1978 tarihinde yürürlülü¤e girmiﬂtir. Sözleﬂmenin 5. maddesine göre:
1. Her insan, bedensel, ruhsal ve ahlaki bütünlü¤üne sayg› gösterilmesi hakk›na sahiptir.
2. Hiç kimse, iﬂkence ya da zalimane, insanl›k d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› ceza ya da muameleye maruz b›rak›lamaz. Özgürlü¤ünden al›konulan her insana, insan olman›n getirdi¤i onura sayg› ile davran›lmal›d›r.
27. Sözleﬂmenin 33. maddesi, Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Komisyonu ve Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar›
Mahkemesinin kurulmas›n› öngörmektedir. Komisyonun temel iﬂlevi, tüzü¤ünde de belirtildi¤i gibi, insan haklar›na uyulmas›n› ve savunulmas›n› teﬂvik etmek ve Amerikan Devletler Örgütü’ne bu alanda dan›ﬂman kuruluﬂ olarak hizmet sunmakt›r.26 Komisyon, bu iﬂlevini yerine getirirken, 5. maddede belirtilen iﬂkenceden ne anlaﬂ›lmas›
gerekti¤ine iliﬂkin yorumuna yol göstermesi için Amerikal›lararas› ‹ﬂkenceyi Önleme ve Cezaland›rma Sözleﬂmesi’ne bakm›ﬂt›r.27 Amerikan Devletler Örgütü 9 Aral›k 1985 tarihinde Amerikal›lararas› ‹ﬂkenceyi Önleme ve Cezaland›rma Sözleﬂmesi’ni28 kabul etmiﬂ, sözleﬂme 28 ﬁubat 1987 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu sözleﬂmenin
2. maddesine göre iﬂkence ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r:
...ceza soruﬂturmas› amac›yla, korkutmak için, kiﬂisel cezaland›rma veya suç önleme arac› olarak, ceza olarak veya herhangi baﬂka bir nedenle, bir kiﬂiye kas›tl› olarak fiziksel veya zihinsel ac› veya ›zd›rap vermek amac›yla yap›lan her türlü hareket. Fiziksel veya zihinsel ac›ya sebep olmasa bile, kurban›n kimli¤ini yok etmek, fiziksel veya
zihinsel kapasitesini azaltmak amac›yla bir insan üzerinde uygulanan yöntemler de iﬂkence olarak anlaﬂ›l›r.
28. Sözleﬂmenin l. maddesine göre Taraf Devletler sözleﬂme ﬂartlar› gere¤i, iﬂkenceyi önlemek ve cezaland›rmakla yükümlüdür. Sözleﬂmeye göre Taraf Devletler, kendi yetki alanlar›nda iﬂkence yap›ld›¤›na dair her iddiay› derhal ve tam bir biçimde soruﬂturmakla yükümlüdür.
29. 8’inci maddelye göre: “Taraf Devletler, kendi yarg› alanlar› dahilinde iﬂkenceye maruz b›rak›ld›¤› suçlamas›nda bulunan herkesin iddias›n›n tarafs›z biçimde araﬂt›r›lmas› hakk›n› sa¤lamay› garanti alt›na al›r”. Ayn› ﬂekilde Taraf Devletler, kendi yetkileri dahilinde iﬂkence yap›ld›¤›na inanmak için bir suçlama veya sa¤lam temelli gerekçeler varsa, olayla ilgili soruﬂturma yürütmek için ilgili kurumlar›n›n derhal ve gerekti¤i gibi harekete geçmesini ve
gerekti¤i takdirde uygun cezai kovuﬂturma baﬂlat›lmas›n› da garanti alt›na almakla yükümlüdür.
30. 1998 y›l› ülke raporlar›ndan birinde, Komisyon, iﬂkencecilerin etkin biçimde yarg›lanmas›n›n önündeki engellerden birinin, soruﬂturman›n iﬂkence yapmakla suçlanan kesimlerle tan›ﬂ›k olmas› ﬂiddetle muhtemel federal bi-

25 Amerikan Devletleri Örgütü, Sözleﬂme Serisi No. 36 ve Birleﬂmiﬂ Milletler, Sözleﬂme Serisi, Seri 1144, s. 123, “Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System” (OEA/Ser, L.V/II.82, doc.6, rev, l-25(1992) içinde yeniden bas›lm›ﬂt›r.
26 Amerikal›lar Aras› ‹nsan Haklar› Komisyonu Yönetmeli¤i, Amerikan Devletleri Örgütü, (Ser. L.V/II.92), 31. belge 3. gözden geçirme,
madde 1, 3 May›s 1996.
27 Bkz. Amerikal›lar Aras› ‹nsan Haklar› Komisyonu, 1997 y›ll›k raporu, olgu 10.832, rapor No. 35/96, 75. paragraf.
28 Amerikan Devletleri Örgütü, Sözleﬂme Serisi . 67
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rimlerce yürütülmesi gerekti¤i için, iﬂkence iddialar›n›n ba¤›ms›z olarak soruﬂturulamamas› oldu¤unu belirtmiﬂtir.29
Komisyon, her vakan›n “tarafs›zca incelenmesinin” öneminin alt›n› çizmek için 8. maddeye at›fta bulunmuﬂtur.30
31. Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Amerika ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin ihlal edildi¤i iddialar›n›n soruﬂturulmas› gerekti¤inden söz etmiﬂtir. 29 Temmuz 1988 tarihli Velasquez Rodriguez davas›nda Mahkeme ﬂu ifadeleri kullanm›ﬂt›r:
Devlet, Sözleﬂme hükümleriyle korunan haklar›n ihlalini içeren her durumu incelemekle yükümlüdür. E¤er Devlet
ayg›t› ihlali cezas› b›rakacak ve ma¤durun haklar›ndan tam olarak yararlanmas›n› mümkün oldu¤unca çabuk sa¤layamayacak ﬂekilde iﬂlerse, Devlet kendi yetkisi alt›ndaki kiﬂilerin bu haklar›n› serbestçe ve tam olarak kullanmalar›n› sa¤lama görevini yerine getirmemiﬂ demektir.
32. Sözleﬂmenin 5’inci maddesi iﬂkence görmeme hakk›n› düzenler. Söz konusu dava, özellikle kay›plar konusuna iliﬂkin olsa da, Mahkeme taraf›ndan at›fta bulunulan Amerikan ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesince garanti alt›na al›nan haklardan biri de iﬂkence veya di¤er kötü muamele biçimlerine maruz kalmama hakk›d›r.
2. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
33. Avrupa Konseyi, 4 Kas›m 1950 tarihinde ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Avrupa Sözleﬂmesi’ni kabul etmiﬂ ve Sözleﬂme 3 Eylül 195331 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Avrupa Sözleﬂmesinin
3’üncü maddesine göre: “Kimse, iﬂkence, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ya da cezaya tabi tutulamaz”. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi, Avrupa Mahkemesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonundan oluﬂan bir denetleme sistemi kurmuﬂtur. 1 Kas›m 1998’de yürürlü¤e giren reformla, daimi Mahkeme, eski Mahkemenin ve Komisyonun yerini alm›ﬂt›r. ﬁu anda bireysel baﬂvuru hakk› zorunlu olup tüm ma¤durlar›n do¤rudan Mahkemeye eriﬂebilmesi mümkündür. Mahkeme, iﬂkence iddialar›n›n soruﬂturulmas› gere¤inin 3. madde ile garanti alt›na al›nan
haklar›n›n sa¤lanmas›n›n zorunlu bir yolu oldu¤unu de¤erlendirme f›rsat›n› da elde etmiﬂtir.
34. Bu konuda verilen ilk hüküm 18 Aral›k 1996 tarihinde Türkiye/Aksoy32 davas›nda al›nan karard›r. Bu davada Mahkeme ﬂu görüﬂe varm›ﬂt›r:
Polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›nda sa¤l›kl› olan bir kiﬂinin sal›verilme an›nda yaral› oldu¤u saptan›rsa, yaralanman›n nedeni konusunda mant›kl› bir aç›klama getirme sorumlulu¤u Devlet’e aittir; bu yükümlülü¤ün yerine getirilmemesinin Sözleﬂmenin 3. maddesi uyar›nca incelenmesi gereken bir konu oldu¤u aç›kt›r.33
35. Mahkeme, karar›n daha sonraki bölümünde, baﬂvuru sahibinde oluﬂan yaralanmalar›n iﬂkenceden kaynakland›¤› ve 3. maddenin ihlal edildi¤i sonucuna varm›ﬂt›r.34 Dahas› Mahkeme, yetkili ulusal makamlar önünde etkili
bir hukuki yola baﬂvurma hakk›n› getiren Sözleﬂmenin 13. maddesini, iﬂkence iddialar›n› kapsaml› olarak soruﬂturma yükümlülü¤ü getirir ﬂekilde yorumlam›ﬂt›r. “‹ﬂkencenin yasaklanmas›n›n hayati önemini” ve iﬂkence ma¤durlar›n›n hassasiyetini dikkate alan Mahkeme, “13. madde, Devletlere, ulusal sistem dahilinde yer alan di¤er hukuki yollara engel teﬂkil etmeksizin, iﬂkence vakalar›n› etkili ve kapsaml› biçimde soruﬂturma yükümlülü¤ü de getirir” ﬂeklinde karar vermiﬂtir.35

29 Amerikal›lararas› ‹nsan Haklar Komisyonu “1998 Meksika’da ‹nsan Haklar›n›n Durumu Raporu” 323. paragraf.
30 A.g.e paragraf 324.
31 Birleﬂmiﬂ Milletler, Sözleﬂme Serisi, Seri 213, sayfa 222.
32 Bkz. 21 Eylül 1970, 20 Aral›k 1971 ve 1 Ocak 1990 tarihlerinde yürürlü¤e giren 3, 5 ve 8 No.lu Ek Protokoller, Avrupa Sözleﬂme
Serisi, s›ras›yla Seri 45, 46 ve 118.
33 Bkz. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Reports of Judgements and Decisions, 1996-VI, paragraf 61.
34 A.g.e. paragraf 64.
35 A.g.e. paragraf 98.
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36. Mahkeme’nin yorumuna göre, 13. maddedeki “etkili hukuk yolu” kavram›, tüm “tart›ﬂmal› iﬂkence iddia”lar›n›n kapsaml› soruﬂturulmas›n› gerektirmektedir. Mahkeme, Sözleﬂmenin, ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme’nin 12. maddesindeki gibi aç›k bir hüküm içermemesine karﬂ›n, “böyle bir gereklili¤in, 13. maddede yer alan etkili hukuk yolu kavram›na içkin oldu¤unu” belirtmiﬂtir.36 Mahkeme, baﬂvuruda bulunan kiﬂinin iﬂkence iddias›n› soruﬂturmad›¤› gerekçesiyle, Devletin Sözleﬂmenin 13. maddesini ihlal etti¤ine karar vermiﬂtir.37
37. Mahkeme, Assenov ve di¤erleri/Bulgaristan davas›nda verilen (90/1997/874/1086) 28 Ekim 1998 tarihli karar›nda daha da ileri giderek, Devletin sadece Sözleﬂmenin 13. maddesine göre de¤il, 3. maddesine göre de
iﬂkence iddialar›n› soruﬂturmakla yükümlü oldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r. Bu davada, polis taraf›ndan tutuklanan genç
bir Roman, dayak yedi¤ine iliﬂkin t›bbi veriler sunmuﬂ, ancak mevcut delillere dayanarak gencin babas› m›, yoksa polis taraf›ndan m› dövüldü¤ünü de¤erlendirmek mümkün olmam›ﬂt›r. Mahkeme “Bay Assenov’u muayene
eden doktorun saptad›¤› çürüklerin düzeyinin, ister polis, ister babas› taraf›ndan yap›lm›ﬂ olsun, “3. maddenin kapsam›na giren kötü muameleye ulaﬂacak derecede ciddi” oldu¤una iﬂaret etti¤ine hükmetmiﬂtir.38 3. maddenin ihlal edilmedi¤ine karar veren Komisyonun aksine Mahkeme, bu noktada durmam›ﬂt›r. Daha da ileri giderek vakalar›n, “yaralanmalara polisin sebep oldu¤una iliﬂkin makul bir ﬂüphe yaratt›¤›” görüﬂünü de belirtmiﬂtir.39 Sonuç
olarak Mahkeme ﬂöyle hükmetmiﬂtir:
Bu ﬂartlar alt›nda, bir kiﬂi, yasalara ayk›r› olarak ve 3. maddeyi ihlal eder ﬂekilde, polis veya Devletin di¤er yetkilileri taraf›ndan ciddi bir biçimde kötü muamele gördü¤üne iliﬂkin tart›ﬂ›labilir bir iddia dile getirdi¤inde, bu hükmün, Sözleﬂme’nin l. maddesinde yer alan “Devletlerin kendi yetkileri alt›nda bulunan herkese, Sözleﬂmede yer
alan hak ve özgürlükleri sa¤lamas›” gerekti¤ini belirten genel ilke ile birlikte okunmas› etkili resmi bir soruﬂturma
yap›lmas›n› gerektirir. Bu soruﬂturma, sorumlular›n belirlenmesi ve cezaland›r›lmas›na yol açacak düzeyde olmal›d›r. Bu yap›lmazsa, iﬂkence ve insanl›kd›ﬂ› ve aﬂa¤›lay›c› muamelenin veya cezan›n genel olarak hukuken yasaklanm›ﬂ olmas›, temelde çok önemli olmas›na ra¤men pratikte etkisiz kalacak ve kimi durumlarda, Devlet görevlilerinin z›mnen cezadan muaf kalarak, kendi denetimleri alt›ndaki kiﬂilerin haklar›n› çi¤nemesi mümkün olacakt›r.40
38. Mahkeme bu davayla ilk kez tek baﬂ›na kötü muamelenin yap›lm›ﬂ olmas›ndan de¤il, kötü muamele iddialar›
hakk›nda etkili bir resmi soruﬂturman›n yap›lmam›ﬂ olmas›ndan dolay› 3. maddenin ihlal edildi¤i sonucuna varm›ﬂt›r. Ayr›ca Mahkeme, Aksoy davas›ndaki tutumunu yineleyerek 13. maddenin de ihlal edildi¤ine karar vermiﬂtir.
Mahkemeye göre:
Bir kiﬂi, kötü muamele gördü¤ü ve dolay›s›yla 3. maddenin çi¤nendi¤ine dair tart›ﬂ›labilir bir iddia sahibi oldu¤unda, etkili hukuk yolu kavram›, 3. maddenin öngördü¤ü gibi kapsaml› ve etkili soruﬂturman›n yan› s›ra, ﬂikayetçinin etkili bir biçimde soruﬂturma usulüne ulaﬂabilmesini ve uygunsa tazminat ödenmesini de gerektirir.41
3. Avrupa ‹ﬂkenceyi ve ‹nsanl›k D›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezay› Önleme Komitesi
39. Avrupa Konseyi 1987 y›l›nda ‹ﬂkencenin ve ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezan›n Önlenmesine Dair Avrupa Sözleﬂmesi’ni kabul etmiﬂ, Sözleﬂme, 1 ﬁubat 1989 tarihinde yürürlülü¤e girmiﬂtir.42 1 Mart
1999 itibariyle Sözleﬂme, Avrupa Konseyine üye olan 40 Devletin tamam› taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Bu sözleﬂ-

36 A.g.e. paragraf 98.
37 A.g.e. paragraf 100
38 A.g.e. Reports of Judgements and Decisions,1998-VIII, paragraph 95.
39 A.g.e. paragraf 101
40 A.g.e. paragraf 102.
41 A.g.e. paragraf› 117.
42 Avrupa Sözleﬂme Serisi, No. 126.
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me, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin yarg› mekanizmas›n›, önleyici bir sistemle tamamlar niteliktedir. Sözleﬂmenin, ba¤›ms›z hukuk normlar› yaratmak gibi bir amac› yoktur. Sözleﬂme, her bir Taraf Devletten bir üye bulunan Avrupa ‹ﬂkenceyi ve ‹nsanl›k D›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezay› Önleme Komitesi’ni kurmuﬂtur. Komiteye seçilen üyelerin yüksek ahlaki de¤erlere sahip, tarafs›z, ba¤›ms›z ve alan çal›ﬂmas› yapmaya uygun vas›fta
kiﬂiler olmas› gereklidir.
40. Komite, Avrupa Konseyi üyesi ülkelere k›smen düzenli aral›klarla, k›smen de k›sa süreli ve özel amaçl› ziyaretler yapar. Komite ziyaretinde, heyette Komite üyeleri, t›p, hukuk veya di¤er alanlarda uzman kiﬂiler, çevirmenler ve Komite Sekreterli¤i’nin üyeleri bulunur. Heyetler, ziyaret ettikleri ülkenin Yetkili Makamlar›nca özgürlüklerinden mahrum b›rak›lm›ﬂ kiﬂileri43 ziyaret ederler. Her heyetin yetkileri oldukça geniﬂtir: Özgürlüklerinden mahrum edilen kiﬂilerin tutuldu¤u herhangi bir yeri ziyaret edebilir; bu yerlere önbildirimde bulunmadan ziyaret yapabilir; bu yerlere tekrar ziyaretleri yapabilir; özgürlüklerinden mahrum b›rak›lm›ﬂ kiﬂilerle özel görüﬂme yapabilir; bu
mekanlarda seçti¤i herhangi birini veya herkesi ziyaret edebilir; bu tür mekanlarda, sadece hücreleri veya ko¤uﬂlar› de¤il, herhangi bir k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n tüm tesisi görebilir. Heyet ziyaret edilen kiﬂilerle ilgili tüm belgelere ve dosyalara eriﬂebilir. Komite’nin bütün çal›ﬂmas› iﬂbirli¤i ve gizlilik esas›na dayan›r.
41. Komite ziyaretin ard›ndan raporunu haz›rlar. Ziyaret s›ras›nda izlenen bulgulara dayal› olarak rapor, mevcut
koﬂullar› yorumlar, somut önerilerde bulunur ve aç›klama gerektiren konular hakk›nda sorular sorar. Taraf Devlet
rapora yaz›l› olarak yan›t verir, böylelikle Komite ile Taraf Devlet aras›nda bir sonraki ziyarete kadar sürecek bir
diyalog baﬂlar. Komite’nin raporlar› ve Devletlerin yan›tlar› gizli belgelerdir. Ancak Taraf Devlet (ama Komite de¤il) hem raporlar› hem de yan›tlar› yay›nlamaya karar verebilir. ﬁu ana kadar, aﬂa¤› yukar› Taraf Devletlerin tümü
hem raporlar› hem de yan›tlar› kamuya aç›klam›ﬂlard›r.
42. Komite on y›ld›r devam eden faaliyetleri süresince, al›konulan kiﬂilere yap›lacak muamelenin genel standartlar›n› belirleyen bir dizi ölçüt geliﬂtirmiﬂtir. Bu standartlar maddi gözetim koﬂullar›n›n yan› s›ra, usul hakk›ndaki güvenceleri de belirler. Örne¤in Komite’nin polis gözetimi alt›nda tutulan kiﬂiler için savundu¤u güvencelerden üçü
ﬂunlard›r:
(a)
(b)
(c)

Özgürlü¤ünden mahrum edilen kiﬂinin, arzu etti¤i takdirde derhal üçüncü bir kiﬂiyi (bir aile üyesini) al›konma halinden haberdar etme hakk›;
Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan kiﬂinin hemen avukata eriﬂebilme hakk›;
Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan kiﬂinin arzu etti¤i takdirde kendi istedi¤i dahil, derhal bir hekime eriﬂebilme hakk›.

43. Komite ayr›ca, kolluk güçlerinin kötü muamelede bulunmas›n› engellemenin en etkin yollar›ndan birinin, yetkili makamlar›n kendilerine iletilen her tür kötü muamele iddias›n› özenle araﬂt›rmas› ve gerekli oldu¤unda uygun
cezay› uygulamas› oldu¤unu defalarca vurgulam›ﬂt›r. Bu tür bir tavr›n cayd›r›c› etkisi güçlü olacakt›r.
4. Afrika ‹nsan ve Halklar›n Haklar› Komisyonu ve Afrika ‹nsan ve Halklar›n Haklar› Mahkemesi
44. Avrupa ve Amerikal›lararas› sistemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Afrika’n›n iﬂkence ve iﬂkencenin önlenmesi konulu bir sözleﬂmesi olmad›¤› görülür. ‹ﬂkence sorunu di¤er insan haklar› ihlalleriyle ayn› düzeyde incelenmektedir. ‹ﬂkence sorunu esas olarak Afrika Birli¤i Örgütü’nün 27 Haziran 1981 tarihinde kabul etti¤i ve 21 Ekim 1986’da
yürürlü¤e giren Afrika ‹nsan ve Halklar›n Haklar› ﬁart›nda ele al›nm›ﬂt›r.44 Afrika ﬁart›n›n 5. maddesine göre:
Her bireyin, insan olman›n getirdi¤i onura uygun bir biçimde sayg› görmeye ve insan olarak yasal statüsünün kabul edilmesine hakk› vard›r. ‹nsan›n her biçimde sömürüsü ve aﬂa¤›lanmas› özellikle esaret, esir ticareti, iﬂkence,
zalimane, insanl›kd›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› ceza ve muameleler yasakt›r.
43 Özgürlü¤ünden mahrum b›rak›lan kiﬂi: gözalt› ya da özgürlü¤ünden herhangi bir biçimde yoksun b›rak›lanlar, tutuklular, hükümlüler ve
istekleri d›ﬂ›nda psikiyatri hastanelerine kapat›lm›ﬂ kiﬂiler de dahil olmak üzere ama bunlarla s›n›rl› olmamak kayd›yla, kamu otoritesi taraf›ndan özgürlü¤ünden mahrum b›rak›lan herhangi bir kiﬂidir.
44 Afrika Birli¤i Ögrütü, belge CAB/LEG/67/3, rev. 5 21, Uluslararas› Hukuk Belgeleri (International Legal Materials),58 (1982).
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45. Afrika ﬁart›’n›n 30. maddesi uyar›nca 1987 Haziran ay›nda “insan haklar› ve halklar›n haklar›n› tan›tmak ve
Afrika’da bu haklar›n korunmas›n› sa¤lamakla” görevlendirilen Afrika ‹nsan ve Halklar›n Haklar› Komisyonu kurulmuﬂtur. Dönemsel olarak yap›lan oturumlar›nda, di¤er ihlaller yan›nda zaman zaman iﬂkence konusunu da ele
alan Komisyon, Afrika’daki insan haklar›yla ilgili konularda birkaç ülke karar› alm›ﬂt›r. Afrika Komisyonu ülkelerle ilgili kararlar›nda, iﬂkence uygulamas› da dahil olmak üzere insan haklar›nda durumun kötüleﬂmesinden duydu¤u endiﬂeyi dile getirilmiﬂtir.
46. Afrika Komisyonu, görevi Komisyonun aç›k oturumlar›nda rapor vermek olan Cezaevleri Özel Raportörü,
Keyfi ve Yarg›s›z ‹nfazlar Özel Raportörü, Kad›nlar Özel Raportörü gibi yeni mekanizmalar oluﬂturmuﬂtur. Bu mekanizmalar özel raportörlere do¤rudan bilgi gönderebilen ma¤durlar ve hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar için yeni f›rsatlar
do¤urmuﬂtur. Hem ma¤dur, hem de hükümet d›ﬂ› kuruluﬂ ayn› anda Komisyona, Kurucu Sözleﬂmenin 5. maddesinde tan›mland›¤› biçimiyle, iﬂkence uygulamas›yla ilgili ﬂikayetlerini iletebilirler. Bireysel ﬂikayet baﬂvurusu Komisyon’da de¤erlendirilmeyi beklerken ma¤dur veya hükümet d›ﬂ› kuruluﬂ, ayn› bilgiyi özel raportöre komisyon
oturumlar›nda sunaca¤› kamuya aç›k raporlarda yer vermesi için gönderebilirler. Afrika Birli¤i Örgütü 1998 Haziran ay›n›n baﬂvurusu Komisyon’da de¤erlendirilmeyi beklerken ma¤dur veya hükümet d›ﬂ› kuruluﬂ, ayn› bilgiyi
Özel raportöre komisyon oturumlar›nda sunaca¤› kamuya aç›k raporlarda yer vermesi için gönderebilirler. Afrika
Birli¤i Örgütü 1998 Haziran ay›nda, Afrika ﬁart›yla garanti alt›na al›nan haklar›n ihlal edildi¤ine iliﬂkin iddialar›
de¤erlendirecek ve bu konuda hüküm verecek bir platform oluﬂturmak amac›yla, Afrika ‹nsan ve Halklar›n Haklar› Mahkemesi’nin kurulmas›n› öngören bir Protokolü kabul etmiﬂtir.
D. Uluslararas› Ceza Mahkemesi
47. 17 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilen Roma Uluslararas› Ceza Mahkemesi Statüsü soyk›r›m, insanl›¤a karﬂ› suçlar ve savaﬂ suçlar›ndan sorumlu kiﬂileri yarg›layacak daimi bir Uluslararas› Ceza Mahkemesi kurmuﬂtur
(A/CONF.183/9). Uluslararas› Ceza Mahkemesi’nin, soyk›r›m›n veya yayg›n ya da sistematik bir sald›r›n›n bir bölümü olarak iﬂlendi¤inde insanl›¤a karﬂ› suçun bir parças› olarak veya 1949 tarihli Cenevre Sözleﬂmesine göre bir
savaﬂ suçu olarak, iﬂkence iddialar› üzerinde yetkisi vard›r. Roma Statüsüne göre iﬂkence “al›konulan, suçlanan›n
veya kontrolü alt›nda bulunan bir kiﬂiye, kas›tl› olarak fiziksel veya ruhsal ac› verilmesi” olarak tan›mlanmaktad›r.
25 Eylül 2000 tarihi itibariyle Roma Uluslararas› Ceza Mahkemesi Statüsü 113 ülke taraf›ndan imzalanm›ﬂ ve 21
Devlet taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Mahkeme merkezi Hollanda’n›n Lahey kentinde olacakt›r. Mahkeme sadece
Devletlerin Roma Statüsünde iﬂlenen suçlardan sorumlu olan bireyleri yarg›layamad›klar› veya yarg›lamak istemedikleri davalarda yetkili olacakt›r.
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BÖLÜM II
KONUYLA ‹LG‹L‹ ET‹K DE⁄ER VE KURALLAR
48. Her meslek belli etik kurallara göre icra edilir. Bu kurallar belli bir meslek grubuna ait olan bireylerin, hangi
ahlaki standartlarla uyum içinde çal›ﬂmalar›n›n beklendi¤ini ortaya koyar; meslek sahiplerinin ortak de¤erlerini ve
yap›lmas›n› gerekli gördükleri görevleri ifade eder. Etik standartlar iki temel yol ile; Birleﬂmiﬂ Milletler gibi kurumlar taraf›ndan oluﬂturulan uluslararas› araçlar ve meslek sahiplerini ulusal ve uluslararas› düzlemde temsil eden meslek kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla oluﬂturulur. Temel esaslar hep ayn›d›r ve meslek sahibi profesyonelin, mesle¤inin onurunu korumak için tek tek baﬂvuranlara veya hastalar›na, bütün olarak topluma ve di¤er meslektaﬂlar›na karﬂ› yükümlülükleri üzerinde durulur. Bu yükümlülükler, uluslararas› mekanizmalar ve hukuki araçlara göre bütün insanlar›n sahip olduklar› haklar› yans›t›r ve onlar› tamamlar.
A. Hukuk mesle¤i eti¤i
49. Adalet hakk›nda karar veren son makam olan hakimler, vatandaﬂlar›n haklar›n›n korunmas›nda özel bir rol
oynar. Uluslararas› standartlara göre, bireylerin haklar›n›n korundu¤unu güvenceye almak yarg›çlar›n etik görevidir. Birleﬂmiﬂ Milletler Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›n›n Temel ‹lkelerinin45 6. maddesi ﬂöyle der: “yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ilkesi, yarg› kurumlar›na, yarg›lama sürecinin adil olmas›n› ve bütün taraflar›n haklar›na sayg› gösterilmesini sa¤lama
yetkisi ve görevini verir”. Ayn› ﬂekilde, savc›lar›n etik sorumluluk ve görevlerinden biri de kamu görevlilerinin iﬂledikleri iﬂkence suçlar›n› soruﬂturmak ve yarg›lamakt›r. Birleﬂmiﬂ Milletler Savc›lar›n Rolüne K›lavuzluk Eden Kurallardan 15. madde ﬂöyle der: “Savc›lar hukuken yetkili olduklar› veya ulusal hukuk gelene¤ine uygun oldu¤u durumlarda, kamu görevlilerince iﬂlenen suçlar›n, özellikle yolsuzluk, yetkinin kötüye kullan›m›, a¤›r insan haklar› ihlalleri ve uluslararas› hukukun tan›d›¤› di¤er suçlar›n soruﬂturulmas› için gereken özeni göstermelidirler”.46
50. Uluslararas› standartlara göre avukatlar›n da mesleki görevi, insan haklar›n› korumak ve geliﬂtirmektir. BM
Avukatlar›n Görevlerine ‹liﬂkin Temel ‹lkelerinin 14. maddesine göre:47 “Avukatlar baﬂvuranlar›n hakk›n› korurken ve adaletin yerine getirilmesi için u¤raﬂ›rken, ulusal ve uluslararas› hukukun tan›d›¤› insan haklar› ve temel özgürlükleri gözetmek, her zaman hukuka ve hukuk mesle¤inin standartlar›na ve etik anlay›ﬂ›na uygun biçimde özgürce ve özenle davranmakla yükümlüdür”.
B. Sa¤l›k hizmeti eti¤i
51. ‹nsan haklar› kavram›yla, sa¤l›k hizmeti eti¤inin oturmuﬂ ilkeleri aras›ndaki ba¤lant›lar aç›kt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n etik yükümlülükleri üç düzeyde ifade edilmiﬂtir; bu ilkeler, hukuk mesle¤inde oldu¤u gibi Birleﬂmiﬂ Milletler
belgelerinde de ele al›nm›ﬂt›r. Aynca Dünya Tabipler Birli¤i, Dünya Psikiyatri Birli¤i, Uluslararas› Hemﬂireler
Konseyi gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› temsil eden uluslararas› kuruluﬂlar›n aç›klamalar›nda da bu ilkelere yer verilir.48
Ulusal Tabip Birlikleri ve hemﬂirelik kuruluﬂlar› da, üyelerinin uymas› beklenen etik kurallar› yay›nlar. Ne ﬂekilde
ifade edilirse edilsin, sa¤l›k hizmeti etik kurallar›n›n ana kural›, k›s›tlamalar, bask›lar ve yasal sözleﬂmelere ba¤l› yükümlülüklerden ba¤›ms›z olarak, sa¤l›k hizmeti veren kiﬂinin daima hastan›n iyili¤ini gözeterek ve yarar›n› düﬂüne45 26 A¤ustos-6 Eylül 1985 tarihleri aras›nda Milano’da yap›lan BM Yedinci Suçun Önlenmesi ve Suçlular›n Tedavisi Kongresi taraf›ndan
kabul edilmiﬂ, 29 Kas›m 1985 tarih ve 40/32 numaral› ve 13 Aral›k 1985 tarihli ve 40/146 numaral› kararlarla BM Genel Kurulu taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
46 27 A¤ustos - 7 Eylül 1990 tarihleri aras›nda Havana, Küba’da yap›lan BM Sekizinci Suçun Önlenmesi ve Suçlular›n Tedavisi Kongresi
taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
47 Bkz. 46. numaral› dipnot.
48 Commonwealth (‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u) Tabipler Birli¤i ve Uluslararas› ‹slami T›p Birlikleri Konferans› gibi bölgesel örgütler de mevcuttur. Bu kuruluﬂlar üyeleri için t›bbi etik ve insan haklar› konusunda önemli aç›klamalar yay›nlamaktad›rlar.
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rek davranmakla görevli oldu¤udur. Baz› ülkelerde doktor-hasta iliﬂkisinin gizlili¤i gibi t›bbi etik ilkeler ulusal hukukun bir parças› haline gelmiﬂtir. Ulusal hukukun parças› olmasa bile, bütün sa¤l›k çal›ﬂanlar› ahlaki olarak profesyonel meslek kuruluﬂlar›n›n koydu¤u standartlara uymakla yükümlüdürler, ahlaken bu kurallarla ba¤l›d›rlar. Makul
bir mazeretleri olmadan, mesleki standartlara uymaz, bu standartlardan saparlarsa yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunurlar.
1. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla ilgili Birleﬂmiﬂ Milletler aç›klamalar›
52. Cezaevi sistemi içerisinde çal›ﬂan di¤erleri gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar› da, Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar’›na49 uymakla yükümlüdür. Bu kurallara göre, ayr›m yap›lmaks›z›n bütün mahpuslara psikiyatri hizmetleri de dahil olmak üzere bütün t›bb› hizmetler sunulmal›; hasta olan veya tedavi görmeyi talep eden mahpuslar her gün görülmelidir. Bu tür gereklilikler, doktorlar›n bakmakla görevli olduklar› hastalar› tedavi etme ve hastan›n yarar›na uygun ﬂekilde davranmalar›n› gerektiren etik yükümlülüklerini pekiﬂtirir. Birleﬂmiﬂ
Milletlerin ‘Mahpus ve Al›konulan Kiﬂilerin ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ve Cezalardan Korunmas›nda Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›n›n özellikle Hekimlerin Rolüne ‹liﬂkin T›bbi Etik ‹lkeleri’50 özellikle hekimlerin ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n etik yükümlülükleri konusunu ele almaktad›r. Bu belgelerde, gözalt›ndakilerin fiziki ve ruhsal sa¤l›¤›n› koruman›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ahlaki bir görevi oldu¤u aç›kça belirtilmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n t›bbi bilgi ve yeteneklerini kiﬂilerin uluslararas› platformlarda dile getirilen haklar›n› çi¤neyecek bir ﬂekilde kullanmalar› özellikle yasakt›r.51 ‹ﬂkenceye aktif veya pasif bir biçimde kat›lmak veya
herhangi bir biçimde iﬂkenceye göz yummak t›bbi etikle tamamen çeliﬂir.
53. Kiﬂinin kötü muameleye dayanma kapasitesini de¤erlendirmek, kötü muamelenin yap›ld›¤› yerde bulunmak,
kötü muameleyi yönetmek veya bizzat uygulamak, kötü muamelenin devam etmesi amac›yla kiﬂileri hayata döndürmek veya iﬂkenceden sorumlu olmas› muhtemel kiﬂilerin talimatlar› do¤rultusunda iﬂkence öncesinde, iﬂkence
esnas›nda veya sonras›nda t›bbi bak›m yapmak, iﬂkencecilere kiﬂilerin sa¤l›k durumu hakk›nda veya t›p mesle¤ine
iliﬂkin bilgi vermek, kas›tl› olarak kan›tlar› göz ard› etmek, otopsi raporu veya ölüm belgesi gibi gerçe¤e uygun olmayan yalan raporlar haz›rlamak, iﬂkenceye “kat›lmak” olarak addedilir.52 Birleﬂmiﬂ Milletler ilkeleri, tutuklular ve
sa¤l›k personeli aras›ndaki tek etik iliﬂki biçiminin tutuklular›n sa¤l›¤›n› de¤erlendirmek, onlar›n sa¤l›¤›n› korumak
ve iyileﬂtirmek oldu¤unu vurgulayarak sa¤l›k hizmeti eti¤inin ana kurallar›ndan birini benimsemiﬂtir. Cezaland›rma
veya iﬂkenceyi kolaylaﬂt›rmak için tutuklular›n sa¤l›klar›n› de¤erlendirmek etik olmayan bir davran›ﬂt›r.
2. Uluslararas› meslek kuruluﬂlar›n›n aç›klamalar›
54. Uluslararas› meslek kuruluﬂlar›n›n birçok aç›klamas›nda, insan haklar›n›n korunmas› için gerekli ilkeler üzerinde durulmaktad›r. Bu kuruluﬂlar›n aç›klamalar›, uluslararas› t›p kuruluﬂlar›n›n insan haklar› konusunda fikir birli¤i
içinde olduklar›n› aç›k ve net bir biçimde ortaya koyar. Dünya Tabipler Birli¤i’nin (DTB) beyanatlar›, doktorlar›n
uluslararas› düzeyde kabul edilen etik görevlerini tan›mlar. DTB Tokyo Bildirgesi53, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂkence
veya kötü muameleye kat›lmas›n›n ya da iﬂkence veya kötü muamele esnas›nda mevcut bulunmas›n›n yasak oldu¤unu bir kere daha dile getirmiﬂtir. DTB Tokyo Bildirgesine özel at›fta bulunan BM ilkeleri de bu yasa¤› pekiﬂtirir. Doktorlar›n kötü muameleyi kolaylaﬂt›racak bilgi, t›bbi araç veya t›bbi malzeme sa¤lamas› aç›k bir biçimde yasaklanm›ﬂt›r. Dünya Psikiyatri Birli¤i’nin Hawai Bildirgesi 54 ile ayn› kural psikiyatriye de uygulanm›ﬂt›r. Bu bil49 Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar ve Asgari Standart Kurallar›n Etkin Biçimde Uygulanmas› ‹çin
Usuller, BM taraf›ndan 1955 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
50 1982 y›l›nda BM Genel Kurulu taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
51 Özellikle Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi, Uluslararas› ‹nsan Haklar› Sözleﬂmeleri ve Bütün ‹nsanlar› ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezalardan Korumak için Bildirge.
52 Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hastalar›na karﬂ› t›bbi bilgilerini gizli tutma yükümlülükleri oldu¤unu ve özellikle bu tür bilgileri aç›klad›klar› takdirde bireylerin güvenli¤ini tehlikeye atabilecekleri durumlarda, aç›klama için bireyin ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n› almak zorunda olduklar›n› ak›lda tutmal›d›rlar (bkz. bölüm II.C.3.).
53 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1975 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
54 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1977 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
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dirge, psikiyatri mesle¤inin ve psikiyatri bilgisinin, herhangi bir kiﬂi veya grubun insan haklar›n›n ihlali için kötüye
kullan›m›n› yasaklar. Uluslararas› ‹slami T›p Konferans›n›n yay›nlad›¤› Kuveyt Bildirgesinde55 de ayn› husus dile getirilmiﬂ ve doktorlar›n t›bbi bilgilerini “siyasi, askeri veya herhangi bir nedenle bedene, akla, ruha zarar vermek, bunlar› zedelemek ve incitmek üzere” kullanmas› veya bu bilgilerin kullan›m›na izin vermesi yasaklanm›ﬂt›r.
Mahkum ve Al›konulanlar›n Bak›m›nda Hemﬂirelerin Rolü Yönergesi’nde hemﬂireler için de benzer kurallar
getirilmiﬂtir.56
55. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bir di¤er görevi de, insan haklar› ihlallerine karﬂ› sesini yükselten meslektaﬂlar›n› desteklemektir. Bunun aksi, hasta haklar›n›n ihlali ve yukar›da ad› geçen bildirgelerin çi¤nenmesi riskini içermekle kalmaz, ayn› zamanda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n itibar›na leke sürer; t›p mesle¤inin onuruna leke sürülmesi ise ciddi bir
mesleki suistimal olarak görülür. DTB’nin ‹nsan Haklar› Yönergesi57, ulusal t›p kuruluﬂlar›n› ülkelerindeki insan
haklar› durumunu de¤erlendirmeye ve doktorlar›n misillemeden korktuklar› durumlarda bile kötü muamelenin kan›tlar›n› gizlememesini sa¤lamaya ça¤›r›r. Bu tür ulusal kuruluﬂlar›n, özellikle cezaevi sistemi içinde çal›ﬂan doktorlara rehberlik etmesi, insan haklar› ihlalleri iddialar›n› protesto etmesi ve doktorlar›n insan haklar› alan›ndaki etik
d›ﬂ› faaliyetlerini soruﬂturacak etkin mekanizmalar oluﬂturmas›, bunlar›n yan› s›ra insan haklar› ihlallerine dikkat
çeken doktorlar› desteklemesi gerekir. DTB’nin ‹nsan Haklar› Yönergesinden sonra yay›nlad›¤› Hamburg Bildirgesi’nde58 tüm dünyadaki bireylerin ve örgütlenmiﬂ t›p kuruluﬂlar›n›n, iﬂkenceye veya etik ilkelerine ayk›r› davranma bask›s›na karﬂ› direnen doktorlar› desteklemekle sorumlu olduklar› bir kere daha ifade edilir. Tek tek doktorlar› kötü muameleye karﬂ› konuﬂmaya ve ulusal ve uluslararas› t›p örgütlerini, bu tür bask›lara karﬂ› duran doktorlar› desteklemeye ça¤›r›r.
3. Ulusal sa¤l›k hizmeti eti¤i kurallar›
56. Etik ilkelerin dile getirildi¤i üçüncü bir düzey de ulusal kurallard›r. T›p eti¤i, bütün doktorlara ait olan de¤erlerin ifadesi oldu¤undan, ulusal kurallar da yukar›da de¤inilen ayn› temel de¤erleri yans›t›rlar. Hemen hemen bütün
kültürlerde ve ulusal hukuk kurallar›nda zarar vermekten kaç›nma, hastalara yard›m etme, savunmas›z olanlar› koruma, t›bbi ihtiyaçlar›n›n aciliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir temele dayanarak hastalar aras›nda ay›r›m yapmama yükümlülü¤ü gibi temel görevler kabul edilmiﬂtir. Hemﬂirelik mesle¤ine ait kurallar da ayn› de¤erleri içerir. Etik ilkelerin
sorunlu bir yan› her ikilem için kesin kurallar belirlenmemesi, biraz yoruma ihtiyaç duyulmas›d›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› etik ikilemleri ele al›rken ortak mesleki de¤erlerde ifadesini bulan temel ahlaki yükümlülüklerini ak›lda tutmal› ve
bunlar› hastalar›na zarar vermekten kaç›nma görevini yans›tacak bir biçimde hayata geçirmelidirler.
C. Tüm sa¤l›k hizmeti eti¤i kurallar›nda yer alan ortak ilkeler
57. Mesleki ba¤›ms›zl›k ilkesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n di¤er bask›lara karﬂ›n daima ac›y› ve s›k›nt›y› hafifletme ve zarar vermekten kaç›nma olan t›bb›n temel amac› üzerinde yo¤unlaﬂmalar›n› gerektirir. Kimi etik ilkeler öylesine temel kurallard›r ki, bütün etik kurallar ve kanunlar da ayn› ﬂekilde dile getirilirler. En temel kurallar aras›nda müﬂfik bak›m, zarar vermeme ve hastan›n haklar›na sayg›l› olmak say›labilir. Bu kurallar bütün sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
temel kurallard›r.
1. Müﬂfik bak›m ve tedavi sa¤lama görevi
58. Ulusal ve uluslararas› kural ve bildirgelerde, t›bbi bak›m ve tedavi görevi çeﬂitli biçimlerde dile getirilmiﬂtir. T›bbi bak›m›n bir yönü, t›bbi müdahaleye gerek duyanlara t›bbi bak›m sa¤lamakt›r. DTB Uluslararas› T›bbi Etik Kurallar›, doktorlar›n ahlaki aç›dan bir insanl›k görevi olarak acil t›bbi bak›m vermekle yükümlü olduklar›n› kabul
eder.59 T›bbi ihtiyaç ve ac› içinde olan kiﬂiyi tedavi etme görevi bütün kültürlerin geleneksel kurallar›nda dille getirilmiﬂtir.
55 1981 y›l›nda kabul edilmiﬂtir (Hicri Takvime göre 1401).
56 Uluslararas› Hemﬂireler Konseyi taraf›ndan 1975 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
57 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1990 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
58 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1997 y›l›nda kabul edilmiﬂtir
59 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1949 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
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59. Geleneksel Kurallar: Modern t›p eti¤inin temelini, profesyonel de¤erleri dile getiren ilk beyannamelerde aç›klanan ilkeler oluﬂturur. Bu ilkeler, doktorlar›n kendilerini riske atma pahas›na da olsa t›bbi bak›m vermekle yükümlü olduklar›n› ifade eder. M.S. birinci yüzy›ldan kalma bir Hindu yasas›nda, doktorlara “hastan›z›n iyili¤i için bütün
kalbiniz ve ruhunuzla çal›ﬂ›n, hayat›n›z pahas›na da olsa hastan›z› terk etmeyin, onu incitmeyin” talimat› verilir.
Eski Islami yasalarda da benzer talimatlar verilmiﬂtir. Modern Kuveyt Deklarasyonunda da doktorlar›n “ister yak›n, ister uzak, erdemli ya da günahkar, dost veya düﬂman olsun, yoksullar ve t›bbi bak›ma ihtiyaç duyanlara hizmet etmek üzerinde yo¤unlaﬂmas› gerekti¤i” ifade edilmiﬂtir.
60. Bat›n›n t›bbi de¤erlerine de Hipokrat Yemini ve Maimonides Duas› gibi benzer yeminlerin etkisi hakim olmuﬂtur. Hipokrat Yemini di¤er doktorlarla dayan›ﬂmak ve hastalara zarar vermekten kaç›n›p, onlar›n yarar› ve bak›m› için çal›ﬂmak ad›na verilmiﬂ kutsal bir sözdür. Bu yeminde hasta-doktor iliﬂkisinin gizlili¤ini koruma sözü de vard›r. Bu dört kavram modem sa¤l›k hizmeti eti¤inin de¤iﬂik ﬂekillerde ifade edilen kurallar›nda yans›t›lm›ﬂt›r. DTB
Cenevre Bildirgesi60, Hipokrat yemininde ele al›nan etik de¤erlerin yeniden modern bir ifadesidir. Doktorlar›n,
hastalar›n›n sa¤l›klar›n› temel görevleri sayacaklar›na, vicdanlar› ve onurlar› ile kendilerini insanl›¤›n hizmetine adayacaklar›na iliﬂkin bir söz, bir taahhüttür.
61. Dünya Tabipler Birli¤i Bildirgeleri: DTB’nin birçok bildirgesinde bak›m ve tedavi görevleri ele al›nm›ﬂt›r. Bu
bildirgeler, tutuklular ve suçlu oldu¤u iddia edilen kimseler de dahil olmak üzere doktorlar›n daima hastalar› için
en iyi olan› yapmakla yükümlü olduklar›n› aç›kça ifade etmektedir. Bu görev s›k s›k profesyonel ba¤›ms›zl›k kavram› arac›l›¤›yla dile getirilmektedir, profesyonel ba¤›ms›zl›k kavram› doktorlar›n kendilerine uygulanabilecek bask›lara karﬂ› en iyi t›bbi tedavi ﬂekline sad›k kalmalar›n› gerektirmektedir. DTB’nin Uluslararas› T›bbi Etik Kurallar›, doktorlar›n “mesleki ve ahlaki ba¤›ms›zl›k içinde, ﬂefkatle ve insan onuruna sayg›l›” biçimde t›bbi bak›m vermekle görevli olduklar›n› vurgulamaktad›r. Bu beyanat, doktorun sadece hastan›n ç›kar›na göre davranmakla görevli oldu¤unu ve hastalar›na sadakat göstermekle borçlu oldu¤unu da vurgulamaktad›r. DTB Tokyo Bildirgesi ve
Hekimlerin Ba¤›ms›zl›¤› ve Mesleki Özgürlük Bildirgesi, hiç bir ﬂüpheye yer b›rakmayacak kadar aç›k bir biçimde, doktorlar›n baﬂkalar›n›n ç›karlar› ne olursa olsun hastan›n ç›karlar› do¤rultusunda davranmak için özgür olmakta ›srarc› olmalar› gerekti¤ini ifade etmektedir.61 ‹ﬂverenlerin, cezaevi yetkililerinin veya güvenlik güçlerinin
talimatlar› da baﬂkalar›n›n ç›karlar› aras›ndad›r. ‹kinci bildirge, doktorlar›n “hasta veya yaral› olanlara gerekli t›bbi
bak›m› vermeyi reddeden veya t›bbi bak›m› s›n›rlayan herkese karﬂ› hastalar›n›n sa¤l›k gereksinimlerini savunacak veya temsil edecek profesyonel ba¤›ms›zl›¤a sahip olmalar›n›” da gerekli görmektedir. Uluslararas› Hemﬂirelik Kurallar› Konseyi’nde hemﬂireler için de benzer kurallar getirilmiﬂtir.
62. DTB, hasta haklar›n› tan›yarak doktorlar›n bak›m sa¤lama görevini bir baﬂka biçimde daha ifade etmiﬂtir. Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesi62, ayr›m gözetmeksizin herkese gerekli sa¤l›k bak›m› hakk› tan›r ve doktorlar›n hastalar›n iyili¤i do¤rultusunda davranmalar› gerekti¤ini tekrar eder. Bildirgeye göre hastalar›n özerkli¤i ve adil bir biçimde muamele yap›laca¤› hakk›nda garanti verilmeli, hem doktorlar hem de t›bbi bak›m sa¤layanlar hasta haklar›n› ön planda tutmal›d›r. “Yürütme organ›n›n, hükümetin veya herhangi bir idari merci veya kurumun bu haklar› hastalara tan›may› reddetmesi durumunda hekimler, bu haklar› garanti alt›na almak ya da bu haklar›n verilmesini sa¤lamak için gerekli yollara baﬂvurmal›d›rlar”. Kiﬂiler, etnik kökenleri, politik inançlar›, milliyetleri, cinsiyetleri, dinleri ya da kiﬂisel özellikleri ne olursa olsun gerekli sa¤l›k bak›m›n› alma hakk›na sahiptirler; belli bir suçla
suçlanan ya da bir suçtan dolay› hüküm giyen kiﬂiler de gerekli t›bbi bak›m› ve hemﬂirelik hizmetlerini almak konusunda di¤erleriyle eﬂit haklara sahiptir. DTB’nin Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesi, hastalar aras›nda ayr›m yapman›n kabul edilebilir tek k›stas›n›n, hastalar›n t›bbi ihtiyaçlar›n›n görece aciliyeti oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.

60 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1948 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
61 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1986 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
62 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1931 y›l›nda kabul edilmiﬂtir; 47. Genel Kurul’un Eylül 1995’te yap›lan k›rk yedince oturumunda de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r
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2. Ayd›nlat›lm›ﬂ onam
63. T›bbi bak›m sa¤lama görevini yans›tan tüm bildirgelerde doktorun muayene ya da tedavi gören kiﬂinin ç›karlar›na göre davranma yükümlülü¤ü vurgulan›rken, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, hasta için neyin en iyi oldu¤unu bildikleri
varsay›lmaktad›r. Modern t›p eti¤inin en temel ilkelerinden biri, kiﬂilerin kendileri için neyin en iyi oldu¤unu de¤erlendirebilece¤idir. Bu nedenle sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hasta için neyin iyi oldu¤una karar verirken, elinde yetki bulunduran herhangi birinin görüﬂlerine de¤il akl› baﬂ›nda, reﬂit hastan›n isteklerine göre karar vermelidir. Kiﬂinin
bayg›n oldu¤u ya da düzgün onay verme¤e muktedir olmad›¤› durumlarda, sa¤l›k çal›ﬂanlar› kiﬂinin ç›karlar›n›n nas›l korunup gözetilebilece¤ine iliﬂkin bir karar vermelidir. Hemﬂireler ve doktorlar›n, hastalar›n›n avukat›ym›ﬂ gibi
davranmalar› beklenir; bu husus DTB’nin Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesi ve Uluslararas› Hemﬂireler Konseyi’nin ‹nsan Haklar›n› Korumada Hemﬂirelerin Rolüne ‹liﬂkin Aç›klama63 gibi belgelerde aç›kça ifade edilmiﬂtir.
64. DTB’nin Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesinde doktorlar›n, aklen sa¤l›kl› hastalar›ndan, herhangi bir muayene veya t›bb› iﬂlem için bask› alt›nda olmadan ayd›nlat›lm›ﬂ onam almakla görevli olduklar› ifade edilir. Bunun anlam›, kiﬂilerin t›bbi tedaviyi kabul ettiklerinde tedavi ile neler olabilece¤i veya tedaviyi reddetmenin sonuçlar›n› bilmek zorunda olduklar›d›r. Bask› alt›nda ya da yanl›ﬂ bilgilendirme sonucu al›nan onam geçerli de¤ildir ve bu onama dayanarak hareket eden doktorlar t›p eti¤ine ayk›r› davranm›ﬂ olur. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hastalar› muayene etmeden önce muayenenin ve tedavinin amac›n› aç›kça anlatmal›d›r. ‹ﬂlemin sonuçlar› hasta aç›s›ndan ne kadar a¤›rsa, usulüne uygun bilgilendirilmiﬂ onam alman›n ahlaki yükümlülü¤ü de o denli büyüktür. Muayene ve tedavi, kiﬂilere sonuçlar› belirgin bir yarar sa¤layacaksa, hastan›n yap›lacak iﬂlem için iﬂbirli¤i yaparak, örtülü onay vermesi yeterli olacakt›r. Ancak muayenenin temel amac›n›n tedavi edici bak›m olmad›¤› durumlarda (a) hastan›n durumu bilip, onay vermesine (b) uygulanacak iﬂlemin hiç bir ﬂekilde hastan›n ç›kar›na ters olmamas›na büyük özen
gösterilmelidir. Daha önce de belirtildi¤i gibi sorgulama s›ras›nda kiﬂinin, cezaland›rmay›, iﬂkenceyi ya da fiziksel
bask›y› kald›r›p kald›ramayaca¤›n› tespit etmek amac›yla muayene yapmak t›bbi etik kurallar›na ve t›bb›n amac›na
ayk›r›d›r. Tutuklu ya da hükümlülerin sa¤l›¤›n› cezay› kolaylaﬂt›rmak için de¤il, onlar› mümkün olan en sa¤l›kl› duruma getirmek ve sa¤l›k koﬂullar›n› iyileﬂtirmek için de¤erlendirmek etik bir davran›ﬂt›r. Bir soruﬂturmaya delil olmas› amac›yla yap›lan fizik muayenede onay al›n›rken hastan›n, muayeneden elde edilecek sa¤l›k verilerinin nas›l
kullan›laca¤›, nas›l saklanaca¤› ve kimlerin bu verilere ulaﬂabilece¤i konusunda bilgilendirilmesi ﬂartt›r. Hastan›n
karar›n› belirleyen bu gibi hususlar muayene öncesinde aç›kça anlat›lmam›ﬂsa, muayene ve bilginin saklanmas› için
verilen onam geçersizdir.
3. Gizlilik
65. Hipokrat yemininden modern ça¤›n etik kurallar›na kadar, bütün etik ilkelerin temel esaslar›ndan biri de gizlilik görevidir. Bu ilke, Lizbon Hasta Haklar› Bildirgesi’nde oldu¤u gibi DTB bildirgelerinde önemli bir yer tutar. Baz› hukuk sistemlerinde, mesleki gizlilik esas› çok önemli görüldü¤ü için ulusal hukukun bir parças› haline
gelmiﬂtir. Gizlilik ilkesi mutlak bir yükümlülük de¤ildir, gizlilik ilkesinin insanlara ciddi bir zarar vermesi veya adaletin ciddi bir biçimde çarp›t›lmas›na neden olmas› gibi istisnai durumlarda bu ilke etik bir biçimde ihlal edilebilir.
Ancak kiﬂinin sa¤l›k bilgilerinin gizlili¤inin korunmas› genel bir ilkedir ve bu konudaki gizlilik ilkesine ancak konudan haberdar edilen ve bilgilendirilen hastan›n r›zas›yla uyulmayabilir.64 Hastaya iliﬂkin kimlik bilgilerini içermeyen t›bbi bilgiler ise baﬂka amaçlar için serbestçe, hastan›n kimli¤inin aç›klanmas›n›n gerekmedi¤i bütün durumlarda kullan›labilir. (Örne¤in, belli bir iﬂkence ya da kötü muamele biçimi hakk›nda veri toplan›rken, bu durum
sözkonusu olabilir.) Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, hastalara zarar verme riski içeren kimlik bilgilerini vermeye zorland›klar› veya yasalar nedeniyle bu bilgiyi vermekle yükümlü olduklar› durumlarda, ikilemler ortaya ç›kmaktad›r. Bu gibi
durumlarda, hastan›n iyili¤ine ve özerkli¤ine sayg› gösterme, hastan›n iyili¤i için davranma ve zarar vermekten ka-

63 Dünya Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 1983 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
64 Salg›n hastal›klar› olan kiﬂilerin, uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›, psikiyatrik bozukluklar› olan kiﬂilerin bildirilmesi gibi kamu sa¤l›¤› için gerekli durumlar d›ﬂ›nda.
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ç›nma gibi temel etik yükümlülükler, di¤er yükümlülüklerinin önüne geçer. Doktorlar, bilgi isteyen makama veya
mahkemeye mesleki gizlilik yükümlülüklerinin kendilerini ba¤lad›¤›n› ve bilgi veremeyeceklerini aç›kça ifade etmelidirler. Bu ﬂekilde yan›t veren sa¤l›k çal›ﬂanlar›, meslek örgütlerinin ve meslektaﬂlar›n›n deste¤ini hak kazan›r.
Uluslararas› insanc›l hukuk, silahl› çat›ﬂma dönemlerinde doktor-hasta iliﬂkisinin gizlili¤ine özel bir önem atfederek, doktorlar›n hasta ya da yaral› kiﬂileri ihbar etmemeleri gerekti¤ini de belirtmiﬂtir.65 Bu tür durumlarda hastalar› hakk›nda bilgi vermeye zorlanamayacaklar› için sa¤l›k çal›ﬂanlar› da koruma alt›ndad›rlar.
D. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n çifte yükümlülü¤ü
66. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n çifte yükümlülükleri vard›r; hastan›n yarar›n› gözetmek gibi temel bir ödevin yan› s›ra topluma karﬂ› adaletin yerine getirilmesi ve insan haklar› ihlallerinin engellenmesini sa¤lamakla da görevlidirler. Polis, askeriye ve di¤er güvenlik birimleri veya cezaevi sistemi içinde görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›, çifte yükümlülüklerinden kaynaklanan oldukça a¤›r ikilemlerle karﬂ› karﬂ›yad›r. ‹ﬂverenlerinin ve t›p mesle¤inden olmayan çal›ﬂma
arkadaﬂlar›n›n ç›karlar›, gözalt›ndaki hastalar›n›n ç›karlar›yla çat›ﬂabilir. ‹stihdam koﬂullar› ne olursa olsun, tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n temel görevi, muayene ve tedavi edilmeleri istenen insanlara bakmakt›r. ‹mzalad›klar› sözleﬂmeler veya di¤er hususlar gere¤i mesleki ba¤›ms›zl›klar›ndan ödün vermeye zorlanamazlar. Hastan›n sa¤l›¤› için ne
yap›lmas› gerekti¤ini önyarg›s›z de¤erlendirmeli ve ona göre davranmal›d›rlar.
1. Çifte yükümlülü¤ü olan tüm doktorlara rehberlik eden ilkeler
67. Doktorlar, bir baﬂkas› ad›na hareket ettikleri her durumda, hastaya durumu aç›klama ve hastan›n bu gerçe¤i
anlamas›n› sa¤lamakla yükümlüdürler.66 Doktor, kendini hastaya tan›tmal› ve tedavi ve muayenenin amac›n› aç›klamal›d›r. Üçüncü bir kiﬂi taraf›ndan göreve atand›¤› veya kendisine üçüncü kiﬂi taraf›ndan ödeme yap›ld›¤› durumlarda bile doktorun görevi tedavi veya muayene ettikleri hastaya bakmakt›r. Doktorlar, hastalar›na zarar verebilecek veya onlara psikolojik veya fiziksel aç›dan zarar görebilecekleri süreçlere uymay› reddetmekle yükümlüdürler.
‹mzalad›klar› sözleﬂmelerin, klinik aç›dan do¤ru kararlar vermelerini sa¤layacak, profesyonel ba¤›ms›zl›klar›n› koruyacak ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ olmas›n› güvence alt›na almal›d›rlar. Doktorlar, gözalt›nda bulunan herhangi bir kiﬂinin,
görmesi gereken t›bbi muayene ve tedaviye eriﬂebilmesini sa¤lamakla yükümlüdürler. Doktorlar›n gözalt›nda bulunan kiﬂinin reﬂit olmamas› ya da hassas konumda bir yetiﬂkin olmas› halinde avukatm›ﬂças›na davranmak gibi ek
bir yükümlülükleri de vard›r. Gizlili¤i korumak, hastan›n bilgisi ve onay› olmadan hastaya iliﬂkin bilgileri aç›klamamak doktorlar›n genel görevlerinden biridir. Doktorlar, t›bbi kay›tlar›n gizlili¤ini temin etmekle yükümlüdür. Doktorlar, kendilerinin de dahil oldu¤u t›bbi hizmetlerin eti¤e ayk›r›, yetki ve görevin kötüye kullan›m›n› içermesi veya
yetersiz bir biçimde verilmesi veya hastalar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan olas› bir tehdit oluﬂturmas› halinde, durumu izlemek
ve aç›klamakla yükümlüdür. Böylesi bir durumda hemen tav›r almad›klar› takdirde, daha ileriki aﬂamalarda durumu
protesto etmeleri daha da güçleﬂecektir. Doktorlar hastalar›, ailelerini veya kendilerini öngörülebilir bir ﬂekilde tehlikeye atmadan konuyu araﬂt›rabilecek yetkili makamlara veya uluslararas› kuruluﬂlara haber vermelidirler. Doktorlar ve meslek örgütleri, makul delillere dayanarak bu tür tav›r alan bütün meslektaﬂlar›n› desteklemelidir.
2. Çifte yükümlülü¤ün getirdi¤i ikilemler
68. Etik ile hukukun çeliﬂti¤i durumlarda ikilemler ortaya ç›kar. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, etik yükümlülükleri nedeniyle belli bir yasaya, örne¤in hasta hakk›nda gizli t›bbi bilgilerin aç›klanmas› gibi bir yasal yükümlülü¤e uymamalar›n› gerektiren durumlar olabilir. Ulusal ve uluslararas› etik ilkeler aç›klamalar›nda, hukuk da dahil olmak üzere di¤er zorunluluklar nedeniyle sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n t›bbi eti¤e ve vicdanlar›na ayk›r› davranmaya zorlanamayacaklar›
konusunda yayg›n bir uzlaﬂma mevcuttur. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› bu tür durumlarda, temel etik kurallar› tehlikeye atmaktan ya da hastalar› ciddi tehlikeye maruz b›rakmaktansa, hukuka ya da yasal düzenlemelere uymay› reddetmelidir.

65 1949 Cenevre Sözleﬂmeleri ek I numaral› Protokol’un 16. maddesi (1977) ve II numaral› Protokol’un 10. maddesi (1977).
66 Bu ilkeler tipik bir ulusal kuruluﬂ olan ‹ngiliz Tabipler Birili¤inin “Çifte Yükümlülü¤ü Olan Doktorlara” rehberlik yapacak ilkelerden ç›kar›lm›ﬂt›r. (yay›n tarihi 1995)
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69. Kimi durumlarda iki ayr› etik yükümlülük çat›ﬂabilir. Uluslararas› kurallar bütünü ve etik ilkeler, iﬂkence veya kötü muameleye iliﬂkin bulgular›n yetkili makama bildirilmesini gerektirir. (Kimi hukuk sistemlerinde bu ayn› zamanda yasal bir gerekliliktir). Ancak, hastalar kimi durumlarda böyle bir amaçla muayene edilmeye ya da muayene sonucu edinilen bilgilerin baﬂkalar›na aç›klanmas›na onay vermeyi reddedebilirler. Kendileri ya da aileleri için misilleme riskinden korkuyor olabilirler. Bu gibi durumlarda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, hem hastaya karﬂ›, hem de adaletin yerine getirilmesinde ve suçlular›n adalete teslim edilmesinden yarar sa¤layacak olan topluma karﬂ› çifte yükümlülü¤ü
vard›r. Böylesi ikilemler ele al›n›rken, öncelikli olarak göz önünde bulundurulmas› gereken temel ilke, olas› zarar
vermeyi önlemektir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, kiﬂinin gizlilik hakk›n› ihlal etmeden, adalete hizmet eden çözüm yollar›n›
araﬂt›rmal›d›r. Güvenilir kuruluﬂlardan konuyla ilgili tavsiyeleri al›nmal›d›r; kimi durumlarda bu kuruluﬂ, ulusal t›p birlikleri ya da sivil toplum kuruluﬂlar› olabilir. Yeterli derecede destek ve teﬂvik gördükleri takdirde, daha önce isteksiz olan baz› hastalar önceden kararlaﬂt›r›lan parametreler içinde baz› aç›klamalar yap›lmas›n› onaylayabilirler.
70. Doktorun etik yükümlülükleri, doktorun hasta ile nas›l bir ortamda karﬂ› karﬂ›ya geldi¤ine ve hastan›n aç›klama
karar›na iliﬂkin seçimini özgürce yap›p yapamayaca¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂebilir. Örne¤in hasta ve doktor aras›nda
bir tedavi iliﬂkisi varsa, hasta bir hastanede tedavi görüyorsa, doktorlar›n tedavi iliﬂkilerinde geçerli olan gizlilik kurallar›n› korumak gibi bir ahlaki zorunluluklar› vard›r. Bu tür karﬂ›laﬂmalar sonucunda elde edilen iﬂkence delillerini rapor etmek, hasta yasaklamad›¤› sürece do¤rudur ve uygun tav›rd›r. Doktorlar hasta talep etti¤i veya bilgilendirilerek
uygun biçimde onay verdi¤i takdirde, bu tür bulgular› bildirmeli, aynca hastalar›na bu tür kararlarda destek olmal›d›r.
71. Adli tabiplerin muayene ettikleri kiﬂilerle farkl› bir iliﬂkisi vard›r ve genellikle gözlemlerini nesnel olarak rapor
etmekle yükümlüdürler. Hastan›n bu tür durumlarda daha az gücü ve seçim ﬂans› vard›r ve hasta ne oldu¤u konusunda aç›kça konuﬂamayabilir. Adli tabipler muayeneye baﬂlamadan önce hastaya kendi rollerini aç›klamal› ve tedavi ortam›nda t›bbi gizlili¤in kendi görevlerinin bir parças› olmad›¤›n› aç›kça ifade etmelidir. Yasal düzenlemeler
hastan›n muayene olmay› reddetmesine olanak vermeyebilir, ama herhangi bir yaran›n nedenini bildirip bildirmeyece¤i hastan›n seçimdir. Adli hekimler yanl›ﬂ rapor vermemeli, ama kötü muameleye iliﬂkin her tür delili de aç›kça belirtmek de dahil olmak üzere raporlar›n› tarafs›z kan›tlara dayand›rmal›d›r.67
72. Cezaevi doktorlar›, t›bbi tedavi ve bak›m sa¤lamakla görevlidir; ancak gözalt›ndan cezaevine getirilen tutuklular› muayene etmek de görevleri aras›ndad›r. Bu görevleri esnas›nda veya cezaevindeki mahpuslar› tedavi ederken, insanlara cezaevindekilerin gerçekten duyuracak konumda olmad›klar› kabul edilemez ölçüde ﬂiddet uyguland›¤›n›n kan›tlar›yla karﬂ›laﬂabilirler. Doktorlar bu tür durumlarda hastan›n iyili¤ini ve ona karﬂ› gizlilik görevlerini
ak›lda tutmal›d›r. Ancak mahpuslar etkili bir biçimde ﬂiddete karﬂ› koyacak durumda olamayabilecekleri için doktorun kötü muamele kan›tlar›n› ihbar etmesi gerekti¤ine iliﬂkin güçlü bir ahlaki sav da öne sürülebilir. Kötü muamele gören kiﬂi(ler) aç›klama yap›lmas›na raz› olurlarsa, etik bir çat›ﬂma söz konusu de¤ildir ve doktorun ahlaki
yükümlülükleri de aç›kt›r. Ancak cezaevindeki kiﬂinin aç›klama yap›lmas›na izin vermedi¤i durumlarda doktor, hastan›n karﬂ› karﬂ›ya bulunabilece¤i tehlike ve risklerle, ihlallerin engellenmesinin cezaevi nüfusuna ve topluma sa¤layaca¤› yarar› tartarak karar vermelidir.
73. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, hak ihlalinin, kendi sorumluluk alan›nda gerçekleﬂti¤i iddia edilen yetkililere bildirilmesinin
konuyu aç›klayan kiﬂi de dahil olmak üzere hasta ve baﬂkalar›na da zarar gelmesi riskini taﬂ›d›¤›n› da ak›lda tutmal›d›r. Doktorlar bile bile kimseyi misilleme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakmamal›d›r. Harekete geçmekten muaf tutulamazlar, ancak sa¤duyuyla hareket etmeli ve olay›, ihlalde do¤rudan sorumlulu¤u bulunacak yetkililer d›ﬂ›nda
yetkili bir birime bildirmeyi veya bildirim sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hastalar› aç›s›ndan risk taﬂ›m›yorsa, kiﬂilerin kimlik
bilgilerini aç›k etmeden bildirmeyi düﬂünmelidirler. ‹kinci yol izlenirse, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kimlik bilgilerini aç›klama bask›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar› veya t›bbi kay›tlara zorla el konulabilece¤i olas›l›klar›n› da göz önünde bulundurmalar› gerekti¤i aç›kt›r. Çok kolay bir çözüm olmamakla birlikte sa¤l›k çal›ﬂanlar› her ﬂeyden öte zarar vermekten kaç›nma temel ilkesine uygun davranmal› ve mümkünse ulusal ya da uluslararas› meslek kuruluﬂlar›n›n tavsiyelerine baﬂvurmal›d›r.
67 V. Iacopino, M. Heisler, S. Pishevar and RH. Kirschner. “Physician complicity in misrepresentation and omission of evidence of torture in post-detention medical examinations in Turkey”, JAMA 1996; 276:396-402.
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BÖLÜM III
‹ﬁKENCEN‹N HUKUK‹ AÇIDAN SORUﬁTURULMASI
74. Uluslararas› hukuka göre Devletler, rapor edilen iﬂkence olaylar›n› hemen ve tarafs›z olarak soruﬂturmakla yükümlüdürler. Deliller gerektirdi¤inde, s›n›rlar› içinde iﬂkence suçu iﬂlemiﬂ ya da bu suça kat›lm›ﬂ oldu¤u iddia edilen bir kiﬂi bulunan Devlet, ﬂüpheli oldu¤u iddia edilen kiﬂiyi ya yarg›lama yetkisine sahip bir baﬂka Devlete iade
etmeli ya da ulusal veya yerel ceza yasalar›na göre kovuﬂturulmas› için vakay› kendi yetkili organlar›na sunmal›d›r.
Baﬂar› ﬂans› olan herhangi bir iﬂkence soruﬂturmas›n›n temel ilkeleri, hukuki yeterlilik, tarafs›zl›k, ba¤›ms›zl›k,
an›nda ve kapsaml› araﬂt›rmad›r. Bu ilkeler, tüm hukuk sistemlerine uygulanabilir ve bütün iﬂkence soruﬂturmalar›na rehberlik etmelidirler.
75. Soruﬂturma usulünün, kaynak ve uzman eksikli¤i, önyarg›, aç›k bir kötüye kullanma tarz›n›n varl›¤› veya baﬂka temel nedenlerle yetersiz kalmas› durumunda, Devletler soruﬂturmalar› ba¤›ms›z bir soruﬂturma komisyonu veya benzer bir yöntemle yürütürler. Bu komisyonun üyeleri, tarafs›zl›klar›, yetkinlikleri ve ba¤›ms›zl›klar› kabul edilen kiﬂiler aras›ndan seçilmelidir. Bu kiﬂiler özellikle soruﬂturman›n konusu olabilecek herhangi bir kurum, kuruluﬂ
veya kiﬂiden ba¤›ms›z olmal›d›r.
76. Bölüm A, bir iﬂkencenin soruﬂturulmas›n›n geniﬂ amac›n› aç›klamaktad›r. Bölüm B, iﬂkencenin ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ›, aﬂa¤›lay›c› muamele veya cezan›n etkin soruﬂturulmas› ve belgelendirilmesine iliﬂkin temel ilkeleri ortaya koyar. Bölüm C, ilk olarak uygun soruﬂturma makam›na iliﬂkin karar› dikkate alarak, daha sonra
ma¤dur oldu¤u iddia edilen kiﬂi ve di¤er tan›klar›n sözlü ifadesinin al›nmas› ve fiziksel kan›tlar›n toplanmas› için
rehber ilkeleri önererek, iﬂkence iddias›na iliﬂkin yürütülecek soruﬂturmaya yönelik önerilen usulleri ortaya koyar.
Bölüm D, özel bir ba¤›ms›z soruﬂturma komisyonu oluﬂturulmas›na yönelik rehber ilkeleri sunar. Bu rehber ilkeler, yarg›s›z infaz, iﬂkence ve kay›plar da dahil olmak üzere insan haklar› ihlalleri iddialar›n› soruﬂturmak için ba¤›ms›z komisyonlar kurmuﬂ birkaç ülkenin deneyimlerine dayan›larak geliﬂtirilmiﬂtir.
A. ‹ﬂkence soruﬂturmas›n›n amaçlar›
77. Soruﬂturman›n genel amac›, iﬂkenceden sorumlu olanlar› tespit edip kovuﬂturulmalar›na olanak sa¤lama veya
ma¤durlara giderim sunmak üzere oluﬂturulmuﬂ di¤er iﬂlemler ba¤lam›nda kullan›lma düﬂüncesiyle, iddia edilen iﬂkence olaylar›na iliﬂkin gerçekleri saptamakt›r. Burada de¤inilen konular, baﬂka iﬂkence soruﬂturmalar› için de ilgili olabilir. Bu amac› yerine getirmek için, soruﬂturmay› yürütenler en az›ndan iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂilerin ifadesini elde etmeye; sorumlular hakk›nda yürütülecek olas› herhangi bir soruﬂturmaya yard›mc› olmak üzere iﬂkence iddias›na iliﬂkin, t›bbi deliller dahil, delilleri toplamaya ve saklamaya; olas› tan›klar› belirlemeye ve iddia edilen iﬂkence vakas›yla ilgili ifadelerini almaya; ve iddia edilen iﬂkence olaylar›n›n nas›l, ne zaman ve nerede
gerçekleﬂti¤inin yan› s›ra iﬂkencenin gerçekleﬂtirilmiﬂ olabilece¤i belli bir tarz veya uygulamay› belirlemelidir.
B. ‹ﬂkence ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› muamele veya cezan›n etkin
soruﬂturulmas› ve belgelendirilmesine iliﬂkin ilkeler
78. Aﬂa¤›daki ilkeler, iﬂkencenin soruﬂturulmas› konusunda uzmanlaﬂan kiﬂi ve örgütlerin üzerinde görüﬂ birli¤i
sa¤lad›¤› ilkeleri temsil eder. ‹ﬂkencenin ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› muamelenin (metinde
bundan sonra iﬂkence veya di¤er kötü muamele olarak geçecektir) etkin soruﬂturulmas› ve belgelendirilmesinin
amaçlar› aﬂa¤›dakileri içerir:
(a)

Olaylar›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› ve iﬂkence görenler ve aileleri için, iﬂkence olay›na kar›ﬂan bireylerin ve
Devletlerin sorumlulu¤unun saptanmas› ve kabul edilmesi;

(b)

Olay›n tekrarlanmas›n› önlemek için gerekli önlemlerin belirlenmesi;
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(c)

Soruﬂturma sonucunda iﬂkence veya kötü muameleden sorumlu oldu¤u düﬂünülen kiﬂilerin kovuﬂturulmalar›n›n ve/veya uygun oldu¤unda disiplin yapt›r›m›na çarpt›r›lmalar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›; Devletin adil ve yeterli mali tazminat ile t›bbi bak›m ve rehabilitasyon olanaklar›n› dahil tam bir onar›m ve telafi sa¤lamas› gereklili¤inin gösterilmesi.

79. Devletler, iﬂkence ya da kötü muameleye iliﬂkin ﬂikayet ve raporlar›n derhal ve etkili bir biçimde soruﬂturulmas›n› sa¤lamak zorundad›rlar. Aç›k bir ﬂikayetin yoklu¤unda bile, iﬂkence ya da kötü muamelenin gerçekleﬂti¤ine dair baﬂka belirtiler varsa soruﬂturma yap›lmal›d›r. ﬁüpheliler ve çal›ﬂt›klar› kurumlar›ndan ba¤›ms›z olacak soruﬂturmac›lar, konular›nda yetkin ve tarafs›z kiﬂiler olmal›d›r. Bu kiﬂiler, tarafs›z t›p veya di¤er uzmanlar›n yapt›¤›
araﬂt›rmalara ulaﬂabilmeli veya bu uzmanlardan soruﬂturma yapmay› istemekle yetkilendirilmelidirler. Bu tür soruﬂturmalarda kullan›lacak yöntemler, en yüksek profesyonel standartlara uygun olmal› ve bulgular kamuoyuna
aç›klanmal›d›r.
80. Soruﬂturma makam›, soruﬂturma için gerekli tüm bilgileri elde etme yetki ve görevine sahip olacakt›r.68 Soruﬂturmay› yürüten kiﬂiler, etkili bir soruﬂturma için gerekli her tür mali ve teknik kayna¤› elinde bulundurmal›d›r.
Ayr›ca bu kiﬂilerin, resmi bir s›fatla hareket eden ve iﬂkence ya da kötü muameleye kar›ﬂt›¤› iddia edilen herkesi
karﬂ›s›na ça¤›rmaya ve ifade vermeye zorlama yetkileri de olmal›d›r. Bu yetki herhangi bir tan›k için de geçerlidir.
Bu amaçla, soruﬂturma makam›, iﬂkenceye kar›ﬂt›¤› iddia edilen herhangi bir yetkili de dahil olmak üzere tüm tan›klara celp göndermeye ve delillerin sunulmas›n› istemeye de yetkilidir. ‹ﬂkence ya da kötü muamele gördü¤ü iddia edilen kiﬂiler, tan›klar, soruﬂturmay› yürütenler ve bunlar›n aileleri, soruﬂturmay› takiben gelebilecek her tür ﬂiddete, ﬂiddet tehdidine ya da benzeri herhangi bir korkutmaya karﬂ› korunmal›d›r. ‹ﬂkence ya da kötü muameleye
kar›ﬂm›ﬂ olma ihtimali bulunanlar, ﬂikayetçiler, tan›klar ve aileleri ile soruﬂturmay› yürütenler üzerinde do¤rudan
veya dolayl› olarak kontrol veya yetki kullanabilecekleri her tür konumdan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
81. ‹ﬂkence ya da kötü muamele ma¤duru oldu¤u iddia edilen kiﬂiler ve yasal temsilcilerinin tüm duruﬂmalardan
ve soruﬂturmayla ilgili tüm bilgilerden haberdar edilmesi ve bunlara eriﬂimlerinin sa¤lanmas› ve baﬂka deliller sunmaya yetkili k›l›nmalar› gereklidir.
82. Var olan soruﬂturma süreçlerinin yetersiz uzmanl›k ya da ön yarg› ﬂüphesi, ya da belirgin bir biçimde belli bir
ihlal kal›b›n›n varl›¤› ya da önemli baﬂka bir sebeple yetersiz kalmas› durumunda, Devletler, soruﬂturman›n ba¤›ms›z bir komisyon ya da benzer bir usulle yap›lmas›n› temin etmekle yükümlüdürler. Böyle bir komisyonun üyeleri, tarafs›zl›klar›, yetkinlikleri ve ba¤›ms›zl›klar› kabul gören kiﬂiler aras›ndan seçilmelidir. Bu kiﬂiler özellikle ﬂüphelilerden ve onlar›n çal›ﬂt›¤› kurum ve kuruluﬂlardan ba¤›ms›z kiﬂiler aras›ndan seçilmelidir. Komisyon soruﬂturma
için gerekli her türlü bilgiyi almaya yetkili olmal› ve soruﬂturmay› bu ilkelerde tan›mland›¤› ﬂekilde yürütmelidir.69
Makul bir süre içinde, soruﬂturman›n kapsam›n›, delilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan usul ve yöntemleri ve de
elde edilen bulgular ve uygulanabilir hukuk kurallar›na dayanan sonuç ve tavsiyeleri içeren yaz›l› bir rapor haz›rlanmal›d›r. Rapor tamamland›ktan sonra kamuya aç›klanmal›d›r. Rapor ayr›ca gerçekleﬂti¤i tespit edilen belli olaylar›, bu bulgular›n dayand›¤› delilleri detayl› bir biçimde tan›mlamal›, kendilerini korumak amac›yla kimlikleri gizli
tutulanlar istisna olmak kayd›yla tan›kl›k yapanlar›n adlar›n› s›ralamal›d›r. Devlet, makul bir zaman dilimi içinde,
soruﬂturma komisyonu raporuna yan›t vermeli ve uygun durumlarda bu rapora yan›t olarak at›lacak ad›mlar› da
belirtmelidir.
83. ‹ﬂkence veya kötü muamele soruﬂturmas›nda görev alan t›p uzmanlar›, her zaman en yüksek etik standartlara uygun davranmal› ve özellikle her muayeneden önce kiﬂiye bilgi vererek, onun ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n› almal›d›r.
Muayene, t›p prati¤inin yerleﬂik standartlar›na uygun yap›lmal›d›r. Özellikle muayeneler, güvenlik görevlileri ve di67 V. Iacopino, M. Heisler, S. Pishevar and RH. Kirschner. “Physician complicity in misrepresentation and omission of evidence of torture in post-detention medical examinations in Turkey”, JAMA 1996; 276:396-402.
68 Baz› koﬂullar alt›nda meslek eti¤i, bilginin gizli tutulmas›n› gerekli k›labilir. Bu gerekliliklere sayg› gösterilmelidir.
69 Bkz. 68 numaral› dipnot.
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¤er hükümet görevlilerin bulunmad›¤› bir halde, t›p uzman›n›n kontrolünde özel olarak yap›lmal›d›r. T›p uzman›
derhal ayr›nt›l› bir yaz›l› rapor haz›rlamal›d›r. Bu rapor en az›ndan ﬂu bilgileri içermelidir:
(a)

Görüﬂme koﬂullar›: Rapora konu olan kiﬂinin ad› ve muayene s›ras›nda muayenehanede yer alan kiﬂilerin
adlar›, aralar›ndaki ba¤lant›; muayenenin tam saati ve tarihi, yeri, muayenenin yap›ld›¤› kurumun niteli¤i ve
(mümkünse muayenenin yap›ld›¤› oda da belirtilerek) adresi (örn. gözalt› merkezi, klinik, ev, vb.); kiﬂinin
muayene edildi¤i s›radaki durumu (örn. muayeneye getirilirken veya muayene esnas›nda kiﬂinin herhangi
bir k›s›tlamaya tabi olup olmad›¤›, muayene s›ras›nda güvenlik güçlerinin var olup olmad›¤›, tutuklu ya da
hükümlüye eﬂlik edenlerin tutum ve tav›rlar›, muayene yapan kiﬂiye yönelik tehdit edici ifadeler vs.) ve konuyla ilgili di¤er bilgiler;

(b)

Öykü: Kiﬂinin muayene s›ras›nda al›nan, yap›ld›¤› iddia edilen iﬂkence ya da kötü muamele yöntemleri, iﬂkence ya da kötü muamelenin yap›ld›¤› iddia edilen zaman ile fiziksel ve psikolojik semptomlara iliﬂkin tüm
ﬂikayetlerini de içeren öyküsünün ayr›nt›l› tutana¤›;

(c)

Fiziksel ve psikolojik muayene: Klinik muayenede gözlemlenen, gerekli tan› koyucu testler ve mümkün oldu¤u durumlarda tüm yaralar›n renkli foto¤raflar›n› da içeren tüm fiziksel ve psikolojik bulgular›n kayd›;

(d)

Görüﬂ: Fiziksel ve psikolojik bulgular›n olas› iﬂkence ve kötü muameleyle muhtemel iliﬂkisinin yorumlanmas›. Gerekli tüm t›bbi ve psikolojik tedavi ve/veya daha sonra muayene yap›lmas› için öneriler de ayr›ca
verilmelidir;

(e)

Haz›rlayan Kiﬂinin Kayd›: Raporda, muayeneyi yapanlar›n kimlikleri aç›kça belirtilmeli ve rapor bu kiﬂiler
taraf›ndan imzalanmal›d›r,

84. Rapor gizli tutulmal› ve kiﬂiye ya da kiﬂinin atad›¤› temsilcisine iletilmelidir. Kiﬂinin ve temsilcisinin muayene süreciyle ilgili görüﬂleri talep edilmeli ve rapora yans›t›lmal›d›r. Rapor, uygun oldu¤u durumlarda, iﬂkence ya
da kötü muamele iddialar›n› soruﬂturmakla sorumlu yetkili makama yaz›l› olarak sunulmal›d›r. Raporun bu kiﬂilere güvenli bir biçimde ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak Devletin sorumlulu¤udur. Rapor, kiﬂinin onay› ya da böyle bir transfer emri verme yetkisi bulunan bir mahkemenin yetki vermesi istisna olmak koﬂuluyla, baﬂka hiç kimseye sunulmamal›d›r. ‹ﬂkence iddialar›na iliﬂkin rapor yaz›m› konusundaki genel hususlar için IV’üncü bölüme bak›n›z. Bölüm V ve VI’da, fiziksel ve psikolojik de¤erlendirmeler, s›ras›yla ayr›nt›l› olarak anlat›lmaktad›r.
C. ‹ﬂkence soruﬂturmas›nda izlenecek usuller
1. Uygun soruﬂturma biriminin belirlenmesi
85. Bakanlar›n, bakan yard›mc›lar›n›n, bakanlar›n bilgisiyle hareket eden memurlar›n, Devlet bakanl›klar›ndaki k›demli memurlar›n, k›demli askeri liderlerin iﬂkence uygulanmas› yönünde olas› emirler vermesi veya bu gibi kiﬂilerin iﬂkenceye göz yummas› hali de dahil, iﬂkence olay›na kamu görevlilerinin de kar›ﬂt›¤› ﬂüphesinin oldu¤u durumlarda özel bir soruﬂturma komisyonu kurulmadan nesnel ve tarafs›z bir soruﬂturma yapmak mümkün olmayabilir. Soruﬂturmac›lar›n uzmanl›klar›n›n ya da tarafs›zl›klar›n›n sorguland›¤› durumlarda da soruﬂturma komisyonu
gerekli olabilir.
86. Devletin iﬂkence olay›na kar›ﬂt›¤› veya tarafs›z özel bir soruﬂturma mekanizmas›n›n kurulmas›n› gerektiren ﬂartlar›n varoldu¤u inanc›n› destekleyen unsurlar aﬂa¤›dakileri içerir:
(a)

Kiﬂi, polis nezaretinde veya gözalt›nda son olarak görüldü¤ünde zarar görmemiﬂ ise;

(b)

Olay›n uygulanma ﬂekli (modus operandi) belirgin bir biçimde, Devlet destekli iﬂkence olarak nitelendirilebilirse;

(c)

Devlet içinden ya da Devletle ba¤lant›l› kiﬂiler, iﬂkence soruﬂturmas›n› engellemeye ya da geciktirmeye çal›ﬂm›ﬂlarsa;

(d)

Ba¤›ms›z bir soruﬂturma kamu yarar›na olacaksa;
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(e)

Normal soruﬂturma birimleri taraf›ndan yap›lan soruﬂturmalar, uzmanl›k eksikli¤i ya da tarafs›z olunamamas› veya konunun önemi, belli bir ihlal kal›b›n›n belirgin varl›¤›, kiﬂinin ﬂikayetçi olmas› ya da yukar›da belirtilen eksiklikler veya di¤er esasl› sebepler gibi di¤er gerekçeler yüzünden zihinlerde soru iﬂaretleri yarat›yorsa.

87. Ba¤›ms›z bir soruﬂturma komisyonu kurulmas›na karar veren bir Devlet, kimi hususlar› göz önünde bulundurmal›d›r. ‹lk olarak, soruﬂturmaya konu olacak kiﬂilere, soruﬂturman›n her aﬂamas›nda uluslararas› hukuk taraf›ndan korunan asgari usuli güvenceler temin edilmelidir. ‹kinci olarak, soruﬂturmac›lar, soruﬂturman›n cezai kovuﬂturmas› için kabul edilebilir deliller sa¤layabilmesi için nesnel ve tarafs›z hukuki dan›ﬂmanl›¤›n yan› s›ra yeterli teknik ve idari personel deste¤ine sahip olmal›d›r. Üçüncü olarak, soruﬂturmac›lar, Devletin kaynaklar›n›n ve
yetkilerinin bütününden yararlanmal›d›r. Son olarak, soruﬂturmac›lar›n, uluslararas› hukuk ve t›p uzmanlar›ndan
yard›m isteme yetkisi olmal›d›r.
2. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂi ve di¤er tan›klarla görüﬂme
88. ‹ﬂkence olaylar›n›n do¤as› ve kiﬂilerin ço¤u zaman y›k›c› bir güçsüzlük hissi de içeren travma geçirmesi dolay›s›yla, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiye ve di¤er tan›klara duyarl› davranmak özellikle önemlidir. Devlet, iﬂkence gördü¤ü öne sürülen kiﬂileri, tan›klar› ve ailelerini, soruﬂturma sonucu ortaya ç›kabilecek ﬂiddet, ﬂiddet tehdidi
veya di¤er korkutma yöntemlerine karﬂ› korumal›d›r. Soruﬂturmac›lar ayr›ca tan›klar›, soruﬂturmaya dahil olman›n
sonuçlar›ndan ve soruﬂturmada kendilerini etkileyebilecek olan geliﬂmelerden de haberdar etmelidirler.
(a) ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin ayd›nlat›lm›ﬂ onam› ve di¤er koruma biçimleri
89. Soruﬂturman›n en baﬂ›ndan itibaren, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiye, izlenen usulün niteli¤i, kendisinden
neden delil istendi¤i, sunulan delilin kullan›l›p kullan›lmayaca¤› ya da nas›l kullan›labilece¤i hakk›nda mümkün oldu¤unca çok bilgi verilmelidir. Soruﬂturmac›lar kiﬂiye, soruﬂturman›n hangi bölümünün kamuya aç›k olaca¤›n› ve
hangi bölümünün gizli kalaca¤›n› aç›klamal›d›rlar. Kiﬂinin, soruﬂturman›n bütünü ve bir bölümünü k›smen reddetme hakk› vard›r. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin program›na ve isteklerine uymak için elden gelen her tür çaba gösterilmelidir. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin, soruﬂturmada kaydedilen geliﬂmelerden düzenli olarak haberdar edilmesi gerekir. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂi, ayr›ca soruﬂturmadaki temel duruﬂmalardan ve kovuﬂturman›n seyrinden haberdar edilmelidir. Soruﬂturmac›lar ma¤duru, ﬂüpheli oldu¤u düﬂünülen kiﬂinin yakaland›¤›ndan haberdar etmelidir. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂilere, savunu ve tedavi konusunda kendilerine yard›m
edebilecek gruplar›n iletiﬂim bilgileri verilmelidir. Soruﬂturmac›lar, iﬂkence konusunda karﬂ›l›kl› bilgi al›ﬂveriﬂi ve
e¤itim sa¤lamak için kendi yetki alanlar›nda faaliyet gösteren savunu gruplar›yla birlikte çal›ﬂmal›d›rlar.
(b) Soruﬂturmac›n›n seçimi
90. Olay› soruﬂturan yetkililer, bir kiﬂiyi iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiyi sorgulama konusunda ana sorumlu olarak belirlemelidirler. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂi yaﬂad›¤› olay›, hukuk ve t›p alan›nda çal›ﬂan profesyonellerle enine boyuna tart›ﬂma ihtiyac› duyabilirse de, soruﬂturma ekibi, kiﬂinin öyküsündeki gereksiz tekrarlar› en aza
indirmek için elinden gelen çabay› sarf etmelidir. Bir kiﬂiyi, iﬂkence gördü¤ü iddia edileni sorgulamak için ana soruﬂturmac› olarak seçerken, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin soruﬂturmac›n›n ayn› cinsiyetten, ayn› kültürel yap›dan olmas› ve anadiliyle iletiﬂim kurabilme yetisine sahip olmas› konusundaki tercihine özel önem verilmelidir.
Ana soruﬂturmac› olarak belirlenen kiﬂinin, iﬂkencenin belgelendirilmesi ve iﬂkence de dahil olmak üzere travma
ma¤duru kiﬂilerle çal›ﬂma konusunda önceden e¤itim alm›ﬂ olmas› veya deneyimli olmas› gereklidir. E¤itim alm›ﬂ
veya deneyimli bir soruﬂturmac›n›n bulunamad›¤› durumlarda ana soruﬂturmac›, kiﬂiyle görüﬂmeden önce iﬂkence
ve iﬂkencenin fiziksel ve psikolojik sonuçlar› hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için her tür çabay› göstermelidir. ‹ﬂkence hakk›nda bilgi, bu K›lavuz da dahil olmak üzere çeﬂitli mesleki ve e¤itici yay›nlardan, e¤itim kurslar›ndan ve
mesleki konferanslardan elde edilebilir. Ayr›ca soruﬂturmac›n›n uluslararas› uzmanlar›n tavsiyelerine eriﬂebilmesi
ve soruﬂturma süresince yard›m alabilmesi gerekir.
(c) Soruﬂturma ba¤lam›
91. Soruﬂturmac›lar çal›ﬂt›klar› ortam› dikkatlice de¤erlendirmeli ve ona göre gerekli önlemleri almal›, gerekli güvenceleri sa¤lamal›d›rlar. Görüﬂülen kiﬂiler halen hapisteyse ve misillemeye aç›k benzer bir ortamdaysa, görüﬂme38

cinin onlar› tehlikeye atmamak için özen göstermesi gerekir. Soruﬂturmac›yla konuﬂman›n kiﬂiyi tehlikeye sokaca¤› durumlarda, kiﬂisel görüﬂme yerine “grup görüﬂmesi” ye¤lenebilir. Di¤er durumlarda, görüﬂmeci, tan›¤›n özgürce konuﬂabilece¤i ﬂekilde kendini rahat hissedece¤i özel görüﬂmeye uygun bir mekan seçmelidir.
92. Farkl› siyasi ba¤lamlara göre de¤erlendirmeler gerçekleﬂtirilir. Bu ba¤lam farkl›l›¤›, de¤erlendirmelerin ne ﬂekilde yap›laca¤›na iliﬂkin önemli farkl›l›klar do¤urabilir. Ba¤lam, soruﬂturman›n hangi hukuki standartlara göre yap›laca¤›n› da etkiler. Örne¤in, iﬂkence iﬂledi¤i ﬂüphesi bulunan kiﬂi hakk›nda dava aç›lmas›yla sonuçlanabilecek bir
soruﬂturma en üst düzeyde kan›t gerektirirken, üçüncü bir ülkeye yap›lan siyasi s›¤›nma baﬂvurusunu destekleyen
bir rapor, iﬂkenceye iliﬂkin görece daha alt bir düzeyde ispat gerektirir. Soruﬂturmac›n›n belli bir duruma ve de¤erlendirmenin amac›na göre, aﬂa¤›da s›ralanan ilkeleri uyarlamas› gerekecektir. Aﬂa¤›da de¤iﬂik ba¤lamlar için
geçerli olabilecek ama bütün ba¤lamlar› da içermeyen örnekler verilmiﬂtir:
(i)

Kiﬂinin kendi ülkesinde cezaevinde ya da al›konulmuﬂ olmas›;

(ii)

Kiﬂinin bir baﬂka ülkede cezaevinde ya da al›nkonulmuﬂ olmas›;

(iii) Kiﬂinin kendi ülkesinde al›konulmuﬂ olmamakla birlikte bask›c› hasmane bir ortamda olmas›;
(iv) Kiﬂinin kendi ülkesinde bar›ﬂ ve güvenlik ortam›nda ve al›konulmad›¤› durumlar,
(v)

Kiﬂinin dost ya da düﬂman olabilecek bir baﬂka ülkede olmas›,

(vi) Kiﬂinin mülteci kamp›nda olmas›,
(vii) Bir savaﬂ suçlar› mahkemesinde ya da Gerçeklik Komisyonunda olmas›.
93. Al›konulan kiﬂilerle görüﬂmenin, kendi hükümetleri taraf›ndan cezaevinde tutulma veya yabanc› hükümetler
taraf›ndan s›n›r d›ﬂ› edilmek için al›konulma s›ras›nda gerçekleﬂtirildi¤i örneklerde oldu¤u gibi, politik ortam,
iﬂkence gören ve muayene eden kiﬂiye karﬂ› düﬂmanca olabilir. S›¤›nma hakk› isteyenlerin, iﬂkence kan›tlar›n›n belirlenmesi için muayene edildi¤i ülkelerde travma ve iﬂkence iddialar›n› kabul etmedeki isteksizlik siyasi olabilir. Al›konulan kiﬂinin güvenli¤inin daha fazla tehlikeye at›lmas›, çok gerçek bir olas›l›kt›r ve her de¤erlendirmede bu durum dikkate al›nmal›d›r. ‹ﬂkence gördü¤ünü iddia eden kiﬂilerin çok yak›n bir tehlike içinde olmad›¤› durumlarda
bile, soruﬂturmac›lar, onlarla temasa geçerken çok dikkatli davranmal›d›r. Soruﬂturmac›n›n kulland›¤› dil ve ald›¤›
tav›r, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin görüﬂme imkan ve iste¤ini büyük ölçüde etkileyecektir. Görüﬂmenin yeri, mümkün oldu¤unca güvenli ve rahat olmal›, tuvalet ve yeme içme olanaklar› bulunmal›d›r. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiyle görüﬂmek için yeterli zaman ayr›lmal›d›r. Soruﬂturmac›lar, kiﬂinin ilk görüﬂmede bütün öyküyü
anlatmas›n› beklememelidir. Özel nitelikteki sorular, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂi için travmatik olacakt›r.
Ma¤dur oldu¤u iddia edilen kiﬂinin tan›kl›¤›n›n travmatik niteli¤ini göz önüne alarak soruﬂturmac›, ses tonunda,
sorular›n›n kuruluﬂu ve s›ralamas›nda duyarl› olmal›d›r. Tan›¤a, istedi¤i zaman sorgulamaya son verme, gerekti¤inde ara verme ya da herhangi bir soruya cevap vermeme hakk› oldu¤u bildirilmelidir.
94. ‹ﬂkence kurban› oldu¤u iddia edilen kiﬂi, tan›klar ve soruﬂturma ekibi üyeleri, mümkünse, psikolojik dan›ﬂmanlara veya iﬂkence kurbanlar›yla çal›ﬂma konusunda e¤itim görmüﬂ kiﬂilere eriﬂebilmelidirler. ‹ﬂkence olay›n›n tekrar
anlat›lmas›, kiﬂinin deneyimi tekrar yaﬂamas›na ve travmayla ba¤lant›l› di¤er semptomlara maruz kalmas›na sebep
olabilir. (Bak›n›z Bölüm IV. Baﬂl›k H.). ‹ﬂkencenin ayr›nt›lar›n› ö¤renmek, görüﬂme yapan kiﬂilerde ikincil travmaya
yol açabilir; bu kiﬂiler gizlilikle ilgili mesleki etik gereklere sayg› göstermek koﬂuluyla tepkilerini birbirleriyle konuﬂmaya teﬂvik edilmelidir. Mümkünse bu deneyimli bir kolaylaﬂt›r›c›n›n yard›m›yla yap›lmal›d›r. Fark›nda olunmas› gereken özellikle iki risk söz konusudur. Birincisi, görüﬂme yapan›n kendisini iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiyle özdeﬂleﬂtirmesi ve böylece öykünün do¤rulu¤unu yeterince sorgulayamama tehlikesi vard›r; ikincisi, görüﬂmeci, iﬂkenceyle ilgili öyküler duymaya öylesine al›ﬂm›ﬂ olabilir ki, görüﬂme yapt›¤› kiﬂinin deneyimlerini hafife alabilir.
(d) Tan›klar›n güvenli¤i
95. Devlet, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂileri, tan›klar› ve bunlar›n ailelerini soruﬂturman›n sonucu olarak ortaya ç›kabilecek ﬂiddetten, ﬂiddet tehditlerinden veya herhangi bir korkutmadan korumakla sorumludur. ‹ﬂkenceye
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kar›ﬂm›ﬂ olma ihtimali bulunanlar›n, ﬂikayette bulunanlar, onlar›n aileleri ve soruﬂturmay› yürütenler üzerinde, do¤rudan ya da dolayl›, kontrol ya da güç uygulayabilecekleri her tür konumdan al›nmalar› gerekir. Soruﬂturmac›lar
sürekli olarak, soruﬂturman›n iﬂkence iddias›nda bulunan kiﬂinin ve di¤er tan›klar›n güvenli¤ine yapabilece¤i etkiyi göz önünde bulundurmal›d›r.
96. Çat›ﬂma olan ülkelerde cezaevinde bulunan kiﬂiler de dahil, görüﬂme yap›lan kiﬂilerin güvenli¤i için önerilen
önlemlerden biri, ileride tekrar yap›lacak bir ziyarette ziyaret edilen kiﬂilerin güvenli¤inin takip edilebilmesi için soruﬂturmac›lar›n bu kiﬂilerin kimliklerini not al›p saklamalar›d›r. Soruﬂturmac›lar›n, herhangi biriyle ve herkesle, serbestçe ve özel olarak görüﬂmelerine, gerek görüldü¤ünde, ayn› kiﬂilere ziyaretlerini tekrarlamalar›na izin verilmelidir (bu nedenle görüﬂülen kiﬂilerin izlenebilmesi için bu kiﬂilerin kimliklerine ihtiyaç vard›r). Tüm ülkeler bu koﬂullar› kabul etmezler ve soruﬂturmac›lar benzer garantileri elde etmekte zorluk çekebilirler. Tan›klar›n verdikleri
ifadeler nedeniyle tehlikeye girme ihtimali varsa, soruﬂturmac› baﬂka tür delillere ulaﬂmaya çal›ﬂmal›d›r.
97. Mahkumlar, al›konmayan kiﬂilere göre daha fazla olas› tehlike içindedirler. Mahkumlar, farkl› durumlara farkl› tepkiler verebilirler. Bu durumlardan birinde tutuklular, “d›ﬂar›dan” bir soruﬂturmac›n›n bizzat varl›¤›n›n koruma
anlam›na geldi¤ini düﬂünerek çok dikkatsiz konuﬂarak, fark›nda olmadan kendilerini tehlikeye atabilirler. Ama durum bu olmayabilir. Baﬂka durumlarda mahkumlara, özel konuﬂma önerildi¤inde bile kimseye güvenememelerine
neden olacak düzeyde bir gözda¤› verildiyse, soruﬂturmac›lar bir “sessizlik duvar›yla” karﬂ›laﬂabilirler. Bu son durumda, soruﬂturman›n kapsam›n› ve amac›n› aç›kça anlatabilmek için “grup görüﬂmeleriyle” baﬂlamak ve ard›ndan konuﬂma arzusunda olan kiﬂilere özel görüﬂme yapmay› önermek gerekli olabilir. Hakl› veya haks›z, misilleme korkusu çok fazlaysa, herhangi bir kiﬂiyi mimlememek aç›s›ndan bütün mahkumlarla belli bir al›konma yerinde görüﬂmek gerekli olabilir. Soruﬂturma, kovuﬂturma ya da kamu önünde baﬂka bir tür gerçekli¤i söyleme platformunda sonuçland›¤›nda, soruﬂturmac› iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin zarar görmesini engellemek için kiﬂinin ismini ya da kimli¤ini belli edecek di¤er bilgileri kamuya aç›k kay›tlardan ç›karmak ya da kiﬂiye görüntü veya ses de¤iﬂtiren araçlarla ya da kapal› devre kamera televizyon sistemleriyle ifade vermesini teklif etmek gibi önlemler önermelidir. Bu önlemler, san›¤›n haklar›yla uyumlu olmal›d›r.
(e) Çevirmen kullan›m›
98. ‹ﬂkencenin soruﬂturulmas›nda çevirmenlerle çal›ﬂmak, profesyonel olsalar bile kolay de¤ildir. Bütün farkl› lehçeler ve diller için el alt›nda çevirmen bulmak her zaman mümkün olmayacakt›r, hatta bazen kiﬂinin ailesinden veya kültürel grubundan çevirmen kullanmak gerekebilir. Kiﬂi, tan›d›¤› insanlar arac›l›¤›yla yaﬂad›¤› iﬂkenceden bahsederken kendini rahat hissedemeyebilece¤i için bu durum ideal de¤ildir. ‹deal olan›, çevirmenin soruﬂturma ekibine dahil olmas› ve iﬂkence konular›nda bilgili olmas›d›r (Bak›n›z Bolüm IV, Baﬂl›k I. ve Bölüm V1, Baﬂl›kC.2.).
(f)

‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiden al›nacak bilgi

99. Soruﬂturmac›, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin ifadesinden aﬂa¤›daki bilgilerden mümkün olan en fazlas›n› elde etmek için çal›ﬂmal›d›r (Bak›n›z Bölüm IV, Baﬂl›k E.):
(i) Yakalama veya kaç›r›lma ve al›konma da dahil iﬂkenceye götüren koﬂullar;
(ii) Son iﬂkence olay›n›n ne zaman gerçekleﬂti¤i de dahil olmak üzere iﬂkencenin yap›ld›¤› yaklaﬂ›k tarih ve zaman.
‹ﬂkence yap›lan farkl› birkaç yer ve iﬂkence yapan farkl› insanlar (ya da gruplar) olabilece¤inden bu bilgiyi belirlemek kolay olmayabilir. Farkl› yerler hakk›nda ayr› öyküler almak gerekebilir. ‹ﬂkence görmüﬂ biri için zaman kavram› üzerinde yo¤unlaﬂmak genelde güç oldu¤u için zamandizinin hatal›, hatta bazen kafa kar›ﬂt›r›c› olmas› beklenmelidir. Durum hakk›nda genel bir tablo ç›karmaya çal›ﬂ›rken, farkl› yerler hakk›nda birbirinden ayr› öyküleri
almaya çal›ﬂmak yararl› olabilir. ‹ﬂkenceden kurtulanlar, gözleri ba¤l› veya yar› bayg›n olduklar›ndan nereye götürüldüklerini genelde bilmeyeceklerdir. Birbirine yak›n ifadeleri bir araya getirerek belli yerlerin, yöntemlerin, hatta iﬂkence yapanlar›n “haritas›n› ç›kartmak” mümkün olabilir;
(iii) Yakalama, al›koyma ve iﬂkenceye kar›san kiﬂilerin ayr›nt›l› olarak aç›klanmas›: iddiaya konu alan iﬂkenceden
önce herhangi birini tan›y›p tan›mad›¤›, giyimleri, yara izleri, do¤um lekeleri, dövmeler, boyu, kilosu (kiﬂi iﬂkenceciyi kendi vücut ölçülerine göre tarif edebilir), iﬂkence failinin anatomisinde, dilinde ve aksan›nda normal d›ﬂ› her40

hangi bir ﬂey olup olmad›¤›, failin herhangi bir zamanda sarhoﬂ olup olmad›¤›;
(iv) Kiﬂiye anlat›lanlar›n veya sorular›n içeri¤i. Bu, gizli ya da kabul edilmeyen al›koyma yerlerini belirlemeye çal›ﬂ›rken, bu tür yerlerle ilgili bilgi sa¤layabilir;
(v) Al›konma yerindeki ola¤an al›ﬂk›nlaklar›n ve kötü muamele biçiminin tan›mlanmas›;
(vi) ‹ﬂkence bulgular›n›n, uygulanan iﬂkence yöntemleri de dahil olmak üzere tan›mlanmas›. Anlaﬂ›labilece¤i gibi
bu genellikle zordur ve soruﬂturmac›lar bir görüﬂme bütün hikayeyi duyabileceklerini beklememelidir. Kesin bilgi
almak önemlidir ama yaﬂanan derin aﬂa¤›lanma ve sald›r›larla ilgili sorular, genellikle de aﬂ›r› derecede, travmatik
olacakt›r;
(vii) Kiﬂinin cinsel sald›r›ya maruz kal›p kalmad›¤›. Ço¤u kiﬂi, cinsel sald›r› ile ilgili sorulara, gerçek bir tecavüzün
ya da anal iliﬂkinin kastedildi¤ini düﬂünerek yan›t verecektir. Soruﬂturmac›lar, sözlü sald›r›n›n, ç›plak b›rakman›n,
ellemenin, sapk›n veya aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlar›n ya da genital bölgelere vurulmas› veya elektrik ﬂoku verilmesinin,
iﬂkence görenler taraf›ndan genelde cinsel sald›r› olarak alg›lanmad›¤› gerçe¤ine duyarl› olmal›d›r. Bu davran›ﬂlar›n hepsi kiﬂinin mahremiyetini ihlal eden davran›ﬂlard›r ve cinsel sald›r›n›n önemli bir parças› olarak düﬂünülmelidir. Cinsel sald›r›ya u¤rayan kiﬂiler büyük ölçüde hiçbir ﬂey söylemeyecekler, hatta ilk baﬂta cinsel sald›r› oldu¤unu inkar edeceklerdir. Genellikle ikinci ya da üçüncü ziyarette, soruﬂturmac› ve ma¤dur aras›nda empati sa¤lanabilmiﬂ ve kiﬂinin kültürüne ve kiﬂili¤ine duyarl› bir temas kurulabilmiﬂse, hikayenin arkas› gelecektir.
(viii) ‹ﬂkence s›ras›nda oluﬂan fiziksel yaralar;
(ix) Kullan›lan silahlar›n ya da di¤er fiziki nesnelerin tan›m›;
(x) ‹ﬂkenceyi içeren olaylara tan›kl›k eden kiﬂilerin kimlikleri. Soruﬂturmac›, tan›klar›n güvenli¤ini korumada dikkatli davranmal› ve tan›klar›n kimliklerini ﬂifrelemeyi ya da adlar›n› görüﬂme notlar›n›n içeri¤inden ayr› tutmay› düﬂünmelidir;
(g) ‹ﬂkence gördü¤ü iddias›nda olan kiﬂiden al›nacak ifade
100. Soruﬂturmac›, kiﬂinin verdi¤i ifadeyi teybe kaydetmeli ve ard›ndan çözümletmelidir. ‹fade, yönlendirici olmayan sorulara verilen yan›tlara dayanmal›d›r. Yönlendirici olmayan sorular, varsay›mda ya da yarg›da bulunmaz ve
kiﬂinin tam ve ön yarg›s›z ifade vermesine izin verir. Örne¤in, yönlendirici olmayan soru “Hapishanede mi iﬂkence gördünüz?” yerine “Size nerede, ne yap›ld›?” olmal›d›r. ‹lk soru, tan›¤a yap›lan›n iﬂkence oldu¤unu varsayar ve
eylemin yerini de cezaeviyle s›n›rlar. Belli bir listeye göre soru sormaktan kaç›n›n, çünkü yap›lanlar tam olarak seçeneklerde yer alm›yorsa bu kiﬂiyi hatal› yan›tlar vermeye zorlayabilir. Kiﬂinin kendi hikayesini anlatmas›na izin verin, ancak belirginli¤i artt›racak sorular sorarak kendisine yard›mc› olun. Kiﬂiyi, kendisine ne yap›ld›¤›n› tan›mlarken, bütün duyular›n› kullanmas› için teﬂvik edin. Ne gördü¤ünü, ne kokusu ald›¤›n›, ne duydu¤unu ve ne hissetti¤ini sorun. Bu, örne¤in kiﬂinin gözlerinin ba¤lanm›ﬂ oldu¤u ya da sald›r›ya karanl›kta maruz kald›¤› durumlarda
önemlidir.
(h) ‹ﬂkence ﬂüphelisinin ifadesi
101. Mümkünse soruﬂturmac›lar, iﬂkence ﬂüphelisi ile görüﬂmelidir. Soruﬂturmac›lar, bu kiﬂilere uluslararas› ve ulusal hukukun güvence alt›na ald›¤› hukuksal korumay› sa¤lamal›d›rlar.
3. Fiziksel delillerin elde edilmesi ve korunmas›
102. Bir iﬂkence olay›n› veya belli bir iﬂkence kal›b›n› belgelendirmek için soruﬂturmac›n›n mümkün oldu¤unca
fazla fiziki kan›t toplamas› gereklidir. Bütünlüklü ve tarafs›z bir iﬂkence soruﬂturmas›n›n en önemli yönlerinden biri, fiziksel kan›tlar›n toplanmas› ve analizidir. Soruﬂturmac›lar, delillerin olas› ceza yarg›lamas›n› da içerebilecek ilerideki hukuki iﬂlemlerde kullan›labilmesi için fiziki delillerin ortaya ç›kart›lmas› ve korunmas›yla ilgili olarak al›konmada yaﬂanan olaylar zincirini belgelendirebilmelidir. ‹ﬂkence ço¤unlukla, insanlar›n, fiziksel delillerin korunmas›n›n veya k›s›tlama olmaks›z›n tutulma yerine eriﬂimin baﬂlang›çta zor, hatta imkans›z oldu¤u bir çeﬂit al›konma yerlerinde tutulduklar›nda gerçekleﬂtirilir. Soruﬂturmac›lar›n herhangi bir yere ya da tesise k›s›tlama olmaks›z›n gire-
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bilmelerini ve iﬂkencenin yap›ld›¤› iddia edilen yeri muhafaza alt›na alabilmelerini sa¤lamak için Devletin kendilerine yetki vermesi gerekir. Soruﬂturmay› yürüten personel ve di¤er soruﬂturmac›lar, iﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen
yere iliﬂkin derinlikli soruﬂturma giriﬂimlerini planlamal›d›r. Soruﬂturmac›lar, iﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen mekana
herhangi bir k›s›tlama olmadan ulaﬂabilmelidir. Eriﬂim hakk›, iﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen binalar›, araçlar›, ofisleri, cezaevi hücrelerini veya di¤er mekanlar› gibi aç›k ve kapal› alanlar› içermeli ama bunlarla s›n›rl› da olmamal›d›r.
103. Soruﬂturma alt›ndaki her bina ya da alan, olas› delillerin kaybolmamas› için kapat›lmal›d›r. Herhangi bir alan›n soruﬂturma kapsam›na al›nmas›ndan itibaren o alana sadece soruﬂturmac›lar›n ve ekibinin girmesine izin verilmelidir. Söz konusu mekanda maddi delil olup olmad›¤› incelenmelidir. Tüm deliller düzgün biçimde toplanmal›, düzenlenmeli, paketlenmeli, etiketlenmeli ve delillerin bozulmas›n›, kurcalanmas›n› ya da kayb›n› engellemek
için güvenle saklanabileceklere yerlere yerleﬂtirilmelidir. E¤er iﬂkence yeterince yak›n bir zamanda gerçekleﬂmiﬂse, kan ve meni gibi bulunan vücut s›v›s›, saç, tel, lif örnekleri toplanmal›, etiketlenmeli ve düzgün biçimde korunmal›d›r. ‹ﬂkence yapmak için kullan›lmas› olas› her tür alet, ister iﬂkence amac›yla tasarlanm›ﬂ ister duruma göre
kullan›labilecek olsun, al›n›p korunmal›d›r. Bulunan tüm parmak izleri soruﬂturmayla ilintili olacak kadar yeniyse, al›n›p korunmal›d›r. ‹ﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen binan›n ya da yerin krokisi ç›kar›lmal›, kroki üzerinde çeﬂitli
mekanlar› gösteren yerler iﬂaretlenmeli, kroki ölçeklendirilmeli ve farkl› katlar›n yerleﬂimi, farkl› odalar, giriﬂler,
pencereler, mobilya, çevreleyen alan, vb. gibi olayla ilgili olabilecek tüm ayr›nt›lar› göstermelidir. Ayr›ca, yukar›da say›lanlar›n renkli foto¤raflar› da çekilmelidir. ‹ﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen yerdeki herkesin kimlikleri, tam adlar›, adresleri, telefon numaralar› ya da di¤er iletiﬂim bilgileri de dahil olmak üzere kaydedilmelidir. ‹ﬂkence soruﬂturmayla ilintili olacak kadar yeniyse, iﬂkence yap›ld›¤›n› iddia eden kiﬂinin k›yafetinin envanteri ç›kar›lmal›, varsa
vücut s›v›lar› ve di¤er fiziksel deliller için bir laboratuarda test edilmelidir. Soruﬂturulan binalarda veya alanda bulunan herkesten, iddia edilen iﬂkence olaylar›na tan›k olup olmad›klar›na tespit etmek için bilgi al›nmal›d›r. ‹lgili
her tür ka¤›t, kay›t ya da belge delil olarak kullan›lmak üzere ve el yaz›s› incelemesi için saklanmal›d›r.
4. T›bbi deliller
104. Soruﬂturmac›, iﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin t›bbi muayeneden geçmesini sa¤lamal›d›r. Bu muayenenin zaman›nda yap›lmas› özellikle önemlidir. ‹ﬂkencenin üzerinden ne kadar zaman geçti¤ine bak›lmaks›z›n t›bbi
muayene yap›lmal›d›r, ama iﬂkencenin son alt› hafta içinde yap›ld›¤› iddia ediliyorsa muayenenin akut belirtiler
kaybolmadan önce acilen ayarlanmas› gerekir. Muayene, yaralar›n ve hastal›klar›n tedavisinin gereklili¤ine, psikolojik yard›ma, tavsiye ve izlemeye iliﬂkin bir de¤erlendirmeyi içermelidir (Fiziksel muayene ve adli t›p de¤erlendirmesinin anlat›m› için bkz. Bölüm V.). ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂinin psikolojik yönden de¤erlendirilmesi her
zaman gereklidir ve bu, fiziksel muayenenin bir parças› olabilece¤i gibi fiziksel izlerin bulunmad›¤› durumlarda kendi baﬂ›na da uygulanabilir (Psikolojik muayene ve de¤erlendirme için bkz. Bölüm VI.).
105. ‹ﬂkencenin fiziksel ve psikolojik delillerini raporlama amac›yla, klinik izlenimler aç›klan›rken sorulmas› gereken alt› önemli soru vard›r:
(a)

Fiziksel ve psikolojik bulgular yap›ld›¤› iddia edilen iﬂkence ihbar›yla uyumlu mu?

(b)

Klinik tabloyu hangi fiziksel koﬂullar destekliyor?

(c)

Psikolojik bulgular beklenen bulgular m›, yoksa kiﬂinin içinde bulundu¤u kültürel ve sosyal ortam›n getirdi¤i
aﬂ›r› strese ba¤l› olarak verilen tipik tepkiler mi?

(d)

Travmaya ba¤l› ruhsal bozukluklar›n, zaman içindeki de¤iﬂken seyri göz önüne al›nd›¤›nda iﬂkence olay›yla
ba¤lant›l› zaman çerçevesi nedir? Kiﬂi, iyileﬂme sürecinin neresinde?

(e)

Kiﬂi baﬂka ne türlü stres faktörlerinin etkisi alt›nda? (örne¤in süregelen bask›, zorunlu göç, sürgün, aile ve
toplumsal rol kayb› vs.) Bu hususlar›n ma¤dur üzerinde nas›l bir etkisi var?

(f)

Klinik tablo iﬂkence iddias›n›n yanl›ﬂ oldu¤una m› iﬂaret ediyor?

42

5. Foto¤raflama
106. ‹ﬂkence gördü¤ünü iddia eden kiﬂilerin yaralar›n›n, iﬂkencenin yap›ld›¤› iddia edilen (iç ya da d›ﬂ) mekanlar›n
ve oralarda bulunan di¤er fiziki delillerin renkli foto¤raflar› çekilmelidir. Foto¤raflar için bir ölçüm band› ya da ölçe¤i gösterecek baﬂka araçlar da gereklidir. Baz› fiziki bulgular çok çabuk kayboldu¤u ve çeﬂitli yerlere müdahale
edilebilece¤i için, foto¤raflar çok basit bir kamerayla bile olsa da mümkün olan en k›sa sürede çekilmelidir. An›nda bas›lan foto¤raflar zaman içinde bozulabilir. Daha profesyonel foto¤raflar tercih edilmeli ve ekipman sa¤lan›r
sa¤lanmaz bu tür foto¤raflar çekilmelidir. Foto¤raflar, mümkünse, tarihi otomatik olarak belirtme özelli¤ine sahip
35 milimetrelik bir kamerayla çekilmelidir. Filmlerin izledi¤i iﬂlemlerin s›ras›, negatifler ve bas›mlar tam olarak belgelendirilmelidir.
D. Soruﬂturma komisyonu
1. Soruﬂturma kapsam›n›n tan›mlanmas›
107. Soruﬂturma komisyonu kuran Devletlerin ve örgütlerin, komisyonu yetkilendirmede yetki alan›n› belirterek
soruﬂturman›n kapsam›n› tan›mlamalar› ﬂartt›r. Komisyon’un yetki alan›n›n tan›mlanmas›, yap›lacak iﬂlemlere
meﬂruiyet kazand›rmak, komisyon üyelerinin soruﬂturman›n kapsam› üzerinde görüﬂ birli¤i sa¤lamas›na yard›m etmek ve komisyonun nihai raporunun de¤erlendirmek için bir ölçüt sa¤lamak suretiyle komisyonun baﬂar›s›n› büyük ölçüde art›rabilir. Yetki alan›n›n tan›mlanmas› hususundaki tavsiyeler ﬂunlard›r:
(a) Soruﬂturman›n, sonucun önceden belirlendi¤ini düﬂündürtmemesi için yans›z biçimde düzenlenmesi gerekir.
Soruﬂturman›n yans›z olmas› için de yetki alan› soruﬂturmay› iﬂkencede Devlet sorumlulu¤unu ortaya koyabilecek
kapsamla s›n›rlamamal›d›r;
(b) Hangi olaylar›n ve konular›n soruﬂturulaca¤› ve komisyonun nihai raporunda ele al›naca¤› ifade edilmelidir;
(c) Çok k›s›tlay›c› ya da çok geniﬂ yetki alan›n›n komisyonun derinlemesine soruﬂturma yürütmesini engellememesi için soruﬂturma kapsam› bir ölçüde esnek olmal›d›r. Gereken esneklik, örne¤in, komisyona yetki alan›n› gerekti¤inde de¤iﬂtirme izni verilerek elde edilebilir. Ancak komisyonun göreviyle ilgili olarak yapt›¤› tüm de¤iﬂikliklerden kamuoyunu haberdar etmesi ﬂartt›r.
2. Komisyonun yetkileri
108. ‹lkeler, komisyonun yetkilerini genel olarak belirlemelidir. Komisyon spesifik olarak aﬂa¤›da belirtilen yetkilere ihtiyaç duyacakt›r:
(a)

Hukuki yapt›r›mla ifade vermeye zorlama, Devlet kay›tlar› ve t›bbi kay›tlar da dahil olmak üzere belgelerin
sunulmas›n› emretme ve tan›klar›, ma¤durun ailesini ve di¤er bilgi kaynaklar›n› koruma dahil soruﬂturma
için gerekli olan tüm bilgileri elde etme yetkisine sahip olmak;

(b)

Kamuya aç›k rapor ç›karma yetkisine sahip olmak;

(c)

‹ﬂkencenin yap›ld›¤›ndan ﬂüphelenilen yerler de dahil olmak üzere yerinde ziyaretlerde bulunma yetkisine
sahip olmak;

(d)

Ülke d›ﬂ›nda bulunan tan›klardan ve örgütlerden delil toplama yetkisine sahip olmak.

3. Üyelik Ölçütleri
109. Komisyon üyeleri, aﬂa¤›da tan›mlanan tarafs›zl›k, yetkinlik ve ba¤›ms›zl›klar›n›n tan›nmas› nedeniyle seçilmelidir:
(a)

Tarafs›zl›k: Komisyon üyeleri, iﬂkenceye kar›ﬂm›ﬂ olmas› muhtemel herhangi bir kiﬂi, Devlet birimi, siyasi
parti ya da di¤er örgütlerle yak›ndan iliﬂkili kiﬂiler olmamal›d›r. Komisyonun güvenilirli¤ine zarar verebilece¤inden, ma¤durun üyesi oldu¤u bir örgüt ya da kuruluﬂla da yak›n iliﬂkiler içinde olmamal›d›rlar. Ancak
bu durum, örne¤in, ma¤durun da üyesi bulundu¤u geniﬂ örgütlerin üyelerinin ya da iﬂkence görenlerin tedavisi ve iyileﬂtirilmesine adanm›ﬂ örgütlerle ba¤lant›l› kiﬂilerin, komisyon üyeli¤inden koﬂulsuz d›ﬂlanmas›
için bir mazeret de oluﬂturmamal›d›r;
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(b)

Yetkinlik: Komisyon üyeleri delilleri de¤erlendirme, tartma ve mant›kl› yarg›da bulunma yetene¤ine sahip
olmal›d›r. E¤er mümkünse soruﬂturma komisyonu üyeleri hukuk, t›p ya da di¤er uygun uzmanl›k alanlar›ndan kiﬂileri içermelidir;

(c)

Ba¤›ms›zl›k: Komisyon üyeleri, kendi topluluklar› içinde dürüstlük ve adillikleriyle ile tan›nan kiﬂiler olmal›d›r.

110. Soruﬂturman›n ve komisyonun bulgular›n›n nesnelli¤i, baﬂka ﬂeylerin yan› s›ra, bir ya da iki üye yerine üç ya
da daha fazla üyesi olup olmad›¤›na dayan›r. ‹ﬂkenceyle ilgili bir soruﬂturmay› genellikle tek bir komisyon üyesinin
yürütmemesi gerekir. Tek, yal›t›lm›ﬂ bir komisyon üyesinin tek baﬂ›na yürütebilece¤i bir soruﬂturman›n derinli¤i de
k›s›tl› kalacakt›r. Ayr›ca, tek baﬂ›na çal›ﬂan komisyon üyesi, çeliﬂkili, önemli kararlar› tart›ﬂma yapmadan almak
zorunda kalacak ve Devlete ve di¤er d›ﬂ bask›lara karﬂ› daha savunmas›z kalacakt›r.
4. Komisyon çal›ﬂanlar›
111. Soruﬂturma komisyonunun tarafs›z, uzman hukuk dan›ﬂmanlar›n›n olmas› gerekir. Komisyon, Devlete yönelik usulsüzlük iddialar›n› soruﬂtururken, Adalet Bakanl›¤› d›ﬂ›ndan dan›ﬂmanlar›n atanmas› tavsiye edilir. Komisyonun baﬂ dan›ﬂman›n›n, güvenceli bir kamu görevlisi ya da Baronun tamam›yla ba¤›ms›z bir üyesi içinden seçilmek
suretiyle politik etkilerden ar›nm›ﬂ olmas› gerekir. Soruﬂturma s›kl›kla uzman dan›ﬂmanlara gereksinim duyacakt›r.
Komisyona, patoloji, adli bilimler, psikiyatri, psikoloji, jinekoloji ve pediatri alanlar›n› da kapsayacak ﬂekilde teknik uzmanlar sa¤lanmal›d›r. Tamam›yla tarafs›z ve derinlikli bir soruﬂturma yapabilmesi için, Komisyon hemen hemen her zaman, ipuçlar›n› takip edip delilleri bulacak komisyona ba¤l› araﬂt›rmac›lara ihtiyaç duyacakt›r. Soruﬂturman›n güvenilirli¤i Komisyon, kendi araﬂt›rmac›lar›na güvenebildi¤i ölçüde önemli düzeyde artacakt›r.
5. Tan›klar›n korunmas›
112. Devlet, iﬂkence ﬂikayetinde bulunanlar›, tan›klar›, soruﬂturmay› sürdürenleri ve bunlar›n ailelerini ﬂiddete, ﬂiddet tehdidine veya di¤er korkutma biçimlerine karﬂ› korur (ayr›ca yukar›da C.2 (d)ye bak›n›z). Komisyon tan›klara
ya da olas› tan›klara eziyet, bask›, zarar verecek makul bir risk oldu¤u sonucuna ulaﬂ›rsa, kan›tlar› gizli olarak dinlemenin, bilgi veren kiﬂinin ya da tan›¤›n kimli¤ini gizli tutman›n, sadece, tan›¤›n kimli¤ini ortaya ç›karma riski taﬂ›mayacak delilleri kullanman›n ve uygun di¤er önlemleri alman›n uygun oldu¤una karar verebilir.
6. Usul
113. Tan›¤›n güvenli¤i için gizli oturum yap›lmas› gereken durumlar d›ﬂ›nda duruﬂmalar genel ceza usulü ilkelerine uygun olarak kamuya aç›k yap›lmal›d›r. Gizli duruﬂmalar›n kay›tlar› tutulmal›, mühürlü yay›mlanmam›ﬂ kay›tlar
bilinen bir yerde saklanmal›d›r. Kimi zaman, ifade vermeyi teﬂvik etmek için tam bir gizlilik gerekebilir ve Komisyon, tan›klar› özel olarak, gayri resmi ve ifadeyi kaydetmeden dinlemek isteyebilir.
7. Soruﬂturma duyurusu
114. Bir soruﬂturma komisyonunun kuruldu¤u ve soruﬂturma konusu geniﬂ biçimde duyurulmal›d›r. Duyuru, komisyona konuyla ilgili bilgi ve/veya yaz›l› ifade verilmesi için kamuoyuna aç›k daveti ve ifade vermek isteyenler
için yol gösterici bilgileri de içermelidir. Duyuru, gazeteler, dergiler, broﬂürler ve afiﬂlerle yay›nlanabilir.
8. Delillerin toplanmas›
115. Soruﬂturma komisyonlar›n›n, ifade verilmesini ve belgelerin ibraz edilmesini isteme yetkileri yan›nda, iﬂkenceye kar›ﬂt›¤› iddia edilen Devlet görevlilerini ifade vermeye zorlama yetkileri de olmal›d›r. Pratikte, bu yetki, kendilerinden ifade ya da belge istendi¤inde bu iste¤e uymayan Devlet görevlilerine ya da kiﬂilere para veya baﬂka cezalar verilmesi yetkisini de içerebilir. Soruﬂturma komisyonu delil toplaman›n ilk ad›m› olarak, kiﬂileri ifade vermeye ya da yaz›l› ifade sunmaya davet etmelidir. Kiﬂi ifade vermekten çekiniyorsa, sorgulama iﬂlemleri için seyahat
edemiyorsa ya da kiﬂiyle baﬂka bir nedenle görüﬂülmesi mümkün de¤ilse, yaz›l› ifadeler önemli bir delil kayna¤›
haline gelebilir. Soruﬂturma komisyonlar›, konuyla ilgili bilgi sa¤layabilecek baﬂka iﬂlemleri de gözden geçirmelidir.
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9. Taraflar›n haklar›
116. ‹ﬂkence gördü¤ü iddias›ndan olanlar ve onlar›n hukuki temsilcileri, tüm duruﬂmalardan ve bilgilerden haberdar edilmeli, duruﬂmalara girebilmeli, bilgilere ulaﬂabilmeli ve delil sunmaya yetkili olmal›d›r. ‹ﬂlemlerin bir taraf›
olarak ma¤dura verilen bu özel önem, soruﬂturma yaparken onlar›n ç›karlar›n›n oynad›¤› önemli rolün gere¤idir.
Ancak, di¤er tüm taraflar›n da dinlenme f›rsat› olmal›d›r. Soruﬂturmay› yürüten birim, olaya kar›ﬂm›ﬂ oldu¤u iddia edilen görevliler de dahil olmak üzere bütün tan›klara celp gönderme ve delillerin ortaya konmas›n› talep etme
hakk›na sahip olmal›d›r. Soruﬂturman›n tan›klara zarar verme ihtimali varsa; örne¤in, ifadeleri sonucu haklar›nda
cezai suçlama yap›labilecekse veya hukuki sorumluluk alt›na girebileceklerse, tüm tan›klar›n hukuki dan›ﬂmanl›ktan yararlanmalar›na izin verilmelidir. Tan›klar, kendileri aleyhine ifade vermeye zorlanamaz. Komisyonun tan›klar› etkin biçimde sorgulama f›rsat› olmal›d›r. Soruﬂturman›n taraflar›, komisyona yaz›l› soru sunma hakk›na sahip
olmal›d›r.
10. Delillerin de¤erlendirilmesi
117. Komisyon, elde etti¤i tüm bilgileri ve delilleri, bu bilgi ve delillerin güvenilirli¤ini ve do¤rulu¤unu belirlemek
üzere de¤erlendirmelidir. Komisyon, sözlü ifadeleri, tan›¤›n tutumu ve genel olarak inand›r›c›l›¤›n› temel alarak de¤erlendirmelidir. Komisyon, kiﬂinin tutumunu etkileyen sosyal, kültürel ve cinsiyetle ilgili konulara duyarl› olmal›d›r. Delillerin farkl› kaynaklar taraf›ndan do¤rulanmas›, bu delillerin ispat de¤erini ve üçüncü kiﬂilerden duyulanlara dayan›larak elde edilen delillerin güvenilirli¤ini art›r›r. Üçüncü kiﬂilerin ifadelerine dayanan delilleri olgu olarak
kabul etmeden önce, bu delillerin güvenilirli¤i komisyon taraf›ndan dikkatlice gözden geçirilmelidir. Çapraz sorgulamayla denetlenmemiﬂ ifadeler de temkinle ele al›nmal›d›r. Gizli oturumlarda verilen ve kapal› kay›tlarda tutulan
veya kaydedilmeyen tan›k ifadeleri için genellikle çapraz sorgulama yap›lamad›¤› için, bu tür ifadelere daha az de¤er verilebilir.
11. Komisyon raporu
118. Komisyon, makul bir zaman içinde kamuya aç›k bir rapor yay›nlamal›d›r. Bunun yan›nda, komisyon kararlar›nda oy birli¤i sa¤lanamad›ysa, az›nl›kta kalan komisyon üyeleri karﬂ› oy gerekçelerini bildirmelidir. Soruﬂturma
komisyonunun raporlar› en az›ndan ﬂu bilgileri içermelidir:
(a)

Soruﬂturman›n kapsam› ve yetki alan›;

(b)

Delilleri de¤erlendirmede kullan›lan usul ve yöntemler;

(c)

Korumak amac›yla kimlikleri gizli tutulan ve gizli ifade veren tan›klar hariç, ifade veren tüm tan›klar›n, yaﬂlar› ve cinsiyetlerini de içeren liste ve bu tan›klardan delil olarak al›nan ﬂeylerin sunusu;

(d)

Her oturumun zaman› ve yeri (bu rapora ek olarak verilebilir);

(e)

‹lgili sosyal, politik ve ekonomik koﬂullar gibi soruﬂturman›n arka plan›;

(i)

Tek tek meydana gelen olaylar ve bu bulgular›n dayand›¤› deliller;

(g)

Komisyonun dayana¤› olan yasa;

(h)

Komisyonun, uygulanabilir hukuk ve bulgulara dayanan hükümleri;

(i)

Komisyonun bulgular›n› temel alan tavsiyeler,

119. Devlet, komisyonun raporuna kamuya aç›k bir yan›t vermeli ve uygun durumlarda rapora karﬂ›l›k atmay› düﬂündü¤ü ad›mlar› belirtmelidir.
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BÖLÜM IV
GÖRÜﬁME ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL DE⁄ERLEND‹RMELER
120. ‹ﬂkence gördü¤ü iddia edilen kiﬂiyle görüﬂme yap›l›rken, dikkate al›nmas› gereken bir dizi konu ve uygulanabilir unsurlar vard›r. Dikkate al›nmas› gereken bu de¤erlendirmeler, avukat, t›p doktoru, psikolog, psikiyatrist, insan haklar› gözlemcileri ya da herhangi baﬂka bir meslek mensubu, görüﬂme yapan herkes için geçerlidir. Bir sonraki bölüm bu “ortak payda”y› ele almakta ve bu payday›, iﬂkenceyi araﬂt›r›rken ve iﬂkence ma¤duru ile görüﬂülürken karﬂ›laﬂ›labilecek de¤iﬂik ba¤lamlara göre de¤erlendirilmeye çal›ﬂmaktad›r.
A. Soruﬂturma, inceleme ve belgelemenin amac›
121. Araﬂt›rman›n genel amac›, iddia edilen iﬂkence olaylar›na iliﬂkin olaylar› saptamakt›r (Ayr›ca bak›n›z Bölüm III.D.). ‹ﬂkencenin t›bbi olarak de¤erlendirilmesi, aﬂa¤›dakinin benzeri hukuksal ba¤lamlarda yararl› bir delil olabilir:
(a)

‹ﬂkenceden sorumlu failleri saptay›p, adalete teslim etmek;

(b)

Siyasi s›¤›nma baﬂvurular›n› desteklemek;

(c)

Devlet görevlileri taraf›ndan al›nan as›ls›z itiraflar al›nmas›na yol açan koﬂullar› saptamak;

(d)

Bölgesel iﬂkence uygulamalar›n› saptamak. T›bbi de¤erlendirmeler ayn› zamanda ma¤durun tedavi ihtiyaçlar›n› belirlemede ve insan haklar› incelemelerinde tan›kl›k amac›yla da kullan›labilir.

122. Hekimin yaz›l› ya da sözlü tan›kl›¤›n›n amac›, t›bbi bulgular›n hastan›n kötü muamele iddias›yla uyumuna iliﬂkin uzman görüﬂü sa¤lamak ve t›bbi bulgu ve yorumlar›n, adli veya di¤er uygun mercilere etkin biçimde iletilmesini sa¤lamakt›r. Buna ek olarak, t›bbi tan›kl›k; ço¤u zaman iﬂkencenin yaratt›¤› fiziksel ve ruhsal bozukluklar konusunda yarg› merciini, di¤er hükümet görevlilerini, yerel ve uluslararas› topluluklar› e¤itme amac›na da hizmet
eder. Muayeneyi yapan kiﬂi, aﬂa¤›dakileri yapmaya haz›rl›kl› olmal›d›r:
(a)

Bireyler, kolluk güçleri veya adli görevlilerin özel iddialar›n›n olmad›¤› durumlarda bile olas› yaralanma ve
kötü muamele bulgular›n› de¤erlendirmek;

(b)

Yaralanma ve kötü muamelenin fiziksel ve ruhsal delillerini belgelemek;

(c)

Muayene bulgular›yla hastan›n kötü muamele iddialar›n› uyumluluk düzeyleri aç›s›ndan iliﬂkilendirmek;

(d)

Belirli bir bölgede kullan›lan iﬂkence yöntemleri ile bunlar›n yol açabilece¤i etkilere iliﬂkin bilgi ile bireysel
muayene bulgular› aras›ndaki uyumluluk düzeylerini iliﬂkilendirmek;

(e)

Adli t›bbi de¤erlendirme bulgular›na iliﬂkin uzman de¤erlendirmesi sunmak ve s›¤›nma baﬂvurusu incelemelerinde, ceza yarg›lamas›nda ve hukuk davalar›nda kötü muamelenin olas› nedenlerine iliﬂkin uzman görüﬂü sa¤lamak;

(f)

Uygun biçimde elde edilen bilgileri, iﬂkence için olgu saptama ve ileri belgelendirmeyi güçlendirmek için
kullanmak.

B. Al›konulanlara* iliﬂkin usuli önlemler
123. Al›konulanlar›n adli t›bbi de¤erlendirmeleri, savc›n›n veya uygun di¤er görevlilerin yaz›l› resmi taleplerine yan›t olarak yap›lmal›d›r. Kolluk güçlerinin t›bbi de¤erlendirme talepleri, savc›n›n yaz›l› emri ile talep edilmedikleri
takdirde, geçersiz kabul edilmelidir. Öte yandan al›konulanlar›n kendisi, avukatlar› veya akrabalar› da iﬂkence ve
* Yazarlar “tutuklu” (Ing: “detainee”) kavram›n›, bu bölümde yaln›zca yasal/dar anlam›yla de¤il, her türlü al›konulma yerinde tutulan kiﬂiler
için kullanmaktad›rlar (Ç.N.)
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kötü muamele delillerinin saptanmas› için t›bb› de¤erlendirme talep etme hakk›na sahiptir. Al›konulan adli t›p muayenesine asker ve polis olmayan görevliler taraf›ndan götürülmelidir, çünkü iﬂkence ve kötü muamele bu görevlilerin gözetiminde yap›lm›ﬂ olabilir ve bu durum da al›konulan ya da hekim üzerinde iﬂkence ve kötü muamelenin
etkin biçimde belgelenmemesine yönelik kabul edilemez zorlay›c› bir bask› oluﬂturabilir. Al›konulan›n naklinden sorumlu görevliler, di¤er kolluk güçlerine de¤il, savc›ya karﬂ› sorumlu olmal›d›r. Al›konulan›n avukat›, muayeneye
baﬂvuru s›ras›nda ve sonras›nda al›konulan›n naklinde haz›r bulunmal›d›r. Al›konulanlar, al›konulma süreleri boyunca ya da sonras›nda, t›bbi yeterlili¤e sahip bir doktordan ikinci ya da alternatif bir t›bbi de¤erlendirme alma
hakk›na sahiptirler.
124. Her al›konulan, mahremiyetine sayg› gösterilen bir ortamda muayene edilmelidir. Polis ya da di¤er kolluk
güçleri hiç bir zaman muayene odas›nda bulunmamal›d›r. Bu usule iliﬂkin önlemden sadece muayeneyi yapan hekim, e¤er al›konulan›n sa¤l›k personeline karﬂ› ciddi bir güvenlik riski oluﬂturdu¤u yönünde ikna edici bir delili oldu¤unu düﬂünüyorsa vazgeçilebilir. Böyle bir durumda, muayene eden hekimin talebi üzerine, muayene esnas›nda polis ya da di¤er kolluk kuvvetleri de¤il, sa¤l›k kurumunun güvenlik personeli haz›r bulunmal›d›r. Bu koﬂulda
da, güvenlik personeli hastaya göre iﬂitme mesafesinin d›ﬂ›nda (yani yaln›zca görüﬂ mesafesinin içinde) olmal›d›r.
Al›konulanlar›n t›bbi de¤erlendirmeleri hekimin en uygun gördü¤ü mekânda yap›lmal›d›r. Baz› olgularda, muayeneyi, cezaevi veya al›konma yerlerinde de¤il de resmi sa¤l›k kurumlar›nda yapmak konusunda ›srarc› olmak en iyisi olacakt›r. Di¤er baz› olgularda, örne¤in sa¤l›k kurumlar›n›n gözetlendi¤ini düﬂünen mahpuslar, görece emniyetli olan kendi hücrelerinde muayene edilmeyi tercih edebilirler. Muayene için en iyi mekân› bir çok faktör belirleyecektir, ancak her olguda soruﬂturmac›lar, mahpuslar›n kendilerini rahat hissetmedikleri bir mekân› kabule zorlanmad›klar›ndan emin olmal›d›r.
125. Hangi nedenle olursa olsun, polislerin, askerlerin, cezaevi görevlilerinin veya di¤er kolluk güçlerinin muayene odas›ndaki mevcudiyeti hekimin resmi t›bbi raporunda belirtilmelidir. Muayene s›ras›nda bu görevlilerin mevcudiyeti, negatif bir t›bbi raporun dikkate al›nmamas›na dayanak teﬂkil edebilir. Muayene s›ras›nda odada bulunan
kiﬂilerin kimlikleri ve unvanlar› raporda belirtilmelidir. Al›konulanlar›n adli t›bbi de¤erlendirmesi standart t›bbi rapor formu kullan›lmas›n› da içermelidir (standart t›bbi rapor formlar›n›n geliﬂtirilmesi için kullan›labilecek rehber
için bak›n›z ek IV.).
126. Tamamlanm›ﬂ de¤erlendirme raporunun asl›, do¤rudan raporu talep eden kiﬂiye -ki genellikle savc›d›r- ulaﬂt›r›lmal›d›r. Al›konulan ya da al›konulan ad›na hareket eden avukat›n t›bbi rapor talep etmesi durumunda, rapor
onlara verilmelidir. Her raporun bir kopyas› muayene eden hekimde kalmal›d›r. Ulusal tabipler birli¤i veya bir soruﬂturma komisyonu; özellikle de devlet görevlisi hekimler taraf›ndan verilen raporlarda, yeterli usuli güvenceler
ve belgeleme standartlar›na uyulmas›n› sa¤lamak amac›yla t›bbi raporlar› denetlemeyi seçebilir. Raporlar ba¤›ms›zl›k ve gizlilik konular›na özen gösterilerek ilgili bu kurumlara gönderilmelidir. Hiç bir koﬂul alt›nda t›bbi raporlar›n örne¤i kolluk kuvvetlerine verilmemelidir. Al›konulanlar›n, al›konulma ve sal›verilme s›ras›nda t›bbi muayene
ve de¤erlendirmeden geçmeleri zorunludur.70 T›bbi muayene s›ras›nda avukatla görüﬂme imkan› sa¤lanmal›d›r.
Cezaevi koﬂullar›nda, ço¤u zaman, muayene s›ras›nda d›ﬂar›dan birinin bulunmas› mümkün olmayabilir. Böylesi
durumlarda, mahpuslara bakan cezaevi hekimlerinin t›bbi eti¤e uygun ve mesleki görevlerini bir üçüncü kiﬂi etkisinden ba¤›ms›z yürüttüklerinden emin olunmal›d›r. E¤er, adli t›bbi muayene iﬂkence iddialar›n› destekliyorsa, al›konulan, al›konuldu¤u yere geri gönderilmemeli, bunun yerine al›konulan›n yasal durumunu belirlemek üzere savc›n›n ya da hâkimin karﬂ›s›na ç›kar›lmal›d›r.71
C. Al›konulma merkezlerine yap›lan resmi ziyaretler
127. Mahpuslar› ziyaret, hafife al›nmamas› gereken bir konudur. Bu ziyaretlerin baz› durumlarda özellikle iﬂkencenin hala uyguland›¤› ülkelerde, objektif ve profesyonel olarak gerçekleﬂtirilmesi oldukça zor olabilir. Görüﬂülen
mahpuslar›n güvenli¤ini sa¤lamak için devaml›l›¤› olmazsa tek seferlik ziyaretler tehlikeli olabilir. Baz› durumlarda,
70 Bkz. Birleﬂmiﬂ Milletler Mahpuslara Uygulanacak Muamele Hakk›nda Asgari Standart Kurallar (bölüm I.B.).
71 Yazars›z, “Health care for prisoners: implications of Kalk’s refusal”. Lancet 1991;337:647-648.
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devaml›l›¤› olmadan yap›lan tek seferlik ziyaret, hiç ziyaret etmemekten daha kötü olabilir. ‹yi niyetli soruﬂturmac›lar, ne yapt›klar›n› tam olarak bilmeden, bir cezaevini ya da karakolu “ziyaret etme” tuza¤›na düﬂebilirler. Gerçekli¤in eksik ya da yanl›ﬂ bir resmine ulaﬂabilirler. Bir daha hiç ziyaret etmeyecekleri mahpuslar›, istemeden tehlikeye atabilirler. D›ﬂar›dan gelenlerin cezaevlerini ziyaret ettiklerini ve hiçbirﬂey görmedikleri olgusunu kullanabilecek iﬂkence faillerine bir savunma arac› sa¤l›yor olabilirler.
128. Ziyaretler, bu iﬂi en profesyonel ﬂekilde gerçekleﬂtirebilecek, sonras›nda takip edebilecek, iﬂleriyle ilgili belli usuli güvencelerle donat›lm›ﬂ soruﬂturmac›lara b›rak›lmal›d›r. “Bir miktar kan›t, hiç kan›t olmamas›ndan iyidir”
görüﬂü, ifade vererek tehlikeye at›labilecek mahpuslarla çal›ﬂ›l›rken geçerli de¤ildir. Resmi ya da sivil toplum kuruluﬂlar›n› temsil eden iyi niyetli insanlar›n al›konulanlar›n kald›¤› merkezleri ziyaret etmesi zor olabilir, daha da
kötüsü zarar verici olabilir. Burada; soruﬂturma için gereklili¤i hakk›nda hiç ﬂüphe olmayan iyi niyetli ziyaret ile
bunun ötesine geçen ve iﬂkence uygulayan ülkelerde, uzman olmayan kiﬂiler taraf›ndan yap›ld›¤›nda yarardan çok
zarara neden olabilen elzem olmayan “ziyaret” aras›nda ayr›m yap›lmal›d›r. Hukukçular ve hekimlerden oluﬂan ba¤›ms›z komisyonlara al›konulma merkezlerini ve cezaevlerini güvenceli periyodik ziyaret olana¤› sa¤lanmal›d›r.
129. Halen gözalt›nda ve hatta iﬂkence faillerinin elinde olma ihtimali olan insanlarla yap›lan görüﬂmeler kuﬂkusuz d›ﬂar›daki, güvenli bir sa¤l›k kurumunda, mahremiyet ve güvenlik koﬂullar›na özen gösterilerek yap›lan görüﬂmelerden farkl› olacakt›r. Gözalt› ya da tutukluluk durumlar›nda görüﬂülecek kiﬂinin güveninin kazan›lmas› çok
önemlidir. Ancak, istemeden bile olsa bu güvene ihanet etmemek daha da önemlidir. Al›konulanlar›n kendilerini
tehlikeye atmayaca¤› bütün önlemler al›nmal›d›r. ‹ﬂkence gören al›konulana, verdi¤i bilgilerin kullan›l›p kullan›lamayaca¤› ve ne ﬂekilde kullan›labilece¤i sorulmal›d›r. Misillemeden korktuklar› için, örne¤in isimlerinin kullan›lmas›na izin vermekten fazlas›yla ürkebilirler. Soruﬂturmac›lar, klinisyenler ve çevirmenler al›konulana verilen sözleri
tutmakla yükümlüdürler.
130. Örne¤in, belli bir yerde çok say›da mahpus iﬂkence gördü¤ü aﬂikâr olmas›na ra¤men, bu mahpuslar›n hepsi
korktuklar› için soruﬂturmac›ya iﬂkence öykülerini kullanma izni vermezlerse, soruﬂturmac› ciddi bir ikilemle karﬂ›laﬂ›lacakt›r. Seçenekler iﬂkenceyi durdurmak için mahpuslar›n güvenine ihanet etmek ile bu güvene sayg› duyup hiç
bir ﬂey demeden çekilmektir; bu ikilemden ç›kmak için uygun bir yol bulunmas› gerekmektedir. Bedenlerinde net
dayak, kamç› izleri, sopayla dövülmeye ba¤l› zedelenmeler ve benzeri bulgular olan bir grup mahpusla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, mahpuslar›n hepsi misilleme korkusuyla kendi durumlar›ndan bahsedilmesini reddediyorlarsa, aç›k bir alanda bütün ko¤uﬂun kat›laca¤› herkesin gözü önünde bir “sa¤l›k incelemesi” düzenlemek faydal› olur. Bu yolla, ziyaret eden
t›bbi araﬂt›rmac› dizilmiﬂ mahpuslar›n aras›nda yürüyerek ve bedenlerindeki apaç›k iﬂkence izlerini do¤rudan gözlemleyerek, yaln›zca gözlemlediklerini içeren ve mahpuslar›n iﬂkence ﬂikayetlerine dair bir ibarenin yer almad›¤› bir rapor düzenleyebilir. Bu ilk ad›m, mahpuslar›n gelecekte yap›lacak takip ziyaretleri için güven duymalar›n› sa¤lar.
131. Daha zor fark edilen örne¤in psikolojik ya da cinsel iﬂkence yöntemleri, ayn› ﬂekilde ele al›namaz. Böylesi
durumlarda soruﬂturmac›lar›n bir ya da bir kaç ziyarette, tutuklular›n korkular›n›n azalmas› ve iﬂkence öykülerinin
kullan›lmas›na izin vermeleri için koﬂullar›n daha uygun veya cesaretlendirici hale gelmesine kadar rapor yazmaktan kaç›nmalar› gerekebilir. Hekim ve çevirmen isimlerini belirtmeli ve yürütülen de¤erlendirmedeki rollerini aç›klamal›d›rlar. ‹ﬂkencenin t›bbi delillerinin belgelenmesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ilgili konuda uzmanlaﬂm›ﬂ olmalar›n› gerektirmektedir. ‹ﬂkence ve iﬂkencenin fiziksel/psikolojik etkilerine dair bilgiler çeﬂitli yay›nlar, e¤itim seminerleri,
mesleki konferanslar ve deneyim arac›l›¤›yla edinilebilir. Ayr›ca, iﬂkence ve kötü muamelenin bölgesel uygulamalar›na iliﬂkin bilgiler de ma¤durun iﬂkence ve/veya kötü muameleye iliﬂkin ifadelerini destekleyebilmesi aç›s›ndan
önemlidir. ‹ﬂkencenin fiziksel/psikolojik delillerini saptamak için ma¤durlarla görüﬂme, onlar› muayene etme ve
bulgular› belgeleme konular›ndaki deneyim, bu konularda tecrübeli klinik hekimlerin gözetiminde edinilmelidir.
132. Halen gözetim alt›nda olanlar, örne¤in bir takip ziyaretinin yetkililerle görüﬂülmedi¤i ve yetkililer taraf›ndan
kesin olarak kabul edilmedi¤i veya takip ziyaretini güvence alt›na almak için ilgili kiﬂinin kimli¤i not edilmedi¤i için
bazen görüﬂmecinin misilleme olmayaca¤›na dair herhangi bir güvence veremedi¤i durumlarda görüﬂmeciye “aﬂ›r› güven” duyabilirler. Mahpuslar›n, d›ﬂar›dan gelenlerin kendilerini koruyaca¤›na safça güvenerek kendilerini gereksiz yere riske atmamalar›n› sa¤lamak için tüm önlemler al›nmal›d›r.
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133. ‹deal olan, gözetim alt›nda bulunan kiﬂiler ziyaret edildi¤inde çevirmenlerin ziyaret edilen yerden de¤il de “d›ﬂar›dan” istihdam edilmeleridir. Bu önlem as›l olarak, çevirmenleri ve ailelerini, soruﬂturmac›lara verilen bilgileri
ö¤renmek isteyen merakl› yetkililerin bask›s›ndan korumak içindir. Bu durum, al›nkonulanlar kendilerini hapsedenlerden farkl› bir etnik grubun mensubu ise daha da karmaﬂ›k bir hal alabilir. Yetkililerin güvensizli¤ine neden
olup, muhtemelen çevirmeni korkutacaklar› durumda, al›konulan›n güvenini kazanmak için yerel çevirmen onunla ayn› etnik gruptan olmal› m›d›r? Dahas›, çevirmen kendisini potansiyel olarak riske atabilecek böylesi düﬂmanca bir ortamda çal›ﬂmak konusunda gönülsüz olabilir. Yoksa çevirmen, hapsedenlerin güvenini kazan›p, mahpusun güvenini yitirip, yine de çevirmeni yetkililerden gelecek tehditlere karﬂ› zay›f k›lacak ﬂekilde hapsedenlerin etnik kökeninden mi gelmelidir? Bu sorunun ideal ve aç›k cevab› yukar›daki iki seçenek de de¤ildir. Çevirmenler bölge d›ﬂ›ndan olmal› ve herkes taraf›ndan soruﬂturmac›lar gibi ba¤›ms›z olarak görülmelidirler.
134. Akﬂam saat 8’de görüﬂülen kiﬂiye sabah 8’de görüﬂülen kadar özen gösterilmelidir. Soruﬂturmac›lar görüﬂmeler için yeterince zaman ay›rmal› ve kendilerini aﬂ›r› iﬂ yükü alt›na sokmamal›d›r. Geç olmas› nedeniyle, akﬂam
8’de görüﬂülen (üstelik bütün gün boyunca öyküsünü anlatmak için beklemiﬂ olan) kiﬂiye ayr›lan süreyi zaman yetersizli¤i nedeniyle k›sa kesmek haks›z bir durum yarat›r. Benzer biçimde, on dokuzuncu falaka öyküsü de birincisi kadar dikkati hak etmektedir. D›ﬂar›dakilerle görüﬂme olana¤› olmayan mahpuslar›n, daha önce iﬂkence yaﬂant›lar›yla ilgili olarak herhangi biriyle konuﬂma ﬂans› hiç olmam›ﬂ olabilir. Mahpuslar›n kendi aralar›nda sürekli
iﬂkenceden bahsettiklerini düﬂünmek hatal› bir varsay›md›r. Soruﬂturmay› zenginleﬂtirecek yeni bir ﬂey sunmayan
mahpuslara da di¤erleri kadar zaman ay›r›lmal›d›r.
D. Soru sorma teknikleri
135. Bu konuda bir tak›m temel kurallara uyulmal›d›r (Bölüm III.C.2.(g)’ye de bak›n›z.): Bilgi kesinlikle önemlidir,
ama görüﬂülen kiﬂi daha da önemlidir ve dinlemek de soru sormaktan daha önemlidir. E¤er yaln›zca soru sorulursa, elde edilen yaln›zca cevaplar› olur. Al›konulan kiﬂi için ailesi hakk›nda konuﬂmak, iﬂkence hakk›nda konuﬂmaktan daha önemli olabilir. Bu durum uygun bir ﬂekilde dikkate al›nmal› ve kiﬂisel sorunlar›n konuﬂulmas› için zaman
ay›r›lmal›d›r. ‹ﬂkence, özellikle de cinsel iﬂkence, oldukça mahrem bir konudur ve bir takip ziyaretinden önce hatta daha sonra da dile getirilmeyebilir. Görüﬂülen kiﬂiler, e¤er kendilerini rahat hissetmiyorlarsa, herhangi bir iﬂkence yöntemi hakk›nda konuﬂmaya zorlanmamal›d›r.
E. Öykünün raporlanmas›
1. Yakalanma öncesi ve psiko-sosyal öykü
136. E¤er iﬂkence ma¤duru oldu¤u iddia edilen kiﬂi halen al›konulmuyorsa, araﬂt›rmac›, kiﬂinin gündelik hayat›n›,
arkadaﬂlar› ve ailesiyle iliﬂkilerini, iﬂ/okul durumunu, mesle¤ini, ilgi alanlar›n›, gelecek planlar›n› ve madde kullan›m›n› soruﬂturmal›d›r. Benzer bilgiler, kiﬂinin al›konulma sonras› psiko-sosyal öyküsü için de edinilmelidir. Görüﬂülen kiﬂi halen al›konulmaktaysa, meslek ve okuryazarl›kla ilgili daha s›n›rl› bir psiko-sosyal öykü almak yeterlidir.
Hasta taraf›ndan kullan›lan reçeteli ilaçlar› soruﬂturun; kiﬂiler al›konulduklar›nda böyle ilaçlar›ndan mahrum b›rak›labilecekleri ve bu durum ciddi sa¤l›k sorunlar›na yol açabilece¤i için bu konu özellikle önemlidir. Politik faaliyetler, inançlar ve görüﬂlerle ilgili sorular, kiﬂinin neden al›konuldu¤u ve/veya iﬂkence gördü¤ünü aç›klamaya yard›m ettikleri oranda anlaml›d›r, ancak bu tür soruﬂturmalar, en iyi, kiﬂiye neyle suçland›¤›n›, hangi nedenle al›konuldu¤unu ve iﬂkence gördü¤ünü düﬂündü¤ünü sorarak yap›l›r.
2. Al›konulma ve kötü muamele öyküsünün özeti
137. Olaylar›n ayr›nt›l› anlat›m›n› elde etmeden önce tarihler, yerler, al›konulma süresi, iﬂkence seanslar›n›n s›kl›¤› ve süresini içeren özet bilgiyi edinin. Bu özet bilgi, görüﬂme zaman›n›n etkili bir ﬂekilde kullan›lmas›na yard›m
edecektir. Ma¤durlar›n birçok kere iﬂkence gördü¤ü baz› durumlarda, ma¤durlar kendilerine neler yap›ld›¤›n› hat›rlayabilirler ancak ço¤unlukla her bir olay›n tam olarak ne zaman ve nerede oldu¤unu hat›rlayamazlar. Böyle durumlarda öyküyü, belli al›konulmalar s›ras›nda gerçekleﬂmiﬂ bir dizi olay olarak de¤il de maruz kal›nm›ﬂ kötü muamele yöntemleri olarak almak tavsiye edilebilir. Ayn› ﬂekilde, öykü al›rken “nerede ne oldu¤unun” mümkün oldu¤unca belgelenmesi ço¤unlukla yararl› olabilir. Al›konulma mekanlar› farkl› güvenlik, polis, ordu güçlerinin ida-
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resi alt›ndad›r ve farkl› mekanlarda nelerin oldu¤una dair bilgiler, iﬂkence sisteminin tam bir resmini elde etmek
aç›s›ndan faydal› olabilir. ‹ﬂkencenin nerelerde yap›ld›¤› konusunda bir harita ç›karmak, farkl› insanlardan al›nan
farkl› öyküleri birleﬂtirmede faydal› olabilir. Bu yöntem, soruﬂturman›n bütünü aç›s›ndan oldukça yararl› olacakt›r.
3. Al›konulma koﬂullar›
138. ﬁu sorular› düﬂünün: Saat kaçt›? Neredeydin? Ne yap›yordun? Orada kim vard›? Seni al›koyanlar›n d›ﬂ görünüﬂünü tasvir et. Asker miydiler sivil mi, resmi giysili mi, sivil giysili mi? Ne tür silahlar taﬂ›yorlard›? Ne söylediler? Herhangi bir tan›k var m›yd›? Bu resmi bir yakalama m›yd›, idari bir al›koyma m›, yoksa kaybetme durumu
muydu? ﬁiddet kullan›ld› m›? Tehdit edildin mi? Aile üyeleriyle her hangi bir iletiﬂim var m›yd›? K›s›tlama araçlar›n›n kullan›m› veya gözlerin ba¤lanmas› gibi durumlar›, nakil araçlar›n›, gidilen yeri ve biliniyorsa görevlilerin isimlerini kaydedin.
4. Al›konulma Yer ve Koﬂullar›
139. Yiyecek, içecek, tuvalet, ›ﬂ›k, ›s› ve havaland›rmaya ulaﬂma imkanlar›n› ve bunlarla ilgili tan›mlamay› içerin.
Ayr›ca aile, avukatlar ve sa¤l›k görevlileri ile her türlü görüﬂmeyi, aﬂ›r› kalabal›k veya tecrit koﬂullar›n›, kal›nan mekan›n boyutlar›n› ve al›konulmay› do¤rulayacak baﬂka insanlar›n olup olmad›¤›n› belgelendirin. ﬁu tür sorular› de¤erlendirin: ‹lk önce ne oldu? Nereye götürüldün? Kimlik saptama iﬂlemleri (kiﬂisel bilgilerin kaydedilmesi, parmak
izleri, foto¤raf çekimi) yap›ld› m›? Her hangi bir ﬂeyi imzalaman istendi mi? Hücrenin veya odan›n durumunu (boyutlar›, oradaki di¤er kiﬂiler, ›ﬂ›k, havaland›rma, ›s› durumu; haﬂarat ve fare/s›çan olmas›, yatak ve yeme içme, tuvalet olanaklar›) anlat›r m›s›n? Ne duydun, ne gördün, neyin kokusunu ald›n? D›ﬂar›dan insanlarla herhangi bir temas›n oldu mu, t›bbi bak›m alabildin mi? Al›konuldu¤un mekan›n yerleﬂim düzeni nas›ld›?
5. ‹ﬂkence ve kötü muamele yöntemleri
140. ‹ﬂkence ve kötü muamele öyküsüne dair bilgi al›nmas› s›ras›nda kiﬂinin maruz kalm›ﬂ olabilece¤i muamele
yöntemlerini sorarken dikkatli olunmal›d›r. Dikkatli olmak, gerçekten olmuﬂ yaﬂant›larla potansiyel abart›lar› ay›rmaya yard›m edebilir. Ayr›ca, de¤iﬂik iﬂkence yöntemlerinin uygulanm›ﬂ olup olmad›¤›na dair sorulara verilen
olumsuz cevaplar görüﬂülen kiﬂinin güvenilirli¤inin de¤erlendirilmesine de yard›m edebilir. Sorular, tutarl› bir anlat› elde etmek amac›yla tasarlanmal›d›r. ﬁu tür sorular düﬂünebilirsiniz: Muamele nerede, ne zaman ve ne süreyle oldu? Gözlerin ba¤l› m›yd›? Muamele yöntemlerine geçmeden önce, muamelenin gerçekleﬂti¤i mekânda kimlerin bulundu¤unu kaydedin (isimler, rütbeler/unvanlar). Oday›/mekân› tan›mlay›n. Etrafta ne tür eﬂyalar/nesneler
gördünüz? Mümkünse her bir iﬂkence aletini ayr›nt›lar›yla tan›mlay›n (örne¤in elektrik iﬂkencesi için ak›m, alet ve
elektrotlar›n say›s› ve ﬂekli). Giyinme/soyunma/elbise de¤iﬂtirme durumlar›n› sorun. Sorgulama s›ras›nda neler
söylendi¤ini (örne¤in, kiﬂili¤e yönelik hakaretler) kaydedin. Failler kendi aralar›nda neler konuﬂuyorlard›?
141. Her bir muamele biçimi için ﬂunlar› kaydedin: Beden pozisyonu, k›s›tlama araçlar›, temas ﬂekli, süresi, s›kl›¤›, muamelenin uyguland›¤› anatomik bölge ve etkilenen beden alan›. Kanama, kafa travmas› veya bilinç kayb›
var m›yd›? Bilinç kayb› kafa travmas›na m›, soluksuz b›rakmaya m› ya da ac›ya m› ba¤l›yd›? Kiﬂinin iﬂkence “seans›n›n” sonunda ne halde oldu¤u da sorulmal›d›r. Yürüyebiliyor muydu? Hücresine dönerken yard›m edilmesi ya
da taﬂ›nmas› gerekmiﬂ miydi? Ertesi gün aya¤a kalkabildi mi? Ayaklar› ne kadar süreyle ﬂiﬂ kald›? Bütün bu sorular kontrol listesi yönteminin sa¤lamad›¤›, iﬂkencenin belli bir bütünsellik içinde tan›mlanmas›n› sa¤lar. Olgu öyküsü pozisyonel iﬂkencenin tarihlerini, iﬂkencenin kaç kez yap›ld›¤›n› ve kaç gün sürdü¤ünü, her bir seans›n süresini, ask› stilini (baﬂ aﬂa¤›, kal›n bez/battaniye vb. ile örtülmüﬂ olarak ya da do¤rudan bir iple ba¤lanm›ﬂ olarak,
ayaklara a¤›rl›k as›larak veya aﬂa¤› do¤ru çekilerek) ya da bir baﬂka yöntemi de içermelidir. Ask› iﬂkencesi için ne
tür malzemenin kullan›ld›¤›n› sorun (e¤er iz kal›rsa ip, tel ve bez cilt üzerinde farkl› izler b›rak›rlar). Araﬂt›rmac›, iﬂkence ma¤durunun iﬂkence seanslar›n›n süresi ile ilgili ifadelerinin öznel ve hatal› olabilece¤ini ak›lda tutmal›d›r.
Çünkü iﬂkence s›ras›nda zaman ve mekân yöneliminin bozulmas› genellikle gözlenen bir bulgudur. Kiﬂi her hangi
bir ﬂekilde cinsel sald›r›ya u¤ram›ﬂ m›d›r? ‹ﬂkence s›ras›nda neler söylendi¤ini sorun. Örne¤in, cinsel organlara yönelik elektrik iﬂkencesi s›ras›nda failler ma¤durlara s›kl›kla bir daha normal cinsel iﬂlevlerinin olmayaca¤›n› ya da
buna benzer ﬂeyler söylerler. Tecavüz dahil cinsel iﬂkence iddialar›n›n de¤erlendirilmesi konusunda ayr›nt›l› bir tart›ﬂma için Bölüm V.D.8’e bak›n›z.
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F. Öykünün de¤erlendirilmesi
142. Bir çok nedenden dolay› iﬂkence ma¤durlar›, gördükleri iﬂkencenin spesifik ayr›nt›lar›n› anlatma konusunda
zorluk çekebilirler. Bu nedenlerden baz›lar› ﬂunlard›r:
(a)

Göz ba¤lama, ilaç verme, bilinç yitimi vb. gibi iﬂkence süreciyle ilgili faktörler;

(b)

Kendisini ya da baﬂkalar›n› riske atma korkusu;

(c)

Kendisini muayene eden klinik hekime ve/veya çevirmene güven duymama;

(d)

Aﬂ›r› duygusal uyar›lm›ﬂl›k ve depresyon, travma sonras› stres bozuklu¤u gibi travmayla ilintili ruhsal hastal›klar sonucu ortaya ç›kan bellek bozuklu¤u;

(e)

Kafaya yönelik darbeler, havas›z b›rakma, ›slak bo¤ma (suda vb) veya açl›¤a ba¤l› olarak geliﬂen nöropsikiyatrik bellek bozuklu¤u;

(f)

‹nkar ve kaç›nma gibi koruyucu baﬂa ç›kma mekanizmalar›;

(g)

Travmatik yaﬂant›lar›n yaln›zca çok gizli/mahrem ortamlarda aç›klanmas›na izin veren kültürel olarak belirlenmiﬂ yapt›r›mlar.72

143. Ma¤durun öyküsündeki tutars›zl›klar bu faktörlerin herhangi birinden veya tümünden kaynaklanabilir. Araﬂt›rmac›, mümkünse, daha fazla netleﬂtirmeye çal›ﬂmal›d›r. Bu mümkün olmad›¤›nda araﬂt›rmac›, ma¤durun öyküsünü destekleyen ya da d›ﬂlayan di¤er delilleri araﬂt›rmal›d›r. Tutarl› ve destekleyici bir ayr›nt›lar örüntüsü, ma¤durun öyküsünü do¤rulay›p aç›kl›¤a kavuﬂturabilir. Görüﬂülen kiﬂi, tarihler, süreler, s›kl›klar ve iﬂkencecilerin kesin
kimlikleri vb. gibi araﬂt›rmac›n›n elde etmek istedi¤i ayr›nt›lar› veremese bile, görüﬂme süresi içinde travmatik olaylar›n ve iﬂkencenin genel çerçevesi ortaya ç›k›p görünür hale gelecektir.
G. ‹ﬂkence yöntemlerinin gözden geçirilmesi
144. Olaylar›n ayr›nt›l› öyküsü elde edildikten sonra di¤er olas› iﬂkence yöntemlerinin gözden geçirilmesi yerinde
olur. Bölgesel iﬂkence uygulamalar›n› ö¤renip yerel görüﬂme formlar›n› buna göre uyarlamak gereklidir. Spesifik
iﬂkence yöntemleri konusunda soru sormak aﬂa¤›daki durumlarda yard›mc› olur:
(a)

Psikolojik belirtiler hat›rlamay› zolaﬂt›r›yorsa;

(b)

Travma, duyusal kapasiteyi bozmuﬂsa;

(c)

Organik beyin hasar› olas›l›¤›n›n varl›¤›nda;

(d)

Düﬂük e¤itim ve kültür düzeyinin bir etken oldu¤u durumlarda.

145. Fiziksel ve psikolojik iﬂkence yöntemleri aras›ndaki ayr›m yapayd›r. Örne¤in cinsel iﬂkence, fiziksel bir sald›r› olmad›¤›nda bile genellikle hem fiziksel hem de psikolojik semptomlara yol açmaktad›r. Aﬂa¤›da verilen iﬂkence yöntemleri listesi, olas› baz› muamele kategorilerini göstermek içindir. Bu, listenin, araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bir
kontrol listesi veya bir raporda iﬂkence yöntemlerini s›ralamak için model olarak kullan›lmas› amaçlanmam›ﬂt›r. ‹ﬂkencenin yaratt›¤› klinik tablonun bütünü, bir listedeki yöntemlerin her birinin yol açt›¤› lezyonlar›n basit toplam›ndan çok daha fazlas› oldu¤u için yöntem s›ralama yaklaﬂ›m› zararl› olabilir. Gerçekten de deneyimler göstermiﬂtir
ki failler iﬂkenceye yönelik böylesi bir “paket model” yaklaﬂ›m›yla karﬂ›laﬂt›klar›nda, s›kl›kla yöntemlerden biri üzerine odaklanmakta ve o tekil yöntemin bir iﬂkence yöntemi olup olmad›¤›n› tart›ﬂmaktad›rlar. Dikkate al›nmas› gereken iﬂkence yöntemlerine aﬂa¤›dakiler dahildir ama yöntemler bunlarla s›n›rl› de¤ildir:
(a)

Künt travma: Yumruk, tekme, tokat, kamç›, tel veya cop ile dövülme, yere düﬂürme gibi;

(b)

Pozisyonel iﬂkence, ask›, kollar›n/bacaklar›n çekilip gerilmesi, uzun süreli hareket k›s›tlanmas›, belli bir pozisyonda durmaya zorlanma;

72 R. F. Mollica and Y. Caspi-Yavin. “Overview: the assessment and diagnosis of torture events and symptoms”, Torture and Its Consequences, Current Treatment Approaches, M. Baﬂoglu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press) 1992;38-55.
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(c)

Sigara, ›s›t›lm›ﬂ alet, kaynar s›v›, tahriﬂ edici madde ile yakma;

(d)

Elektrik ﬂoku;

(e)

Havas›z b›rakma: Sulu ve kuru yöntemler, suyun alt›nda, a¤z›/burnu kapatarak, bo¤az› s›karak, kimyasal
maddeler kullanma;

(f)

Ezilmeye ba¤l› yaralanmalar: parmak ezme, kalçay› veya s›rt› zedelemek için a¤›r merdane benzeri aletler
kullanma;

(g)

Delici yaralanmalar: b›çak ve kurﬂun yaralar›, t›rnaklar›n alt›na sokulan teller;

(h)

Tuz, biber, gazya¤› gibi (yaralara veya vücut boﬂluklar›na) kimyasal maddeler kullanma;

(i)

Cinsel organlara yönelik cinsel ﬂiddet, sark›nt›l›k, alet kullanma, tecavüz;

(j)

Parmaklar›n ve kol/baca¤›n travmatik kopar›lmas› (traumatic removal) veya ezilmeye ba¤l› yaralanmas›
(crush injury)

(k)

Parmaklar›n veya kol/baca¤›n t›bbi olarak kesilmesi, organlar›n cerrahi olarak ç›kar›lmas›;

(l)

Toksik dozda verilen uyuﬂturucular, nöroleptikler, felç edici (paralitik) ilaçlar vb. kullan›larak farmakolojik
iﬂkence:

(m)

Tutukluluk koﬂullar›; örne¤in küçük ya da aﬂ›r› kalabal›k hücre, tek baﬂ›na tutma, hijyenik olmayan koﬂullar, tuvalete gitme imkan›n›n olmay›ﬂ›, düzensiz verilen ve/veya pisletilmiﬂ yemek ve su, çok so¤uk ya da
çok s›cak ›s›ya maruz b›rakma, mahremiyetin engellenmesi, zorla giysilerin ç›kar›lmas›/soyma;

(n)

Normal duyusal uyaranlardan yoksun b›rakma; örne¤in, ses, ›ﬂ›k, zaman alg›s›ndan yoksun b›rakma, izolasyon, hücredeki ›ﬂ›¤›n parlakl›¤›n› manipule etme, fizyolojik ihtiyaçlar› kötüye kullanma; uyku, yemek, su, tuvalet, banyo, motor aktivite, t›bbi bak›m, sosyal temas›n k›s›tlanmas›: cezaevi içinde tecrit; d›ﬂ dünya ile temas›n kesilmesi (ma¤durlar, s›kl›kla birbirleri ile ba¤lar›n› ve karﬂ›l›kl› özdeﬂim kurmalar›n› engellemek ve faillere travmatik ba¤lanmalar›n› kuvvetlendirmek amac›yla tecritte tutulurlar).

(o)

Hakaret ve aﬂa¤›lamalar; sözel taciz/hakaret, aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlarda bulunma

(p)

Öldürme, aileye zarar verme, daha çok iﬂkence yapma, cezaevine gönderme gibi tehditler, yalanc› infaz;

(q)

Ma¤durun köpek, kedi, fare ve akrep gibi hayvanlar taraf›ndan sald›r›ya u¤ramas›na yönelik tehditler;

(r)

Ma¤duru direncini k›rmak için kullan›lan psikolojik teknikler: “ihanet”e zorlama, yo¤unlaﬂm›ﬂ çaresizlik duygular›, ﬂüpheli durumlara veya çeliﬂkili mesajlara maruz b›rakma vb;

(s)

Tabular›n ihlali;

(t)

Davran›ﬂsal bask›; ma¤duru dinine ayk›r› davran›ﬂlara zorlama (örn. Müslümanlar› domuz yemeye zorlama),
baﬂkalar›na zarar vermeye zorlama (öm. baﬂkalar›na iﬂkence yapmaya veya di¤er taciz yöntemlerine zorlama), eﬂyalar›n› tahrip etmeye zorlama, zarar görme riskine atarak birine ihanet etmeye zorlama;

(u)

Baﬂkalar›na yap›lan iﬂkence veya zulme tan›k olmaya zorlama.

H. Görüﬂülen kiﬂinin yeniden travmatize edilme riski
146. De¤iﬂik tip ve derecelerdeki lezyonlar›n uygulanan iﬂkence yöntemlerine ba¤l› olarak geliﬂebilece¤ini dikkate alarak, kapsaml› t›bbi öykü ve fiziksel muayene sonras› edinilen veriler, uygun laboratuvar ve radyolojik tetkiklerle birlikte de¤erlendirilmelidir. T›bbi muayenede uygulanacak her bir iﬂlem için ma¤dura gerekli bilgileri vermek
ve aç›klama yapmak, ma¤durun laboratuvar tetkikleri hakk›nda detayl› bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamak önemlidir (bu
konu için Bölüm VI.B.2.(a)’ya bak›n›z).
147. ‹ﬂkence ma¤durlar›nda psikolojik hasar›n, özellikle travma sonras› stres bozuklu¤unun çeﬂitli biçimlerinin ortaya ç›kmas›, ma¤durun görüﬂme, fizik muayene veya laboratuvar tetkiklerinde iﬂkence deneyimini yeniden yaﬂant›lama korkusu duymas›na neden olabilir. T›bbi muayeneden önce ma¤dura neler olabilece¤ini aç›klamak sürecin
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önemli bir parças›d›r. ‹ﬂkence görmüﬂ olup da ülkesinde kalmaya devam eden ma¤durlar, yo¤un bir ﬂekilde yeniden tutuklanma korkusu ve ﬂüphesi duyabilirler ve bu olas›l›ktan kaç›nmak için s›kl›kla “yeralt›na” geçmeye zorlan›rlar. Sürgünde ya da mülteci olan ma¤durlar ise ana dillerini, kültürlerini, ailelerini, arkadaﬂlar›n›, iﬂlerini ve aﬂina olduklar her ﬂeyi arkalar›nda b›rakm›ﬂ olabilirler.
148. ‹ﬂkence ma¤durunun görüﬂmeyi yapana (ve kullan›ld›¤› durumlarda çevirmene) yönelik kiﬂisel tepkisi, görüﬂme süreci ve dolay›s›yla araﬂt›rma sonucu üzerinde etkili olabilir. Ayn› ﬂekilde, araﬂt›rmac›n›n ma¤dura yönelik kiﬂisel tepkisi de görüﬂme sürecini ve araﬂt›rman›n sonucunu etkileyebilir. Etkili iletiﬂimi ve anlamay› zorlaﬂt›rabilecek engelleri incelemek önemlidir, bu kiﬂisel reaksiyonlar araﬂt›rma sürecini etkileyebilir. Araﬂt›rmac›, iﬂkence
ma¤durlar›n›n psikolojik de¤erlendirilmesi ve tedavisi konular›nda bilgili meslektaﬂlar›na dan›ﬂarak ve onlarla tart›ﬂarak, görüﬂme ve araﬂt›rma sürecini sürekli incelemelidir. Bu tür meslektaﬂlar aras› denetim, görüﬂme ve araﬂt›rma sürecini, yanl›l›k ve etkili iletiﬂimi engelleyen faktörler aç›s›ndan gözlemek ve do¤ru bilgi elde etmek için etkili bir araç olabilir (ayr›ca Bölüm VI.C.2’ye de bak›n›z).
149. Bütün önlemlere ra¤men fiziksel ve psikolojik muayeneler do¤alar› gere¤i, ac› verici an›lar› ve etkileri yeniden canland›r›p travma sonras› stres semptomlar›n› uyararak veya ﬂiddetlendirerek hastay› yeniden travmatize
edebilir (Bölüm VI.B.2’ye bak›n›z). Psikolojik s›k›nt›larla ilgili sorular; özellikle cinsel konularla ilgili olanlar, ço¤u
geleneksel toplumda tabu olarak kabul edilir ve bu tür sorular›n sorulmas› konu d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› olarak de¤erlendirilir. E¤er cinsel iﬂkence mevcut ihlallerin bir parças› ise ma¤dur kendisini ahlaki, dini, sosyal ve psikolojik bütünlü¤ü içinde geri dönülmez bir ﬂekilde damgalanm›ﬂ ve kirletilmiﬂ olarak hissedebilir. Bu yüzden görüﬂmecinin bu koﬂullar›n fark›nda oldu¤unu sayg›l› bir ﬂekilde ifade etmesi, görüﬂmenin gizlili¤inin ve bunun s›n›rlar›n›n
aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› iyi bir görüﬂme yapabilmek için çok önemlidir. Özellikle ma¤dur görüﬂme s›ras›nda aç›k
gerginlik/s›k›nt› belirtileri gösteriyorsa; araﬂt›rmac›, raporun mahkemede etkili olabilmesi için ayr›nt›larda ›srarc›
olman›n ne kadar gerekli oldu¤u konusunda öznel bir de¤erlendirme yapmal›d›r.
I. Çevirmen kullan›m›
150. Birçok nedenle ne söylendi¤inin anlaﬂ›labilmesi için görüﬂmeyi yapan›n çevirmen kullanmas› gereklidir. Görüﬂen ile görüﬂülen ortak bir dili bir miktar kullanabiliyor olsalar bile aranan bilgi ço¤u zaman birbirini eksik anlaman›n yol açabilece¤i hatalar› kald›ramayacak kadar önemlidir. Çevirmenler, görüﬂmelerde duyduklar›n›n ve çevirdiklerinin kesinlikle gizli kalmas› gerekti¤i konusunda bilgilendirilmelidir. Bütün bilgiyi ilk elden ve sansürsüz olarak alanlar çevirmenlerdir. Görüﬂülen kiﬂilere verdikleri bilgilerin ne araﬂt›rmac› ne de çevirmen taraf›ndan kötüye kullan›lmayaca¤›na dair güvence verilmelidir (bölüm VI.C.2’ye de bak›n›z).
151. Çevirmenin profesyonel olmad›¤› durumlarda araﬂt›rmac› için her zaman görüﬂmenin denetimini kaybetme
riski vard›r. ‹nsanlar, kendi dillerini bilen biriyle konuﬂarak araﬂt›rmac›dan ve esas ele al›nmas› gereken konulardan uzaklaﬂabilirler. Tarafl› bir çevirmenin görüﬂme yap›lan› yönlendirme ya da cevaplar›n› çarp›tma riski de vard›r. Çeviri ile çal›ﬂ›ld›¤›nda önemli ya da önemsiz derecede bilgi kayb› kaç›n›lmazd›r. Baz› ender/uç olgularda,
araﬂt›rmac›n›n görüﬂmeler s›ras›nda not almay› b›rak›p görüﬂmeleri bir kaç k›sa seans ﬂeklinde yapmas› ve seans
aralar›nda da görüﬂmeler s›ras›nda söylenen ana noktalar› yazmas› bile gerekebilir.
152. Görüﬂülen kiﬂi çevirmene yönelik konuﬂma gibi do¤al bir e¤ilim içinde olsa bile, araﬂt›rmac› kiﬂiye do¤ru konuﬂmal› ve onunla göz temas›n› sürdürmelidir. Çevirmen arac›l›¤›yla üçüncü ﬂah›s kipi “sonra ne oldu¤unu sor”
yerine ikinci ﬂah›s kipi “sonra ne yapt›n?” kullan›lmas› görüﬂme aç›s›ndan yararl› olur. Araﬂt›rmac›lar genellikle çevirmen soruyu çevirirken ya da görüﬂülen kiﬂi cevap verirken notlar›n› yazarlar. Kimi araﬂt›rmac›lar, görüﬂme anlamad›klar› bir dilde sürdü¤ü için dinlemiyormuﬂ gibi görünürler. Bundan kaç›nmak gerekir; araﬂt›rmac›lar›n bütünlüklü bir tablo elde etmek için yaln›zca kelimeleri de¤il, ayn› zamanda görüﬂme yap›lan›n beden dilini, yüz ifadelerini, ses tonunu ve jestlerini de izlemeleri gerekir. Araﬂt›rmac›lar, konuyu bildiklerini göstermek için görüﬂtükleri kiﬂinin kulland›¤› iﬂkenceyle ilgili kelimelere/deyimlere aﬂina olmal›d›r. “Submarino”* ya da “darmashakra”
* Yazarlar burada yerel iﬂkence jargonlar›ndan örnekler veriyorlar. “Submarino” Latin Amerika kökenli, ma¤durun kafas›n›n bo¤ulma s›n›r›na kadar suyun alt›nda tutuldu¤u iﬂkence yöntemidir. (Ç.N.)
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gibi iﬂkenceyle ilgili kelimeleri duyduklar›nda boﬂ bir yüz ifadesiyle durmak yerine tepki vermek araﬂt›rmac›n›n güvenilirli¤ini artt›r›r.
153. Mahpuslar› ziyaret ederken, görüﬂülecek kiﬂilerin yerel çevirmeni güvenilmez bulma ihtimali varsa en iyi yaklaﬂ›m asla yerel çevirmen kullanmamakt›r. Bu durum [yerel çevirmen kullan›m›], örne¤in politik mahpuslarla iliﬂkili olabileceklerine dayanarak yerel yetkililerce ziyaret sonras›nda “sorguya çekilebilecek” ya da baﬂka ﬂekillerde
bask› alt›na al›nabilecek yerel çevirmenler aç›s›ndan da haks›zl›k olabilir. En iyisi “baﬂka bir yerden” oldu¤u aç›kça belli olan ba¤›ms›z çevirmenler kullanmakt›r. Yerel dili ak›c› bir ﬂekilde konuﬂmaktan sonra gelen en önemli
özellik, iﬂkence konusuna ve yerel kültüre duyarl› olan e¤itimli bir çevirmenle birlikte çal›ﬂmakt›r. Kural olarak, görüﬂülen kiﬂinin güvendi¤i birini aç›kça seçmedi¤i sürece di¤er al›konulanlar çeviri için kullan›lmamal›d›r. Al›konulmuﬂ olmayan kiﬂilerle yap›lan görüﬂmelerde de bu kurallar›n ço¤u geçerlidir ancak o zaman d›ﬂar›dan birini (yöreden biri) çevirmen olarak bulundurmak daha kolayd›r, cezaevi koﬂullar›nda ise bu nadiren mümkündür.
J. Cinsiyetle ilgili konular
154. ‹deal koﬂullarda, iﬂkence gördü¤ünü söyleyen kiﬂiye, hangi cinsten araﬂt›rmac› ve çevirmenle konuﬂmak istedi¤i konusunda tercih hakk› vermek için ekipte her iki cinsten de uzman bulunmal›d›r. Bu, henüz bir ﬂikâyette
bulunmam›ﬂ olsa bile tecavüze u¤rad›¤› bilinen bir kad›n tutukluyla görüﬂülmesi durumunda özellikle önemlidir.
Cinsel bir sald›r› olmad›¤› durumlarda bile ço¤u iﬂkencenin cinsel bir boyutu da vard›r (Bölüm V.D.8’e bak›n›z).
Kad›n ma¤durun, baﬂ›na gelenleri kaç›n›lmaz biçimde ço¤u ya da tümü erkek olan, faillerine fiziksel olarak benzeyen birine anlatmak zorunda hissetti¤inde yeniden travmatize olma riski artabilir. Baz› kültürlerde, erkek bir
araﬂt›rmac›n›n kad›n bir ma¤durla görüﬂüp soru sormas› mümkün de¤ildir ve buna sayg› gösterilmelidir. Ancak ço¤u kültürde, e¤er ortamda yaln›zca bir erkek hekim varsa kad›n ma¤durlar›n ço¤u, hekim olmayan bir kad›nla konuﬂacaklar›na istedikleri t›bbi bilgileri ve önerileri almak için erkek hekimle konuﬂmay› tercih ederler. Böyle durumlarda, e¤er kullan›l›yorsa, çevirmenin kad›n olmas› gereklidir. Görüﬂülen kiﬂilerden baz›lar›, hem kendilerine
yap›lan iﬂkenceyle ilgili konular› hat›rlatmas› hem de gizlilik ilkesine yönelik tehdit alg›s› yüzünden, çevirmenin
kendi yörelerinden olmamas›n› da tercih edebilirler (Bkz. Bölüm IV.I.). Çevirmenin gerekli olmad›¤› durumlarda,
görüﬂmenin en az›ndan fizik muayene k›sm›nda ve hasta isterse tümünde refakatçi olarak bir kad›n uzman bulunmal›d›r.
155. Ma¤dur erkekse ve cinsel olarak istismar edilmiﬂse durum daha da karmaﬂ›kt›r çünkü o da ço¤unlukla veya
tümüyle erkekler taraf›ndan istismar edilmiﬂ olacakt›r. Baz› erkekler, di¤er erkeklere yönelik korkular› çok yo¤un
oldu¤u için baﬂlar›ndan geçenleri kad›nlara anlatmay› tercih edeceklerdir. Baz›lar› ise bu tür kiﬂisel meseleleri bir
kad›n›n önünde konuﬂmay› istemeyeceklerdir.
K. Sevk gerektiren durumlar
156. Mümkün oldu¤unca t›bbi-hukuki nedenlerle iﬂkenceyi saptamak için yap›lan de¤erlendirmeler uzman bir doktor, psikolog, fizyoterapist veya ma¤dura sosyal tavsiye ve destek sa¤layabilecek kiﬂilere sevk edip etmeme gibi di¤er ihtiyaçlar› da de¤erlendirecek ﬂekilde birleﬂtiriImelidir. Tetkiki yapan kiﬂiler yerel rehabilitasyon ve destek hizmetleri hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›r. Klinisyen, t›bbi de¤erlendirme için gerekli gördü¤ü dan›ﬂma ve tetkiklerde
›srarl› olmaktan çekinmemelidir. ‹ﬂkence ve kötü muamelenin t›bbi olarak belgelenmesi s›ras›nda, doktorlar etik
yükümlülüklerinden muaf de¤ildir. Daha fazla t›bbi veya psikolojik bak›ma ihtiyaç duyuyor gibi gözükenler uygun
birimlere sevk edilmelidir.
L. Bulgular›n yorumlanmas› ve sonuçlar
157. ‹ﬂkencenin fiziksel etkileri, istismar›n ﬂiddeti, s›kl›¤› ve süresine, ma¤durun kendini koruyabilecek durumda
olup olmamas›na ve al›konulan kiﬂinin iﬂkence öncesi fiziksel durumuna ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterebilir. Baz›
iﬂkence yöntemleri fiziksel bulgu b›rakmayabilir, fakat baﬂka durumlarla iliﬂkili de olabilir. Örne¤in, bilinç kayb› ile
sonuçlanan kafaya yönelik darbeler travma sonras› epilepsi ve/veya organik beyin iﬂlev bozuklu¤una neden olabilir. Ayn› zamanda, beslenme ve temizlik koﬂullar›n›n kötülü¤ü, vitamin eksikli¤i sendromlar›na yol açabilir.
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158. Belirli iﬂkence yöntemleri, belirli baz› bozukluklarla s›k› bir iliﬂki içindedir. Örne¤in, bilinç kayb›yla sonuçlanan kafaya yönelik darbeler, organik beyin bozuklu¤unun klinik tan›s› aç›s›ndan özellikle önemlidir. Cinsel organlara yönelik iﬂkence genellikle bunu takip eden cinsel iﬂlev bozuklu¤uyla ba¤lant›l›d›r.
159. Faillerin yapt›klar›n› gizlemeye kalk›ﬂabileceklerinin de fark›nda olmak gerekir. Dayak sonucu ortaya ç›kan
fiziksel bulgulardan kaç›nmak için iﬂkence genellikle geniﬂ ve künt aletlerle uygulan›r. ‹ﬂkence ma¤durlar› kimi zaman teker teker indirilen darbelerin etkisini da¤›tmak için bir hal›ya sar›l›rlar ya da falaka durumunda ma¤durun
ayakkab›lar› ç›kar›lmaz. Germe, ezmeye ba¤l› yaralanmalar ve havas›z b›rakma da en az delil ile en fazla ac› verme amac› güden iﬂkence yöntemlerindendir. Elektrik ﬂoklar›nda ayn› amaçla ›slak havlular kullan›labilir.
160. Raporda araﬂt›rmac›n›n nitelikleri ve deneyimi de yer almal›d›r. Mümkün oldu¤u durumlarda, tan›¤›n ya da
hastan›n ismi verilmelidir. E¤er bu, kiﬂiyi ciddi bir risk alt›na sokacaksa, araﬂt›rma ekibinin kiﬂiyi raporla iliﬂkilendirmesini sa¤layacak, fakat baﬂka birinin o kiﬂiyi tan›mas›na olanak vermeyecek “tan›t›c› bir rumuz” kullan›labilir. Raporda ayn› zamanda görüﬂme boyunca ya da belli bir bölümünde odada baﬂka kimlerin bulundu¤u da belirtilmelidir. Rapor, söylentilerden kaç›narak ilintili öyküyü ve mümkün olan durumlarda da bulgular› ayr›nt›l› bir
ﬂekilde vermelidir. Raporda tarih, imza ve yerel hukukun gerektirdi¤i di¤er aç›klamalar olmal›d›r (ayr›ca bak›n›z
ek IV).
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BÖLÜM V
‹ﬁKENCEN‹N F‹Z‹KSEL DEL‹LLER‹
161. ‹ﬂkencenin belgelendirilmesinin zorunlu unsurlar›ndan biri de görgü tan›¤› ve iﬂkence ma¤durunun tan›kl›¤›d›r. ‹ﬂkencenin fiziksel delillerinin var oldu¤u durumda bu, birine iﬂkence yap›ld›¤›n› do¤rulayan önemli bir delildir.
Ama böylesi ﬂiddet eylemleri ço¤unlukla kal›c› bir iz ya da nedbe b›rakmayaca¤› için fiziksel delillerin yoklu¤u, iﬂkencenin yap›lmad›¤› ﬂeklinde yorumlanmamal›d›r.
162. Hastalar›n adli amaçl› t›bbi de¤erlendirmeleri objektif ve tarafs›z olarak yürütülmelidir. De¤erlendirmeler, hekimin klinik uzmanl›¤›n› ve mesleki deneyimini temel almal›d›r. ‹yi ve do¤ru hizmetin etik zorunlulu¤u, mesleki güvenilirli¤i sa¤lamak ve sürdürmek için do¤ruluk ve tarafs›zl›ktan ödün vermemeyi gerektirir. Gözalt›na al›nan kiﬂi
ve tutuklular›n de¤erlendirmesini yapan hekimler mümkünse, iﬂkence ve di¤er fiziksel ve psikolojik istismar›n belgelendirilmesi konusunda özel e¤itim görmüﬂ kiﬂiler olmal›d›r. Bu hekimler, hastan›n tutuklu bulundu¤u bölgedeki hapishane koﬂullar› ve uygulanan iﬂkence yöntemleri ile iﬂkencenin sonradan meydana ç›kan etkileri konusunda bilgili olmal›d›r. T›bbi rapor gerçeklere dayanmal› ve çok dikkatli ifade edilmelidir. Özel terimler kullanmaktan
kaç›n›lmal›d›r. S›radan insanlar›n anlayabilmesi için t›bbi terimlerin hepsi aç›kça tarif edilmelidir. Hekim, adli t›bbi
de¤erlendirmeyi talep eden resmi görevlinin tüm maddi gerçekleri aktard›¤›n› varsaymamal›d›r. Hekim sorumlulu¤u; t›bbi de¤erlendirmeyi talep eden makam›n olguya iliﬂkin bildirimi ile ilgisiz ya da tam tersi bile olsa; ilgili oldu¤unu düﬂündü¤ü tüm maddi gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› ve rapora yaz›lmas›n› gerektirir. ‹ﬂkence veya di¤er
kötü muamele biçimleri ile uyumlu bulgular hiçbir ﬂekilde adli t›p raporundan ç›kar›lmamal›d›r.
A. Görüﬂme ﬂekli
163. Bu bölümde ele al›nan öneriler özellikle tutuklu olmayan kiﬂilerle yap›lan görüﬂmelerde uygulanabilir. Görüﬂme ve muayene yeri, mümkün oldu¤u kadar güvenli ve rahat olmal›d›r. Ayr›nt›l› bir görüﬂme ve muayene yapabilmek için yeterli zaman ay›r›lmal›d›r. ‹ﬂkencenin fiziksel veya psikolojik de¤erlendirmesini yapabilmek için 2-4
saat aras› bir süre yeterli olmayabilir. Daha da önemlisi, de¤erlendirmenin yap›ld›¤› herhangi bir zamanda görüﬂme dinamikleri, kiﬂinin içtenli¤inden ötürü yüzüne yans›yan güçsüzlük duygular›, gelecekte soruﬂturmaya u¤rama
korkusu, olanlardan utanma, hayatta kalmaktan ötürü suçluluk duyma gibi duruma özgü de¤iﬂkenler iﬂkence deneyimi ortam›n› taklit edebilir. Bu kiﬂinin anksiyetesini ve onun gerekli/ilgili bilgiyi aç›klamaya direncini art›rabilir.
De¤erlendirmeyi tamamlamak için ikinci ve mümkünse üçüncü görüﬂmeler programa al›nmal›d›r.
164. ‹stismar hakk›nda do¤ru ve ayr›nt›l› bilgi elde edebilmek için güven gereklidir. ‹ﬂkence ve di¤er istismar biçimlerine maruz kalm›ﬂ kiﬂinin güvenini kazanabilmek için etkin dinleme, titiz iletiﬂim, sayg›, gerçek empati ve
dürüstlük gerekir. Hekimler, çok önemli, bununla beraber belki de çok ac› ve utanç verici gerçeklerin ortaya ç›kabilece¤i bir güven ortam› yaratma kapasitesinde olmal›d›r. Burada önemli olan, belki de kiﬂinin anlatt›¤› bu gerçeklerin görüﬂme an›nda ilk kez aç›klanan, dolayl› olarak anlat›lanlar›n s›r olabilece¤inin fark›nda olmakt›r. Rahat
bir ortam oluﬂturman›n, görüﬂme için yeterli süre sa¤laman›n, ikramda bulunman›n ve tuvalete gitme olana¤› sa¤laman›n yan› s›ra, hekim hastas›na yap›lacak de¤erlendirmeden neler bekleyebilece¤ini anlatmal›, ses tonunda, sorulardaki kelime seçiminde ve sorular›n s›raland›r›lmas›nda özenli olmal› (hassas sorular ancak belli bir samimiyet
geliﬂtikten sonra sorulmal›) ve kiﬂi istedi¤i an görüﬂmeye ara verilebilece¤i ya da istemedi¤i hiçbir soruyu cevaplamak zorunda olmad›¤› konusunda bilgilendirilmelidir.
165. Hekimlerin ve çevirmenlerin hasta hakk›nda ö¤renilen bilginin gizlili¤ini koruma ve edinilen bilgiyi sadece
hastan›n onay›yla aç›klama yükümlülü¤ü vard›r (ayr›ca bölüm III. C.’ye bak›n›z). Her kiﬂi tek baﬂ›na ve mahremiyetine sayg› gösterilerek muayene edilmelidir. Hasta, muayenede elde edilen bilgilerin aç›klanmas› zorunlulu¤u ve
konuyla ilgili devlet ya da adli mercilerin getirdi¤i gizlilik s›n›rlamalar› hakk›nda bilgilendirilmelidir. Görüﬂmenin
amac› kiﬂiye net olarak anlat›lmal›d›r. Hekim ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›rken, t›bbi muayenenin olas› yararlar›n› ve çap-
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raﬂ›k sonuçlar›n› uygun biçimde aç›klay›p anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Hekim ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n, baﬂka kiﬂilerin;
özellikle kolluk güçleri ve adli mercilerin bask›s› olmadan gönüllü olarak verilmesini sa¤lamal›d›r. Kiﬂinin muayeneyi reddetme hakk› vard›r. Bu gibi durumlarda hekim kiﬂinin muayeneyi ret nedenlerini belgelemelidir. Daha da
önemlisi e¤er kiﬂi tutuklu ise, rapor tutuklunun avukat› ve di¤er bir sa¤l›k görevlisi taraf›ndan imzalanmal›d›r.
166. Hastalar muayene çerçevesinde verilen bilgilerin güvenli bir ﬂekilde korunamayaca¤›ndan, bilgilerin bask›c›
hükümetler taraf›ndan ele geçirilebilece¤inden korkabilirler. Korku ve güvensizlik duygular›, iﬂkence sürecine hekimlerin ya da sa¤l›k görevlilerinin kat›lm›ﬂ oldu¤u durumlarda daha da güçlü olabilir. Birçok durumda de¤erlendirmeyi yapan hekim, görüﬂmenin yap›ld›¤› yer itibariyle ülkedeki ço¤unluk etnik ve kültürel kökene ait iken, hasta az›nl›k grup ve kültürünün mensubu olabilir. Bu eﬂitsizlik dinami¤i, iktidar dengesizli¤i alg›s›n› ve gerçekli¤ini pekiﬂtirebilir, ma¤durun korku, güvensizlik ve zorla itaat etme olas›l›¤›n› artt›rabilir.
167. Halihaz›rda hapiste yatan bir kiﬂinin, araﬂt›rmac›dan alaca¤› en önemli ﬂey empati ve insani iliﬂki olabilir.
Araﬂt›rma, görüﬂülen kiﬂiye özel bir katk› sa¤lamasa da birçok olguda oldu¤u gibi iﬂkenceye son verdirtebilir. Araﬂt›rmac› uygun empati gösterdi¤inde, verilen bilgilerin bir amaca hizmet edebilece¤i duygusu artacakt›r. Aﬂikar bir
gerçek olmas›na karﬂ›n, kimi zaman araﬂt›rmac›lar cezaevi ziyaretleri s›ras›nda bilgi almakla o denli ilgilenmektedirler ki görüﬂülen kiﬂi ile empati kurmakta baﬂar› sa¤layamamaktad›rlar.
B. T›bbi öykü
168. Tam bir t›bbi öykü al›m›, daha önceki t›bbi, cerrahi ve psikiyatrik sorunlar› da içermelidir. Gözalt›na al›nmadan önceki herhangi bir yaralanma öyküsü ve olas› geç bulgular›n belgelendi¤inden emin olun. Hastaya yönlendirici soru sormaktan kaç›n›n. Görüﬂmeyi, gözalt› süresince yaﬂanan olaylar› kronolojik s›rayla, aç›k uçlu aktar›lacak biçimde yap›land›r›n.
169. Kiﬂinin iﬂkence iddialar› ile bölgesel iﬂkence pratikleri aras›ndaki iliﬂkiyi kurabilmek için, öyküdeki özel bilgiler yararl› olabilir. Yararl› bilgilere örnek olarak; iﬂkence aletlerinin, vücut pozisyonlar› ve vücudu k›s›tlama yöntemlerinin tan›m›, oluﬂan akut ve kronik yaralar ile hareketlerin nas›l k›s›tland›¤›n›n tarifi ve iﬂkence failleri ile gözalt› yer(ler)i hakk›ndaki bilgiler verilebilir. ‹ﬂkenceye maruz kalan kiﬂilerden, iﬂkence deneyimine iliﬂkin aç›k uçlu görüﬂme yöntemleriyle tam ve do¤ru bilgi elde edilebilmesi için hastan›n deneyimini, kendi kelimelerini kullanarak ve serbest ça¤r›ﬂ›mda aktarmas› gerekir. ‹ﬂkence ma¤duru, iﬂkence deneyimini ve belirtilerini kelimelerle
aç›klarken güçlük yaﬂayabilir. Baz› durumlarda travma olay› ve belirtilerle ilgili soru formlar›n› ve kontrol listelerini kullanmak yararl› olabilir. Görüﬂmeci travma ve semptomlar› ile ilgili soru formu ve kontrol listelerini kullanman›n yararl› olabilece¤ini düﬂünebilir. Ancak kullanabilece¤i birçok soru formu olmakla birlikte, hiçbiri iﬂkence ma¤durlar› için özel olarak haz›rlanm›ﬂ de¤ildir. ‹ﬂkence sonras›nda ma¤durun tüm ﬂikayetleri anlaml›d›r. ‹ﬂkence ma¤durunun yak›nmalar›, fiziksel bulgular ile aras›nda ba¤lant› olsun ya da olmas›n mutlaka kaydedilmelidir. Belli iﬂkence biçimleri ile iliﬂkili olabilen akut ve kronik belirtiler ile k›s›tl›l›klar ve takiben iyileﬂme süreci belgelenmelidir.
1. Akut belirtiler
170. Kiﬂiye, uyguland›¤› iddia edilen özel iﬂkence yöntemleri sonras›nda meydana gelmesi olas› tüm yaralanmalar sorulmal›d›r. Örne¤in kanama, çürük, ﬂiﬂme, aç›k yaralar, laserasyon (y›rt›k), k›r›k, ç›k›k, eklem kilitlenmesi, hemoptizi, pnömotoraks, kulak zar› perforasyonu, genitoüriner sistem yaralanmalar›, yan›klar (yan›¤›n derecesine
göre renk, bül, nekroz), elektrik yaralanmalar› (lezyonlar›n boyutlar› ve say›s›, renkleri ve yüzey özellikleri), kimyasal yaralanmalar (renk, nekroz belirtileri), a¤r›, hissizlik, kab›zl›k, kusma vb. Her belirtinin ﬂiddeti, s›kl›¤› ve süresi not edilmelidir. Daha sonra geliﬂen tüm cilt lezyonlar› tan›mlanmal›, nedbe dokusu oluﬂup oluﬂmad›¤› kaydedilmelidir. Akut belirtiler için; kiﬂinin serbest b›rak›ld›¤› zamandaki sa¤l›k durumu nas›ld›? Yürüyebiliyor muydu
yoksa yatmak zorunda m›yd›? Yatmak zorundaysa ne kadar süre yatt›? Yaralar ne kadar sürede iyileﬂti? Yaralar›
iltihapland› m›? Ne tür tedavi gördü? Tedavi eden doktor muydu, geleneksel yöntemlerle mi tedavi oldu? vb. sorular yöneltilmelidir. Gözalt›na al›nan kiﬂinin bu tür olaylar› gözlem yetene¤i, iﬂkencenin kendisi ya da sonradan
ortaya ç›kan etkileri yüzünden bozulmuﬂ olabilir ve bu da belgelenmelidir.
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2. Kronik belirtiler
171. Kiﬂinin iﬂkence ve kötü muamele yüzünden oluﬂtu¤una inand›¤› rahats›zl›klar› hakk›nda bilgileri toplay›n. Her
belirtinin ve belirtilerle iliﬂkili her k›s›tl›l›k/sakatl›k veya t›bbi ve/veya psikolojik tedaviye gerek duyulan durumun
ﬂiddeti, s›kl›¤› ve süresini not edin. Akut lezyonlar›n etkileri aylar ve y›llar sonra saptanamasa da elektrik ya da termal yan›k nedbeleri, iskelet deformiteleri, k›r›klar›n yanl›ﬂ kaynamalar›, diﬂ yaralanmalar›, saçlar›n kayb› ve fibromiyozit gibi baz› bulgular kal›c› olabilir. Baﬂ a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, gastrointestinal semptomlar, cinsel iﬂlev bozuklu¤u,
kas a¤r›s› gibi s›k görülen somatik ﬂikayetler olabilece¤i gibi, depresif duygu durum bozuklu¤u, anksiyete, uykusuzluk, kabus görme, olaylar› tekrar yaﬂant›lama ve haf›za güçlü¤ü gibi psikolojik belirtiler daha s›k görülür (bak›n›z
bölüm VI.B.2.).
3. Görüﬂmenin özeti
172. ‹ﬂkence ma¤durundaki yaralanmalar di¤er travma biçimlerinden farkl› olabilir. Akut lezyonlar her ne kadar
iddia edilen yaralanmalar için karakteristik olsa da lezyonlar›n ço¤u yaklaﬂ›k 6 hafta içinde ya hiç nedbe b›rakmadan ya da karakteristik olmayan nedbeler b›rakarak iyileﬂir. Bu durum s›kl›kla iﬂkence faillerinin, iﬂkence izlerini
önleyen ya da azaltan teknikler kullanmas›ndand›r. Bu koﬂullarda, fizik muayene bulgular› “normal s›n›rlar içinde”
olabilir ancak bu durum hiçbir iﬂkence iddias›n› reddettirmez. Hastan›n akut lezyonlar ve bunu izleyen dönemdeki iyileﬂme süreciyle ilgili ayr›nt›l› gözlemleri özel iﬂkence ve kötü muamele iddialar›n› do¤rulayan önemli bir kan›t kayna¤›d›r.
C. Fizik muayene
173. Hastan›n ayd›nlat›lm›ﬂ onam› ve öykünün al›nmas›ndan sonra, bu konuda uzman bir hekim taraf›ndan kapsaml› bir fizik muayene yap›lmal›d›r. Hasta, mümkünse hekimin ve kullan›l›yorsa çevirmenin cinsiyetini seçebilmelidir. E¤er hasta ve hekim ayn› cinsiyetten de¤ilse, hasta karﬂ› ç›kmad›¤› sürece hastayla ayn› cinsiyetten bir hasta bak›c› muayeneye kat›labilir. Hasta muayene sürecinin denetiminin kendisinde oldu¤unu, istedi¤i zaman muayeneyi s›n›rlama ya da durdurma hakk›n›n oldu¤unu anlamal›d›r (bak›n›z bölüm IV.J.).
174. Bu bölümde ileri inceleme ve uzman konsültasyonu istemekle ilgili birçok baﬂvuru kayna¤› vard›r. Hapiste
olmad›¤› sürece ma¤durun belirlenen gereksinimlerinin desteklenmesi/giderilebilmesi için hekimin fizik ve psikolojik tedavi kurumlar›na ulaﬂabilmesi önemlidir. Baz› durumlarda tan›sal testlerin yap›lmas› mümkün olmayabilir,
bu eksiklik raporun de¤erini azaltmamal›d›r (Olas› tan›sal tetkikler ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ek II).
175. ‹ﬂkence iddias›n›n yeni oldu¤u ve ma¤durun giysilerinin iﬂkence s›ras›nda üzerindekiler oldu¤u durumda, bu
giysiler al›narak incelemeler için y›kanmadan korunmal› ve kiﬂiye yeni temiz giysiler sa¤lanmal›d›r. Muayene odas› mümkün oldu¤unca muayene için yeterli ›ﬂ›kland›r›lmal› ve t›bbi malzeme ile donat›lmal›d›r, eksiklikler raporda
belirtilmelidir. Muayene eden hekim, öyküyle uyumlu olsun olmas›n tüm bulgular›, yaralanman›n bölge ve özelliklerini, vücut diagramlar› üzerinde iﬂaretleyerek kaydetmelidir (bak›n›z ek III). Elektrik ﬂoku veya künt travma gibi
baz› iﬂkence biçimlerinde baﬂlang›çta gözlenebilir bulgular olmayabilir, fakat kontrol muayenelerinde bulgu saptanabilir. Gözalt›ndakilerin iﬂkenceye ba¤l› lezyonlar›n› foto¤raflamak nadiren mümkün olsa da foto¤raf çekimi muayenenin rutin bir parças› olmal›d›r. E¤er bir foto¤raf makinesi sa¤lanabilirse, kalitesi kötü de olsa foto¤raf›n olmas›, hiç foto¤raf olmamas›ndan daha iyidir. Daha sonra mümkün olan en k›sa sürede, profesyonel bir foto¤rafç› foto¤raf çekmelidir (bak›n›z bölüm III.C.5.).
1. Deri
176. Muayene, tüm vücut yüzeyini kapsamal›d›r; A, B ve C vitamini eksikli¤i bulgular›n› da içeren yayg›n deri hastal›klar›, iﬂkence öncesine ait lezyonlar, iﬂkenceye ba¤l› s›yr›k, ezik, kesik, delici alet yaralar›, sigara ya da ›s›t›lm›ﬂ
aletlere ba¤l› yan›klar, elektrik yaralanmalar›, saç kayb› ve t›rnak sökülmesi gibi lezyonlar tespit edilmelidir. ‹ﬂkence
lezyonlar›n›n lokalizasyon, simetri, ﬂekil, boyut, renk ve yüzey özellikleri (örn. pullanma, kabuklanma, ülserasyon)
ile lezyonun etraf›ndaki deriye göre düzeyleri ve s›n›rlar› tan›mlanmal›d›r. Mümkün olan en k›sa sürede foto¤raf çe-
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kimi esast›r. Muayeneyi gerçekleﬂtiren hekim lezyonlar›n nedeni, baﬂkas› veya kiﬂinin kendisi taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤›, kaza sonucu ya da bir hastal›ktan meydana gelip gelmedi¤i konusunda görüﬂ bildirmelidir.73,74
2. Yüz
177. Yüz; k›r›k, krepitasyon, ﬂiﬂme veya a¤r› bulgular›n› saptayabilmek için elle yoklanmal›, tüm kafa sinirlerinin
motor ve duysal komponentleri tat ve koku duyusunu da içerecek ﬂekilde muayene edilmelidir. Yüz k›r›klar›n›n
tan›s›n› koymak ve özelliklerini, düzey farkl›l›klar›n› belirlemek, iliﬂkili yumuﬂak doku hasarlar›n› ve komplikasyonlar› saptamak için bilgisayarl› tomografi (BT) rutin radyografiden daha iyi bir yöntemdir. Kafa içi ve boyun omuru
yaralanmalar› s›k s›k yüz travmalar›yla birlikte görülür.
(a) Gözler
178. Konjunktival kanama, lens dislokasyonu, subhiyeloid, retrobulber ve retinal kanamalar ile görme alan› kayb› da dahil birçok göz yaralanmas› olabilir. Tedavi olmaman›n ya da yetersiz tedavinin çok ciddi sonuçlar› göz önüne al›narak, göz yaralanmas› veya hastal›k ﬂüphesi oldu¤unda, en k›sa sürede oftalmoloji konsültasyonu sa¤lanmal›d›r. Orbita k›r›klar› ile bulber ve retrobulber yap›lar›n yumuﬂak doku hasarlar›n› saptamak için en iyi yöntem
bilgisayarl› tomografidir. Yumuﬂak doku hasar› için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yard›mc› bir yöntem
olabilir. Göz küresi yaralanmalar›n›n de¤erlendirilmesi için alternatif bir yöntem de yüksek çözünürlüklü ultrasonografidir.
(b) Kulaklar
179. Kaba dayak uygulamas›n›n beklenen sonuçlar›ndan biri de kula¤a yönelik travmalar ile özellikle kulak zar›
perforasyonudur. Kulak yollar› ve zarlar›, otoskopla incelenmeli ve yaralanma tarif edilmelidir. Latin Amerikada
“telefono” olarak bilinen ve avuç içiyle bir ya da iki kula¤a birden sert tokat vurma ﬂeklinde uygulanan yayg›n bir
iﬂkence yönteminde, kulak kanal› içindeki bas›nç aniden yükselerek kulak zar› y›rt›lmaktad›r. Kulakta 2 mm’den
küçük zar y›rt›klar› 10 gün içinde iyileﬂebilece¤inden acilen muayene gerekmektedir. Orta veya d›ﬂ kulakta s›v› gözlenebilir. Laboratuvar incelemeleri ile kulaktan beyin omurilik s›v›s›n›n geldi¤i (otore) do¤rulan›rsa, k›r›k bölgesini
saptamak için MRG ya da BT incelemesi gereklidir. Basit inceleme yöntemleriyle iﬂitme kayb›n›n varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r. Gerek görüldü¤ünde, odyometrik testler yetkin bir odyoloji teknisyeni taraf›ndan yap›lmal›d›r. Temporal
kemik k›r›klar›n›n radyolojik incelemesi veya kulak kemikleri aras›ndaki ba¤lant›n›n bozulmas›, en kolay bilgisayarl› tomografi, daha sonra hiposikloidal tomografi ve en son olarak da lineer tomografi ile saptanabilir.
(c) Burun
180. Burun s›rt›ndaki düzey farkl›l›klar›, krepitasyon ve septum deviasyonu aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Basit
burun k›r›klar› için standart nazal grafiler yeterlidir. Septumun k›k›rdak k›sm›n›n yer de¤iﬂtirdi¤i durumlar ile kompleks burun k›r›klar›nda BT uygulanmal›d›r. E¤er burun kanamas› varsa BT ve/veya MRG çekilmelidir.
(d) Çene, orofarinks (bo¤az) ve boyun
181. Dayak sonucu mandibula k›r›klar› ve/veya ç›k›klar› oluﬂabilir. Yüzün alt taraf› ve çeneye yönelik darbelerde,
temporomandibuler eklem sendromu s›k karﬂ›laﬂ›lan bir sonuçtur. Boyuna yönelik darbeler sonucu oluﬂabilecek
hyoid kemik ve laringeal k›k›rdak k›r›klar› için krepitasyon bulgusu araﬂt›r›lmal›d›r. Orofarinks ile ilgili bulgular,
elektrik yan›klar› veya di¤er travmalarla uyumlu bulgular› da kapsayacak ﬂekilde ayr›nt›l› olarak kaydedilmelidir. Diﬂ
etlerinin durumu ve diﬂ etlerindeki kanamalar da ayr›ca belirtilmelidir.
(e) A¤›z boﬂlu¤u ve diﬂler
182. Diﬂ hekimince yap›lacak muayene, tutuklular›n periyodik sa¤l›k muayenelerinin bir parças› olarak de¤erlendirilmelidir. S›k s›k ihmal edilmesine karﬂ›n bu muayene fizik muayenenin önemli bir parças›d›r. Çürük, diﬂ eti il73 O.V. Rasmussen, “Medical aspects of torture”, Danish Medical Bulletin 1990; 37(1): 1-88.
74 R. Bunting, “Clinical examinations in the police context”, W.D.S.McLay ed. Clinical Forensic Medicine, (London, Greenwich Medical
Media)1996:59-73.
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tihab› veya diﬂ apselerinin daha da kötüleﬂmesi için diﬂ tedavileri kas›tl› olarak engellenebilir. Dikkatli bir diﬂ öyküsü al›nmal›, diﬂ tedavilerine iliﬂkin kay›tlar varsa istenmelidir. Diﬂlerde kopma ve k›r›klar, dolgu düﬂükleri ve protez k›r›klar›; travma veya elektrik iﬂkencesi sonucu oluﬂabilir. Diﬂ çürükleri ve diﬂ eti iltihaplar› da kaydedilmelidir.
Kötü diﬂ yap›s›, tutukluluk koﬂullar›ndan ötürü olabilece¤i gibi tutukluluk öncesinden de mevcut olabilir. A¤›z boﬂlu¤u dikkatlice incelenmelidir. Elektrik iﬂkencesi s›ras›nda dil, diﬂ etleri veya dudaklar ›s›r›lm›ﬂ olabilir. Lezyonlar
elektrik uygulamas› ile olabilece¤i gibi a¤›z içine zorla bir cisim sokarken de olabilir. Yumuﬂak doku, mandibular
travma ve dental travman›n boyutlar›n› saptayabilmek için X-ray grafi ve MRG önerilir.
3. Gö¤üs ve kar›n
183. Gövdenin muayenesinde cilt lezyonlar›n› kaydetmeye ek olarak, kaslar›n, kaburgalar›n ve kar›n organlar›ndaki yaralanmalar› yans›tabilecek a¤r›, hassasiyet ve rahats›zl›k ifade edilen bölgeler incelenmelidir. Muayene eden
kiﬂi, kas içi, retroperitoneal ve kar›n içi kanamalar›, ya da bir iç organ yaralanmas› olabilece¤ini de düﬂünmelidir.
Bu tür yaralanmalar› gösterebilmek için ulaﬂ›labiliyorsa ultrasonografi, bilgisayarl› tomografi ve kemik sintigrafisi
kullan›lmal›d›r. Standart muayenede, kardiyovasküler sistem, akci¤erler ve bat›n muayenesi rutin olarak yap›lmal›d›r. Daha önceden var olan solunum sistemi rahats›zl›klar› gözalt›nda a¤›rlaﬂabilir ve yeni solunum sistemi rahats›zl›klar› ortaya ç›kabilir.
4. Kas iskelet sistemi
184. ‹ﬂkence ma¤durlar›nda kas iskelet sistemi a¤r› yak›nmalar› çok s›k görülür.75 Bu ﬂikayetler tekrarlayan kaba
daya¤a maruz kalma, ask› veya di¤er pozisyonel iﬂkenceler ile gözalt›n›n genel fiziki çevresel koﬂullar›na ba¤l› olabilir.76 Ayr›ca bunlar somatik ﬂikayetler de olabilir (bak›n›z bölüm VI.B.2.). Bu ﬂikayetler travmaya özgü olmamalar›na ra¤men kaydedilmelidir; genellikle bu tip ﬂikayetler fizik tedaviye yan›t verirler.77 ‹skelet sisteminin muayenesi, eklemlerin, omurgan›n ve ekstremitelerin hareketlili¤inin kontrol edilmesini içermelidir. Hareketle a¤r›, kontraktürler, sertlik, kompartman sendromu bulgular›, deformiteli ya da deformitesiz k›r›klar ve ç›k›klar›n tamam›
kaydedilmelidir. Ç›k›k, k›r›k ve osteomyelit ﬂüpheleri radyografi ile de¤erlendirilmelidir. Osteomyelit ﬂüphesinin
de¤erlendirilmesi için rutin radyografiyi takiben 3 fazl› kemik sintigrafisi yap›lmal›d›r. Tendon, ba¤ ve kas yaralanmalar› en iyi MRG ile de¤erlendirilse de artrografi de uygulanabilir. Akut dönemde MRG ile hemoraji ve olas› kas
y›rt›lmalar› saptanabilir. Kaslar genellikle nedbe b›rakmadan iyileﬂti¤inden daha sonra yap›lan görüntüleme çal›ﬂmalar›nda negatif sonuç al›n›r. Denerve kaslar ve kronik kompartman sendromu MRG ve BT’de kas fibrozisi olarak görüntülenecektir. Kemikte doku içi kanama, MRG veya sintigrafi ile saptanabilir, genellikle hiç iz b›rakmadan iyileﬂir.
5. Ürogenital sistem
185. Genital muayene, hastadan ek onam al›narak yap›lmal› ve mümkünse muayenenin sonuna ertelenmelidir.
E¤er muayeneyi gerçekleﬂtiren hekimin cinsiyeti hastadan farkl› ise, muayenede hastaya, hastayla ayn› cinsiyette
bir hastabak›c› eﬂlik etmelidir. Daha fazla bilgi için bölüm IV.J.’ye bak›n›z. Cinsel sald›r› ma¤durlar›n›n muayenesi için bölüm V.D.8.’e bak›n›z. Ürogenital travmay› saptayabilmek için ultrasonografi ve dinamik sintigrafi kullan›labilir.
6. Merkezi ve periferik sinir sistemi
186. Nörolojik muayenede kafa sinirleri, duyu organlar› ve periferik sinir sistemi; motor ve duysal nöropatiler aç›s›ndan kontrol edilmeli ve travma olas›l›¤›, vitamin eksikli¤i veya di¤er hastal›klarla ba¤lant›lar› araﬂt›r›lmal›d›r.
Ma¤durun biliﬂsel kabiliyeti ve mental durumu da de¤erlendirilmelidir (bak›n›z bölüm VI.C.). Ask›ya al›nd›¤›n› ifade eden hastalarda brakiyal pleksopatiye (de¤iﬂik duysal ve tendon refleksleri ile birlikte el kuvvetinde asimetri, bilek düﬂüklü¤ü, kolda güçsüzlük) özel önem verilmelidir. Radikülopatiler, di¤er nöropatiler, kafa siniri hasarlar›, hi75 Bkz. 73 numaral› dipnot.
76 D. Forrest, “Examination for the late physical after-effects of torture”, Journal of Clinical Forensic Medicine 1999:6;4-13.
77 Bkz. 73 numaral› dipnot.
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peraljezi, parestezi, hiperestezi, pozisyon ve ›s› duyusunda, motor fonksiyonda, yürüme ve koordinasyonda de¤iﬂim gibi bulgular›n tamam› iﬂkenceyle ba¤lant›l› travmalar sonucu meydana gelebilir. Bulant› ve/veya kusma ﬂikayeti olan hastalarda vestibüler muayene yap›lmal› ve nistagmus varsa kaydedilmelidir. Radyolojik inceleme MRG
veya BT’yi içermelidir. Beyin ve/veya posterior fossa incelemeleri için MRG, BT’ye tercih edilir.
D. Özel iﬂkence yöntemleri sonras› muayene ve de¤erlendirme
187. Bu bölümde tüm iﬂkence yöntemlerini ayr›nt›l› olarak tart›ﬂmak yerine, yayg›n olarak uygulanan iﬂkence yöntemlerinin, t›bbi yönlerinin daha ayr›nt›l› tan›mlanmas› amaçlanmaktad›r. Hekim mümkünse her lezyon için ve lezyonlar›n tüm özellikleri için, hastan›n yapt›¤› iliﬂkilendirme ile kendi saptad›¤› uyumlulu¤un derecesini belirtmelidir. Genellikle aﬂa¤›daki deyimler kullan›l›r:
(a)

Uyumlu de¤il: Lezyon tarif edilen travma sonucu oluﬂmuﬂ olamaz;

(b)

Uyumlu: Lezyon tarif edilen travma sonucu oluﬂmuﬂ olabilir. Ancak bulgu spesifik de¤ildir, muhtemel bir
çok nedeni daha olabilir;

(c)

Yüksek derecede uyumlu: Lezyon tarif edilen travma sonucu oluﬂmuﬂ olabilir. Ancak bir kaç muhtemel neden daha vard›r;

(d)

Tipik: Genellikle bu tip travmalarda görülür ancak di¤er nedenler de olabilir;

(e)

Tan› koydurucu: Bu görünüm tan›mlanan travmadan baﬂka ﬂekilde oluﬂamaz.

188. Sonuç olarak, iﬂkence öyküsünün do¤rulu¤unu belirlerken tek tek lezyonlar›n uyumlulu¤u de¤il, tüm bulgular›n birlikte de¤erlendirilmesi önemlidir (de¤iﬂik iﬂkence yöntemlerinin listesi için bölüm IV.G.’ye bak›n›z).
1. Kaba dayak ve künt travman›n di¤er formlar›
(a) Cilt hasar›
189. Kas›tl› yap›lan lezyonlar, kas›ts›z oluﬂan lezyonlardan ﬂekil, tekrarlay›c› özelli¤i ve yerleﬂim biçimi gibi özellikleriyle ay›rt edilebildi¤i için, akut lezyonlar s›k s›k karakteristik özellikler gösterir. Lezyonlar›n ço¤u 6 hafta içinde ya hiç ya da travmaya özgü bir iz b›rakmadan iyileﬂti¤i için, akut lezyonlar ve onlar›n iyileﬂme dönemine kadarki geliﬂmelerini anlatan tipik bir öykü, iﬂkence iddias›n› destekleyen tek dayanak olabilir. Ciltte künt travmaya
ba¤l› kal›c› de¤iﬂimler nadir olarak görülür, spesifik de¤ildir ve ço¤unlukla tan› için anlaml› de¤ildir. Künt travman›n ﬂekillerinden biri olan, uzun bir süre için s›k› ba¤ uygulamas›nda, tan› koydurucu özellik kol ve bacak, genellikle de el ve ayak bilekleri etraf›nda çepeçevre dolanan lineer hat bulunmas›d›r. Bu hat üzerinde muhtemelen skatrisyel alopesinin bir formu olarak bir kaç k›l veya k›l köküne rastlan›r. Bu, ay›r›c› tan›da bilinen spontan bir cilt
hastal›¤› formunu d›ﬂlat›r, günlük hayatta bu özellikte bir travman›n oluﬂmas›n› hayal etmek güçtür.
190. Akut lezyonlar aras›nda bulunan s›yr›klar; t›rnak izi, alev yan›¤›, geniﬂ s›yr›klar gibi cilt yüzeyinin kalkmas› ile
oluﬂurlar. Bazen s›yr›klar uygulanan aletin s›n›rlar›n› yans›t›r ya da uygulanan aletin yüzey ﬂeklini gösterebilir. Tekrarlanan veya derin s›yr›klar cilt tipine ba¤l› olarak hipo ya da hiperpigmente alanlara yol açabilir; örne¤in eller
çok s›k› biçimde birbirine ba¤land›ysa, el bile¤inin iç k›sm›nda bu tip alanlar görülebilir.
191. Kontüzyon ya da berelenmeler, künt travmaya ba¤l› kan damarlar›n›n y›rt›larak yumuﬂak doku içinde kanama alan› oluﬂturmas›d›r. Kontüzyonun büyüklük ve ﬂiddeti sadece uygulanan kuvvetin büyüklü¤üne ba¤l› de¤il, ayn› zamanda, dokunun yap›s›na ve damar yap›s›na ba¤l›d›r. Kontüzyonlar daha çok kemi¤in üzerini ince bir cilt tabakas›n›n kaplad›¤› yerlerde ya da ya¤l› bölgelerde oluﬂur. Vitamin eksikli¤i ve di¤er beslenme bozukluklar›n› da
içeren birçok t›bbi durum, çürük ve purpuralar›n daha kolay oluﬂmas›yla iliﬂkili olabilir. Kontüzyonlar ve s›yr›klar o bölgeye künt travma uyguland›¤›n› gösterir. Ancak kontüzyon ve s›yr›¤›n saptanamamas›, vücudun o bölgesine künt travma uygulanmad›¤›n› göstermez. Kontüzyonlar bazen uygulanan aletin s›n›rlar›n› gösterir; örne¤in ray
ﬂeklinde berelenme, cop ya da sopa gibi cisimler uyguland›¤›nda meydana gelir. Dolay›s›yla kullan›lan aletin ﬂekli, berelenmenin ﬂekli düﬂünülerek tahmin edilebilir. Kontüzyonlar›n iyileﬂme sürecinde bir dizi renk de¤iﬂikli¤i oluﬂur. Berelenmelerin ço¤u baﬂlang›çta koyu mavi, mor ya da koyu k›rm›z›d›r. Berelenmedeki hemoglobin çözülme-
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ye baﬂlad›kça, renk kademeli olarak menekﬂe mor, yeﬂil, koyu sar›, aç›k sar›ya dönüﬂür ve nihayet kaybolur. Bununla beraber kontüzyonun yaﬂ›n› (oluﬂ zaman›n›) kesin olarak saptamak zordur. Baz› cilt tiplerinde y›llarca süren
hiperpigmentasyon oluﬂabilir. Subkutan derin dokularda oluﬂan kontüzyon, ekstravaze kan yüzeye ulaﬂana dek
günlerce görülemeyebilir; baz› lezyonlar zaman içinde tekrar yap›lan muayeneler s›ras›nda yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kar.78
192. Laserasyon, cilt ve cilt alt› dokular›n›n künt bir kuvvetin bas›nc›yla y›rt›lmas› veya ezilmesidir. Vücudun ç›k›nt› oluﬂturan k›s›mlar›nda; cildin künt cisim ve subdermal dokular›n alt›nda bulunan kemik yüzeyi aras›nda s›k›ﬂmas› durumunda kolayl›kla meydana gelir. Ancak yeterli kuvvet uyguland›¤›nda, cilt vücudun her bölgesinde y›rt›labilir. Vücudun al›ﬂ›lmad›k bölgelerinde rastlanan asimetrik nedbeler ve yayg›n nedbe da¤›l›m›, bu nedbelerin kasten yap›ld›¤›n› düﬂündürür.79
193. Kamç›/k›rbaçlama sonras› görülen nedbeler, iyileﬂmiﬂ laserasyonlar› temsil eder. Bu nedbeler genellikle depigmente ve s›kl›kla hipertrofik, dar, hiperpigmente bantlarla çevrilidir. Ay›r›c› tan›da bitki dermatiti düﬂünülebilir,
fakat bunda hiperpigmentasyon bask›nd›r ve nedbelerin boyu k›sad›r. Kontrast olarak abdomen, aksilla ve bacaklardaki zaman zaman iﬂkence sekeli oldu¤u iddia edilen simetrik, atrofik, depigmente de¤iﬂimler gerginlik strialar›d›r ve normalde iﬂkence ile iliﬂkisi yoktur.80
194. Yakma, ciltte genellikle kal›c› de¤iﬂimler oluﬂturan bir iﬂkence çeﬂididir. Bazen bu de¤iﬂimler tan› koydurucu
de¤erde olabilir. Sigara yan›¤› s›kl›kla 5-10 mm geniﬂli¤inde dairesel ya da oval, maküler, hiper veya hipopigmente merkezi, hiperpigmente çevresi olan ve göreceli olarak çevresi ay›rt edilemeyen nedbeler oluﬂturur. ‹ﬂkenceyle
ba¤lant›l› olarak dövmelerin sigara ile yak›ld›¤› da bildirilmiﬂtir. ‹ﬂkence sonras› görülen karakteristik nedbe ve birkaç dövme kal›nt›s› tan›da yard›mc› olacakt›r.81 S›cak cisim uygulamas›yla yap›lan yakma iﬂleminde kullan›lan objenin ﬂeklini yans›tan belirgin atrofik nedbeler oluﬂturur. Bunlar baﬂlang›çtaki enflamasyon alan› ile iliﬂkili, dar, hipertrofik veya hiperpigmente marjinal alanlar ile keskin bir biçimde s›n›rlanm›ﬂt›r. Bu durum örne¤in, elektrikle
›s›t›lm›ﬂ metal çubuk ya da çakmakla oluﬂturulan yan›klarda görülür. E¤er çok say›da nedbe oluﬂmuﬂsa ay›r›c› tan›
yapmak zordur. Spontan oluﬂan enflamasyon, marjinal kenar özelliklerini gizleyecek ve sadece nadiren belirtilen
doku kayb›n› gösterecektir. Yanm›ﬂ lastikle yap›lan yakmalar›n hipertrofik ya da keloid nedbelerle sonuçlanabilece¤i bildirilmiﬂtir.
195. T›rnak matriksi yak›ld›¤›nda, t›rnak büyümesi bant ﬂeklinde, ince, deforme t›rnak oluﬂumuna, bazen bu bantlar›n uzunlamas›na segmentler halinde k›r›lmas›na yol açar. Ayr›ca t›rnak çekilmiﬂse, proksimal t›rnak k›vr›m›nda
doku büyümesi oluﬂabilir, bu da ptergiyum formasyonu ile sonuçlan›r. Bu de¤iﬂikliklerde ay›r›c› tan›da Liken planusun yol açt›¤› t›rnak de¤iﬂiklikleri düﬂünülmelidir, fakat buna genellikle yayg›n deri hastal›klar› eﬂlik eder. Di¤er
yandan mantar enfeksiyonlar› yukar›daki de¤iﬂikliklerden farkl› olarak kal›nlaﬂm›ﬂ, sar›mt›rak, çatlayan, e¤ri t›rnaklarla kendini gösterir.
196. Kesici alet travmalar› cildin b›çak, süngü, kasatura veya k›r›k cam gibi keskin aletlerle kesilmesiyle oluﬂur.
Yaralar, kesici delici alet, kesici alet ve delici alet yaralar›d›r. Akut görünümlerini, laserasyonlar›n düzensiz ve y›rt›lm›ﬂ görünümünden ay›rt etmek genellikle kolayd›r. Daha sonra yap›lan muayenelerde nedbeleri ay›rt edilebilir.
Düzenli ufak kesi nedbelerinden oluﬂmuﬂ ﬂekiller geleneksel tedavi yöntemlerine ba¤l› olabilir.82 Aç›k yaralara biber veya tahriﬂ edici baﬂka maddeler uygulan›rsa nedbeler hipertrofik olabilir. Çeﬂitli boylarda ve asimetrik biçim
gösteren nedbeler, de¤iﬂik iﬂkence yöntemleri aç›s›ndan muhtemelen anlaml› olabilir.

78 S. Gürp›nar, S. Korur Fincanc›, “‹nsan Haklar› ‹hlalleri ve Hekim Sorumlulu¤u”, Birinci Basamak için Adli T›p El Kitab›, Türk Tabipleri
Birli¤i, Ankara, 1999.
79 Bkz. 73 numaral› dipnot
80 L. Danielsen, “Skin changes after torture”, Torture 1992;1: 27-28.
81 Bkz. 80 numaral› dipnot.
82 Bkz 76 numaral› dipnot.
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(b) K›r›klar
197. K›r›klar; künt mekanik bir kuvvetin de¤iﬂik vektöriel düzlemlerdeki etkisine ba¤l› olarak kemik bütünlü¤ünün
bozulmas›d›r. Direk k›r›k, çarpman›n oldu¤u yerde ya da kuvvetin uyguland›¤› yerde olur. Bir k›r›¤›n bölgesi, s›n›rlar› ve di¤er özellikleri uygulanan gücün yönünü ve ﬂeklini yans›t›r. Bu yüzden bazen, kaza eseri oluﬂan k›r›kla,
eziyet amac›yla oluﬂturulan k›r›¤› radyolojik görünümleri ile ay›rt etmek mümkündür. Göreceli olarak yak›n zamanda oluﬂmuﬂ k›r›klar›n yaﬂ (oluﬂ zaman›) tahmini tecrübeli bir travma radyolo¤u taraf›ndan de¤erlendirilmelidir. Künt
travmatik lezyonlar›n yaﬂ›n› ve türünü de¤erlendirirken, lezyonlar›n oluﬂumu kiﬂinin yaﬂ›, cinsiyeti, doku özellikleri, hastan›n durumu ve sa¤l›k koﬂullar›na ve travman›n ﬂiddetine göre de¤iﬂece¤inden spekülatif yorumlardan kaç›n›lmal›d›r. Örne¤in sa¤l›kl› ve sportif gençler, yaﬂl› ve zay›f bünyeli kiﬂilere göre yaralanmaya daha dirençlidir.
(d) Kafa travmas›
198. Kafa travmas› en yayg›n iﬂkence biçimlerinden biridir. Tekrarlayan kafa travmalar›nda; travma her zaman
ciddi boyutlarda olmasa bile, kortikal atrofi ve yayg›n aksonal hasar geliﬂmesi beklenebilir. Düﬂmeyle oluﬂan travmalarda, beyinde travma yönünün aksi yönünde lezyonlar görülebilir. Halbuki direkt travmalarda beyin kontüzyonlar› travman›n uyguland›¤› bölgenin tam alt›nda görülür. Saçl› derideki berelenmeleri, ﬂiﬂme olmad›¤› sürece
haricen görebilmek zordur. Koyu derili insanlarda da berelenmeleri fark etmek zordur, ancak palpasyonda hassasiyet fark edilir.
199. Baﬂ›na indirilen darbelere maruz kalan ve iﬂkenceden sa¤ ç›kan kiﬂi, sürekli baﬂ a¤r›lar›ndan ﬂikayetçi olabilir. Bunlar s›kl›kla somatiktir veya boyun menﬂelidir (yukar›da C k›sm›na bak›n›z). Kiﬂi, o bölgeye dokunuldu¤unda, a¤r›s›n›n oldu¤unu ifade edebilir ve saçl› derinin palpasyonuyla yayg›n ya da lokal dolgunluk veya artm›ﬂ sertlik gözlemlenebilir. Saçl› deri laserasyonu oldu¤u durumlarda nedbeler gözlenebilir. Baﬂ a¤r›s›, geniﬂleyen bir subdural hematomun baﬂlang›ç semptomu da olabilir. Travmayla iliﬂkili olarak, akut baﬂlang›çl› mental durum de¤iﬂiklikleri gözlemlendi¤inde acilen bilgisayarl› tomografi çekilmelidir. Yumuﬂak doku ﬂiﬂmeleri ve/veya kanamalar›
genellikle BT ya da MRG ile tespit edilebilecektir. Psikolojik ve nöropsikolojik konsültasyonun da istenmesi uygun
olacakt›r (bak›n›z bolüm VI.C.4.).
200. ‹ﬂkence yöntemlerinden ﬂiddetli sarsma, bazen kurban›n ya da giysilerinin çekiﬂtirilmesi ile gö¤sün üst taraf›nda ve omuzlarda berelenme saptanabilse de hiçbir harici iz b›rakmadan serebral hasara yol açabilir. En ekstrem
bulgu olarak, sars›lm›ﬂ kiﬂilerde sars›lm›ﬂ bebek sendromunda tipik olarak rastlanan serebral ödem, subdural hematom ve retinal kanama görülür. Genel olarak kurbanlar tekrarlayan baﬂ a¤r›lar›, mekansal yönelim bozuklu¤u
ve mental durum de¤iﬂiminden ﬂikayetçi olurlar. Sarsma iﬂlemi genellikle bir iki dakika ya da daha k›sa sürer, ancak günler ya da haftalar boyunca defalarca tekrar edebilir.
(e) Gö¤üs ve kar›n travmas›
201. Gö¤üse dayak uygulamas›n›n s›k sonuçlar›ndan biri kot k›r›klar›d›r. K›r›k uçlar› akci¤er yaralanmalar›na ve
olas› pnömotoraksa yol açabilir. Direk künt travmalar vertebra pediküllerini k›rabilir.
202. Akut abdominal travma olgular›nda fizik muayenede, abdominal organ ve üriner sistem travmas›n›n bulgular› aranmal›d›r. Ancak genellikle muayenede bir ﬂey saptanamaz. Yo¤un hematüri, böbrek kontüzyonunun en belirgin belirtisidir. Peritoneal lavaj ile fark edilemeyen abdominal kanamalar tespit edilebilir. Periton lavaj›ndan sonra BT’de saptanan serbest s›v› kan ya da lavaja ba¤l› olabilir, bu anlams›zd›r. Bilgisayarl› tomografide abdominal
kanama genellikle isointens ya da hiperintens olan akut SSS kanamas› d›ﬂ›nda, genellikle su yo¤unlu¤undand›r.
Organ hasar›, serbest hava, ekstraluminal s›v›, aktivite düﬂüklü¤ü olarak bulunur ve ödem, kontüzyon, hemoraji
veya laserasyonu temsil edebilir. Peripankreatik ödem akut travmatik ve travmatik olmayan pankreatitin belirtilerinden biridir. Ultrason, özellikle dala¤›n subkapsüller hematomunu saptamak için yararl›d›r. ﬁiddetli kaba dayak
uygulamalar›ndan hemen sonra ezilme sendromuna ba¤l› renal yetmezlik görülebilir. Renal hasar›n geç komplikasyonu olarak renal hipertansiyon görülebilir.
2. Aya¤a darbe uygulamas› (falanga, falaka, bastinado)
203. Falaka ayaklara (veya nadiren ellere ve kalçalara) tekrarlayan künt travma uygulamas›n› ifade etmek için kullan›lan yayg›n bir terimdir. Genellikle cop, uzun çubuk veya benzeri bir cisimle uygulan›r. Falaka uygulamas›n›n
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en ciddi komplikasyonu kas nekrozu, damar t›kan›kl›¤› veya aya¤›n distal k›sm›n›n ya da ayak parmaklar›n›n gangrenine yol açabilen kapal› kompartman sendromudur. Ayaklarda kal›c› deformite, tarsal, metatarsal ve falanks
kemiklerinin k›r›klar› nadir de olsa görülebilir. Hasarlar genellikle yumuﬂak doku ile s›n›rl› oldu¤u için, BT ve MRG
hasar›n belgelendirilmesi için tercih edilen radyolojik yöntemlerdir, fakat akut fazdaki fiziksel muayenenin tan› koydurucu olmas› gerekir. Falaka kronik sakatl›¤a yol açabilir. Yürüme güç ve a¤r›l› olabilir. Tarsal kemikler fikse
(spastik) veya hareketleri artm›ﬂ olabilir. Aya¤›n plantar (taban) k›sm›n› s›kmakla veya baﬂparma¤› dorsifleksiyona
getirmekle a¤r› ortaya ç›kabilir. Palpasyonda plantar aponevrozun uzunlu¤u boyunca hassasiyet olabilir. Aponevrozun k›smen proksimal falankslar›n taban›ndaki, k›smen de derideki distal ba¤lant›lar› y›rt›lm›ﬂ olabilir ve aponevroz normal gerginli¤ine geri dönemeyebilir. Sonuçta yürüme zorlaﬂ›r ve bunu kas güçsüzlü¤ü takip edebilir. Aponevrozun y›rt›l›p y›rt›lmad›¤›, baﬂparma¤›n pasif ekstansiyonu (dorsifleksiyonu) ile anlaﬂ›labilir. E¤er aponevroz
sa¤lam ise palpasyonda baﬂparmak 20 dereceden fazla ekstansiyona getirildi¤inde aponevrozun gerilmeye baﬂlad›¤› hissedilmelidir; maksimum normal ekstansiyon 70 derecedir. Bundan daha fazla ekstansiyon, aponevrozun
ba¤lant› noktalar›nda hasar oldu¤unu gösterir.83,84,85,86 Öte yandan k›s›tl› ekstansiyon ve baﬂparma¤›n hiperekstansiyonunda a¤r›; birinci metatars›n baﬂ› veya proksimal falanks›n taban›nda ya da her iki yerde birden oluﬂan dorsal osteofit sonucu geliﬂen hallux rigidus’un belirtisidir.
204. Ayr›ca çeﬂitli komplikasyon ve sendromlar oluﬂabilir:
(a)

Kapal› kompartman sendromu; en ﬂiddetli komplikasyondur. Kapal› kompartman içindeki ödem, damar t›kan›kl›¤›, kas nekrozu ile sonuçlan›r; bu da fibrozis ve/veya aya¤›n distal k›sm›n›n ve/veya parmaklar›n›n
kontraktür ve gangrenine yol açabilir. S›kl›kla kompartman içi bas›nc›n ölçümü ile tan› konur;

(b)

Ezilmiﬂ topuk ve anterior ayak yast›kç›klar›: Falaka uygulamas› s›ras›nda, do¤rudan ya da travmayla iliﬂkili
ödem nedeniyle, kalkaneus ve proksimal falankslar alt›ndaki elastik yast›kç›klar ezilir. Ayr›ca ya¤ dokusu
boyunca devam eden ve kemi¤i deriye ba¤layan ba¤ dokusu bantlar› y›rt›l›r. Ya¤ dokusunun kanla beslenmesi bozulur ve atrofiye olur. Yast›k etkisi kaybolunca ayaklar yürürken meydana gelen bask›y› kald›ramaz;

(c)

Falaka uygulamas› sonras› oluﬂan cilt ve cilt alt› dokular› da kapsayan rijit ve düzensiz nedbeler: Normal bir
ayakta dermal ve subdermal dokular, plantar aponevroza gergin ba¤ dokusu bantlar› arac›l›¤› ile ba¤l›d›rlar.
Ancak bu bantlar falakaya maruz kald›ktan sonra meydana gelen ödemin bantlar› y›rtmas› nedeniyle k›smen
ya da tamamen tahrip olur;

(d)

Plantar aponevroz ve ayak tendonlar›n›n y›rt›lmas›: Falaka sonras› dönemde oluﬂan ödem bu yap›lar›n bozularak y›rt›lmas›na yol açar. Ayak kavsi için destekleyici olan iﬂlev kayboldu¤unda yürümek zorlaﬂ›r, ayak
kaslar› özellikle quadratus plantaris longus ileri derecede zorlan›r;

(e)

Plantar fasciitis: Bu durum, hasar›n geç dönem komplikasyonu olarak oluﬂabilir. Falaka uygulamas›nda tüm
aponevroz boyunca iritasyon vard›r; bu da kronik aponevrozite yol açar. 15 y›l cezaevinde kald›ktan sonra
serbest b›rak›lan ve ilk yakalanma döneminde falaka uygulamas›na maruz kald›klar›n› ifade eden mahkumlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, metatars ve kalkaneusda hiperaktif kemik görüntüleri saptanm›ﬂt›r;87

205. Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarl› tomografi, ultrason gibi radyolojik yöntemler falaka uygulamas› sonras› meydana gelen travma öykülerini destekler. Pozitif radyolojik bulgular, di¤er hastal›k ya da travmalara
83 G. Sklyv, “Physical sequelae of torture”, Torture and Its Consequences, Current Treatment Approaches, M. Baﬂoglu, ed. (Cambridge: Cambridge University Press) 1992:38-55.
84 Bkz 76 numaral› dipnot.
85 K. Prip, L. Tived, N. Holten. Physiotherapy for Torture Survivors: A Basic Introduction; (Copenhagen: International Rehabilitation Council for Torture Victims- IRCT) 1995.
86 F. Bojsen-Moller, K.E. Flagstad, “Plantar aponeurosis and plantar architecture of the ball of the foot”, Journal of Anatomy
1976;121:599-611.
87 V. Lök et al, “Bone scintigraphy as clue to previous torture”, Lancet 1991; 337 (8745): 846-847; Ayr›ca bkz. M. Tunca ve V. Lök,
“Bone scintigraphy in screening of torture survivors”, Lancet 1998; 352 (9143) 1859.
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sekonder de olabilir. ‹lk muayenede rutin radyografi önerilir. Yumuﬂak doku hasarlar›n› saptamak için manyetik
rezonans görüntüleme tercih edilir. Manyetik rezonans görüntüleme ve sintigrafi, rutin radyografide veya bilgisayarl› tomografide saptanamayan kemik dokusunda berelenme gibi kemik yaralanmalar›n› saptayabilir.88
3. Ask›
206. Ask›, çok fazla a¤r›ya neden olan, ancak gözle görünür çok az hasar bulgusu b›rakan ya da hiç b›rakmayan
yayg›n bir iﬂkence biçimidir. Halen tutuklu olan kiﬂi, ask› iﬂkencesine maruz kald›¤›n› aç›klamakta gönülsüz davranabilir, ama periferik nörolojik bozukluk bulgusu brakial pleksopati için tan› koydurucudur; bu da hemen ask› iﬂkencesi tan›s›n› koydurur. Ask› çeﬂitli biçimlerde uygulanabilir:
(a)

Düz (Çarm›h) ask›: Kollar› her iki yana aç›p, kollar›n yatay olarak bir s›r›k ya da dire¤e ba¤lanmas› ile uygulan›r;

(b)

Kasap ask›s›: Kiﬂinin bir ya da iki elinden ba¤lan›p as›lmas›;

(c)

Ters kasap ask›s›: Kiﬂinin ayaklar›ndan as›l›p, baﬂ›n aﬂa¤›da kalmas›;

(d)

Filistin ask›s›: Kiﬂinin ön kollar› arkada dirsekten 90 derece k›r›larak birbirine ba¤lan›r, daha sonra ön kollar bir direk ya da s›r›¤a ba¤lanarak as›l› halde b›rak›l›r. Bir baﬂka yöntemde de tutuklu, kollar› arkaya getirilerek el bilekleri ya da dirseklerinden ba¤lanarak as›l›r;

(e)

Papa¤an tüne¤i: Tutuklunun dizleri fleksiyona getirilirken popliteal bölgenin alt›ndan bir s›r›k geçirilir, genellikle bu s›rada eller ayak bileklerine ba¤lan›r.

207. Ask›da kalma süresi 15-20 dakika ya da saatlerce olabilir. Filistin ask›s› k›sa sürede, kal›c› brakial pleksopati oluﬂturur. Papa¤an tüne¤i, dizlerin cruciate ba¤lar›nda y›rt›k oluﬂturabilir. Kurbanlar ask› s›ras›nda s›k s›k kaba dayak veya di¤er istismar biçimlerine maruz kal›rlar. Kronik fazda, a¤›rl›k taﬂ›ma ve kald›rma s›ras›nda ya da
rotasyon s›ras›nda ve özelikle içte omuz eklemleri etraf›nda a¤r› ve gerginlik ola¤and›r, y›llar sonra bile ﬂiddetli a¤r›ya neden olabilir. Akut dönem komplikasyonu olarak; ask›y› takiben kollarda ve/veya ellerde zay›fl›k, a¤r› ve parestezi, hissizlik, dokunma duyusunda duyars›zl›k, yüzeyel a¤r› ve tendon refleksi kayb› geliﬂir. ﬁiddetli a¤r›, kas zay›fl›¤›n› maskeleyebilir. Kronik dönemde kas zay›fl›¤› devam edebilir ve kas erimesi, hissizlik ve daha s›k parestezi görülebilir. Kollar› kald›r›rken ya da yük taﬂ›rken a¤r›, hissizlik veya zay›fl›k ﬂikayeti olabilir veya kiﬂi bu iﬂlemleri yapamaz. Nörolojik hasara ek olarak, omuz eklemlerinin ba¤lar›nda y›rt›klar, skapula dislokasyonu ve omuz bölgesinde kas hasar› olabilir. Uzun torasik sinir hasar› veya skapula dislokasyonu ile birlikte olabilen “kanatl› skapula” (skapulan›n vertebra kenar›nda ç›k›nt›l› görünüm) s›rt›n gözle bak›s›nda görülebilir.
208. Nörolojik hasar genellikle iki kolda ayn› ﬂiddette de¤ildir. Brakial pleksus hasar› kendisini motor, duyu ve
refleks disfonksiyonu olarak gösterir.
(a)

Motor muayene: Asimetrik kas zay›fl›¤›, distalde daha belirgindir, en çok görülmesi beklenen bulgudur. Akut
a¤r›, kas gücü muayenesinin de¤erlendirmesini güçleﬂtirir. Yaralanma ﬂiddetli ise kronik fazda kas atrofisi
görülür.

(b)

Duyu Muayenesi: Duyusal sinir yollar› üzerinde tam duyu kayb› veya parestezi yayg›nd›r. Pozisyon alg›s›, iki
nokta ayr›m›, i¤ne bat›rma testi, so¤uk/s›cak ayr›m› kontrol edilmelidir. En az 3 hafta sonra eksiklik ve/veya refleks kayb›/azalmas› varsa, elektrofizyolojik incelemelerin uygulanmas› ve bu incelemelerin de¤erlendirilmesi tecrübeli nörologlar taraf›ndan yap›lmal›d›r.

(c)

Refleks muayenesi: Refleks kayb›, reflekslerde azalma veya iki ekstremite aras›nda reflekslerde farklar bulunabilir. Filistin ask›s›nda, iﬂkence kurban›nda kollar süperior pozisyondayken ya da ba¤lama metoduna göre her iki brakial pleksus travmaya maruz kald›ysa; asimetrik pleksopati geliﬂebilir. Her ne kadar günümüz
literatüründe, brakial pleksopatilerin genellikle tek tarafl› oldu¤u bildirilse de bizim deneyimimize göre iki tarafl› hasar yayg›nd›r.

88 Bkz. 76 ve 83 numaral› dipnotlar; V. Lök ve ark. “Bone scintigraphy as an evidence of previous torture”; Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Raporu, Ankara, 1994;91-96.
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209. Brakial pleksus omuz bölgesi dokular› aras›nda, traksiyon hasar›na en duyarl› yap›d›r. Filistin ask›s›, kollar›n zorlamal› posterior ekstansiyonuna ba¤l› brakial pleksus hasar› oluﬂturur. Klasik Filistin ask›s›nda kollar, posterior hiperekstansiyonda iken vücut ask›ya al›nd›¤›nda s›ras›yla önce alt pleksus, sonra orta pleksus ve üst pleksus
lifleri (e¤er pleksus üzerindeki güç yeterince ﬂiddette ise) hasara u¤rar. Kollar hiperekstansiyonda de¤ilken Çarm›h
ask› uyguland›ysa; ilk önce hiperabduksiyona ba¤l› olarak orta pleksus lifleri hasara u¤rar. Brakial pleksus hasarlar› aﬂa¤›daki gibi s›n›fland›r›labilir:
(a)

Alt pleksus hasar›: Duyusal eksiklik ön kol ve el kaslar›nda lokalizedir. Duyusal zaaf ön kol ve ulnar sinir da¤›l›m›n›n medial bölgesinde ellerin 4 ve 5. parmaklar›nda görülür.

(b)

Orta pleksus hasar›: Önkol, dirsek ve parmaklar›n ekstansör kaslar› etkilenir. Önkol pronasyonu ve elin radial fleksiyonu zay›f olabilir. Radial sinir da¤›l›m›nda ön kol ve elin birinci, ikinci ve üçüncü parmaklar›n›n
dorsal yüzünde duyusal eksiklik vard›r. Triceps refleksleri kaybolabilir;

(c)

Üst pleksus hasar›: Özellikle omuz kaslar› etkilenmiﬂtir. Omuz abduksiyonu, aksial rotasyon ve ön kol pronasyon-supinasyonunda duyusal eksiklik olabilir. Deltoid bölgede gözlenebilen duyusal eksiklik, kollara ve
önkolun d›ﬂ k›s›mlar›na kadar uzanabilir

4. Di¤er pozisyonel iﬂkenceler
210. Pozisyonel iﬂkencenin birçok çeﬂidi vard›r. Bunlar kiﬂiyi ba¤layarak veya kiﬂiyi bükülmüﬂ durumda tutarak,
aﬂ›r› gererek veya do¤al olmayan biçimlerde tutarak ﬂiddetli a¤r›ya yol açan, tendonlar, ba¤lar, sinirler ve kan damarlar›nda hasar oluﬂturan pozisyonlard›r. Bu yöntemler, s›k s›k a¤›r kronik sakatl›klara yol açmalar›na ra¤men,
karakteristik olarak nadiren harici iz ya da radyolojik bulguya neden olurlar.
211. Tüm pozisyonel iﬂkenceler; tendonlara, eklemlere ve kaslara yöneliktir. Çok çeﬂitli yöntemler vard›r: “papa¤an tüne¤i”, “muz tüne¤i” veya klasik sandalye üstünde veya yerde “muz ba¤›”, motorsiklet, zorla ayakta tutma,
tek ayak üstünde durmaya zorlama, kollar› ve elleri vücudun yukar›s›nda bir pozisyonda tutarak duvara yaslanm›ﬂ
vaziyette uzun süre ayakta tutma, uzun süre zorla çömelmiﬂ vaziyette tutma, insanlar› ufak hayvan kafeslerinde
uzun süre hareketsiz tutmak vb. Bu pozisyonlar›n özelli¤ine göre vücudun ilgili bölgelerinde a¤r›, hareket k›s›tl›l›¤›, s›rtta, ellerde ve boyunda a¤r› ve ayaklarda ﬂiﬂme gibi ﬂikayetler görülür. Nörolojik muayene ve kas iskelet sistemi muayenesindeki ilkeler, bu ve di¤er pozisyonel iﬂkence yöntemlerinde de uygulanabilir. MRG tüm pozisyonel iﬂkence yöntemlerini de¤erlendirirken tercih edilen yöntemdir.
5. Elektrik ﬂoku iﬂkencesi
212. Elektrik ak›m› vücudun herhangi bir yerine yerleﬂtiren elektrotlar arac›l›¤› ile iletilir. En yayg›n kullan›lan bölgeler eller, ayaklar, el ve ayak parmaklar›, kulaklar, meme uçlar›, a¤›z, dudaklar ve genital bölgedir. Enerji kayna¤›, el manyetosuyla çal›ﬂan veya gaz-dizel ile çal›ﬂan bir jeneratör, ﬂebeke elektri¤i, ﬂok tabancas› veya büyükbaﬂ
hayvanlar› gütmek için kullan›lan, sersemletici ﬂok etkileri olan, hayvanlar veya insanlara karﬂ› kullanmak için üretilmiﬂ özel elektroﬂok cihazlar› ve di¤er elektrikli araçlar olabilir. Elektrik ak›m› iki elektrot aras›ndaki en k›sa yoldan gider. Elektrik ak›m› uyguland›¤›nda semptomlar bu özelli¤e ba¤l› olarak oluﬂur, örne¤in e¤er elektrotlar sa¤
aya¤›n parmaklar›na yerleﬂtirilirse, sa¤ ayak ve uyluk kaslar›nda a¤r›, kas kontraksiyonu ve kramp olacakt›r. Genital bölgeye yerleﬂtirilirse, genital bölgede de çok ›st›rap veren a¤r› olacakt›r. Elektrik ak›m›n›n izledi¤i hat boyunca tüm kaslarda tetanik kas›lmalar oluﬂur, elektrik ak›m› biraz yüksek olursa omuz ç›k›¤›, lomber ve servikal radikulopatiler görülebilir. Bununla birlikte; uygulaman›n tipi, uygulama süresi, kullan›lan ak›m ve enerjinin voltaj› kurban›n fiziksel muayenesiyle net bir kanaat oluﬂturacak biçimde saptanamayabilir. ‹ﬂkence failleri iﬂkencenin etkisini artt›rmak, elektrik ak›m›n›n vücuda giriﬂ noktalar›n› geniﬂletmek ve saptanabilecek elektrik yan›klar›n› engellemek için, s›kl›kla vücut üzerinde su veya çeﬂitli jeller kullan›r. Jel ya da su kullan›m›, elektrik ak›m›n›n etkisini art›r›r, elektrik ak›m›n›n giriﬂ noktas›n› geniﬂletir, elektrik yan›¤›n› engeller. Elektrik yan›¤› izi genellikle 1-3 mm çap›nda, k›rm›z› kahverengi, dairesel bir lezyondur, genellikle enflamasyon yoktur ve hiperpigmente skar ile sonuçlanabilir. Lezyonlar› ay›rt etmek çok güç oldu¤u için elektrik uygulanan cilt yüzeyleri dikkatle incelenmelidir. Lezyonlar›n orijin tayini için biyopsi yap›lmas› tart›ﬂmal›d›r. Elektrik yan›klar› spesifik histolojik de¤iﬂiklikler oluﬂtura-
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bilir; ancak bu de¤iﬂimler her zaman bulunmaz ve bulunmamas› hiçbir biçimde lezyonun elektrik yan›¤› olmad›¤›
anlam›na gelmez. Her olgu, cilt biyopsisi yap›l›rken çekilecek a¤r› ve s›k›nt›, izlenen prosedürün potansiyel sonuçlar› göz önünde bulundurularak ayr› ayr› de¤erlendirilmeli ve karar verilmelidir (bak›n›z Ek 11.2.).
6. Diﬂ iﬂkencesi
213. Diﬂ iﬂkencesi, diﬂlerin çekilmesi, k›r›lmas› veya diﬂlere elektrik ak›m› uygulanmas› biçimde olabilir. ‹ﬂkence,
diﬂlerin kayb› veya k›r›lmas›, diﬂ etlerinin ﬂiﬂmesi, kanama, a¤r›, gingivit, stomatit, mandibular k›r›klar veya diﬂ dolgular›n›n düﬂmesiyle sonuçlanabilir. Temporomandibular eklem sendromu, çene ekleminde a¤r›, çene hareketlerinde k›s›tl›l›k ve baz› olgularda elektrik ak›m› ya da yüze uygulanan darbelerin sonucu oluﬂan kas spazm› nedeniyle bu eklemin subluksasyonu olarak ortaya ç›kacakt›r.
7. Bo¤ma
214. Bo¤ulmaya var›ncaya kadar havas›z b›rakmak, giderek daha yayg›n kullan›lan bir iﬂkence yöntemidir. Genellikle hiçbir iz b›rakmaz ve kurban eski sa¤l›¤›na h›zla kavuﬂur. Bu yöntem Latin Amerika’da çok yayg›n kullan›lm›ﬂt›r; bu yöntemin ‹spanyolca’daki karﬂ›l›¤› olan “submarino” terimi insan haklar› terminolojisinin bir parças› haline gelmiﬂtir. Baﬂa plastik torba geçirilmesi, a¤›z ve burunun kapat›lmas›, boyuna çepeçevre saran bir ba¤la ya
da baﬂka bir ﬂeyle bask› uygulanmas›, toz, çimento, ac› biber gibi ﬂeylerin zorla solutulmas› vs. gibi yöntemlerle
normal solunum engellenir. Bu yöntem “kuru submarino” olarak da bilinir. Ciltte peteﬂi, burun kanamas›, kulaklardan kan gelmesi, yüzde konjesyon, a¤›z içinde enfeksiyonlar ve akut ya da kronik solunum sistemi problemleri gibi çeﬂitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Baﬂ›n zorla idrar, d›ﬂk›, kusmuk veya di¤er pisliklerle bulaﬂ›k suya dald›r›lmas› bo¤ulmayla sonuçlanabilir veya iﬂkence bo¤ulmaya varmadan sonland›r›labilir. Suyun akci¤erlere
aspirasyonu pnömoniye yol açabilir. Bu tip iﬂkence yöntemi “›slak submarino” olarak da bilinir. Kiﬂinin as›lmas›
ya da di¤er ba¤la bo¤ma yöntemlerinde, boyunda spesifik abrazyon ve kontüzyonlar s›kl›kla görülebilir. Ba¤la bo¤mada ya da boyun bölgesine vurulan darbelerde hyoid kemik veya larenks k›k›rda¤› k›r›labilir.
8. Tecavüz ve cinsel iﬂkence
215. Cinsel iﬂkence, zorla ç›plak b›rakmakla baﬂlar ve birçok ülkede iﬂkence uygulamas›n›n de¤iﬂmez bir parças›d›r. Kiﬂi ç›plak ve yard›ma muhtaç/çaresiz iken çok k›r›lgand›r. Ç›plakl›k iﬂkencenin psikolojik terörünü her yönüyle art›r›rken, arka planda her zaman tecavüz veya sodomi (erkekler aras› anal birleﬂme) potansiyeli vard›r. Daha da ötesi, sözel cinsel tehdit ve tacizler, yalanc› tecavüz giriﬂimleri de kiﬂiyi utand›rd›¤› ve aﬂa¤›lad›¤› için tamam›yla cinsel iﬂkencenin bir parças› ve iﬂkence prosedürünün bir basama¤›d›r. Kad›nlara elle dokunmak da tüm olgularda her zaman travmatiktir ve iﬂkence olarak kabul edilir.
216. Erke¤e ve kad›na yap›lan cinsel iﬂkenceler aras›nda farkl›l›klar bulunmakla birlikte baz› iﬂlemler her iki cinse de uygulan›r. Tecavüz hemen her zaman, cinsel yolla bulaﬂan hastal›k riski taﬂ›maktad›r, özellikle insan immun
yetmezlik virüsü (HIV). ﬁimdiki bilgilerimize göre, olaydan sonra birkaç saat içinde HIV’e karﬂ› etkili profilaksi uygulanmal›d›r89, bu da iﬂkencenin rutin olarak uyguland›¤› ülkelerde pek mümkün de¤ildir. Birçok iﬂkence uygulamas›nda, ﬂehvet içeren cinsel bir unsur vard›r ve yine bir çok uygulamada iﬂkence, cinsel organlara yöneltilmiﬂtir.
Erkeklerde elektrik uygulamas› ve darbeler genellikle genital organlara yöneltilir, buna bazen anal iﬂkence de eﬂlik edebilir. Fizik travman›n etkileri sözel taciz ile art›r›l›r. Erkeklerde genellikle erkeklik gücünü kaybetme ve buna
ba¤l› olarak toplumsal itibar›n kaybolaca¤› tehdidi vard›r. Tutuklular kültürel tabular› y›kacak biçimde aile bireyleri, arkadaﬂlar› veya tamam›yla yabanc›lar›n oldu¤u ortamlarda ç›plak tutulabilirler. Daha kötüsü, gözalt› mekan›nda tuvalet yoksa kiﬂilerin tuvalet ihtiyac›n› herkesin içinde gidermek zorunda b›rak›lmas›d›r. Ek olarak, tutuklular
birbirini cinsel olarak taciz etmeye zorlan›r ki bu duygusal olarak baﬂ edilmesi güç bir durumdur. Kad›nlar için potansiyel olarak tecavüze maruz kalma endiﬂesi ve tecavüzle ilgili kültürel damga, travmaya eklenebilir. Erkeklerde
olmayan, hamile kalma riski, bakireli¤i kaybetme korkusu, çocuk sahibi olamama endiﬂesi (tecavüz muhtemel kocadan ve toplumdan saklanabilse bile) gibi çok aﬂikâr travmalar da gözden kaç›r›lmamal›d›r.
89 I. Lunde and J. Ortmann, “Sexual torture and the treatment of its consequences”, Torture and Its Consequences, Current Treatment
Approaches, M. Baﬂoglu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press), 1992: 310-331.
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217. Özellikle cinsel taciz olgular›nda ma¤dur, sosyokültürel bask›lar veya kiﬂisel nedenler yüzünden olay›n bilinmesini istemiyorsa; muayeneyi yapan hekim, soruﬂturma memurlar› ve mahkemenin, iﬂkence ma¤duruna ait bilgilerin gizlili¤ini sa¤lamak için iﬂbirli¤i yapmalar› zorunludur. K›sa süre önce cinsel tacize u¤ram›ﬂ kiﬂiyle iﬂbirli¤i
yapmak için, özel psikolojik e¤itim ve uygun psikolojik destek gerekir. ‹ﬂkenceden sa¤ kurtulan kiﬂinin psikolojik
travmas›n› artt›rabilecek her tür tedavi yönteminden kaç›nmak gerekir. Muayeneye baﬂlamadan önce her tür muayene için kiﬂiden izin al›nmal› ve vücudun özel bölümleri incelenirken tekrar izin al›nmal›d›r. Kiﬂi muayenenin ve
muayene ile saptanabilecek muhtemel bulgular›n önemi hakk›nda aç›k ve makul biçimde bilgilendirilmelidir.
(a) Semptomlar›n gözden geçirilmesi
218. ‹ddia edilen sald›r› hakk›nda, k›lavuzda daha önce ayr›nt›l› biçimde anlat›ld›¤› gibi tam öykü al›nmal›d›r (yukar›daki B. k›sm›na bak›n›z). Bununla birlikte sadece cinsel istismara yönelik baz› spesifik sorular da bulunmaktad›r. Bu sorular, son sald›r› sonucu meydana gelmiﬂ muayene s›ras›nda var olan semptomlardan, örne¤in kanama,
vajinal ya da anal ak›nt› ve a¤r›, çürük ve yaralar›n lokalizasyonlar›n› ay›rt etmek için sorulmal›d›r. Geçmiﬂte meydana gelen cinsel sald›r›larda da sald›r› sonucu oluﬂmuﬂ ve halen devam eden semptomlar›n varl›¤›na iliﬂkin sorular sorulmal›d›r. Bu semptomlardan belli baﬂl›lar› ﬂunlard›r: idrara ç›kma s›kl›¤› veya idrar›n› tutamama ya da a¤r›l› idrar yapma; adet dönemlerinde düzensizlik; olay sonras› gebelik, düﬂük, vajinal kanama öyküsü; cinsel aktivitede ve iliﬂkide sorunlar; anal a¤r›, kanama, kab›zl›k veya d›ﬂk› kaç›rma.
219. ‹deal olan›; ma¤durlar›n, yeterli fiziki ve teknik olanaklar› olan tesislerde, cinsel ﬂiddet ma¤durlar›n›n tedavisi konusunda e¤itim alm›ﬂ psikiyatrist, psikolog, jinekolog ve hemﬂirelerden oluﬂan bir ekip taraf›ndan muayene
edilebilmesidir. Cinsel sald›r›dan sonraki konsültasyonun ek amaçlar›ndan biri de kiﬂiye destek sunmak, önerilerde bulunmak ve uygun olursa güvenini tazelemektir. Bu güven tazelemesinde, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar ve
HIV, ma¤dur kad›nsa gebelik, iﬂkence faillerinin sürekli söyledi¤i “asla normal cinsel iﬂlevleri olmayaca¤›” ﬂeklindeki kiﬂinin kendi kendine gerçekleﬂtirdi¤i kehanet gibi kal›c› fiziksel hasarlara yönelik konular iﬂlenebilir.
(b) Cinsel sald›r›n›n hemen sonras›nda muayene
220. Tecavüz ma¤durunun, tecavüzün akut bulgular›n›n saptanmas› mümkünken sal›verilmesi çok nadirdir. Bu
durumlarda, t›bbi muayeneyi kesintiye u¤ratacak pek çok unsurun varl›¤›ndan haberdar olmak gerekir. K›sa süre önce cinsel sald›r›ya maruz kalm›ﬂ kiﬂi korkular›na, sosyokültürel kayg›lar›na veya istismar›n y›k›c› özelli¤ine
ba¤l› olarak t›bbi ve hukuki destek konusunda çeliﬂkiye düﬂmüﬂ veya ﬂaﬂk›nl›k içinde olabilir. Böylesi bir durumda doktor, tüm t›bbi ve hukuki olas›l›klar› aç›klamal› ve ma¤durun talepleri do¤rultusunda hareket etmelidir. Hekimin görevi muayene için ayd›nlat›lm›ﬂ onam almak, tacizin tüm t›bbi bulgular›n› kaydetmek ve adli muayene
için gerekli örnekleri almakt›r. Mümkünse muayene cinsel sald›r›y› belgeleme konusunda deneyimli bir uzman taraf›ndan yap›lmal›d›r. Aksi takdirde, hekim ya bir adli t›p uzman›yla görüﬂmeli ya da konsültasyon istemeli veya
klinik adli t›p kitaplar›na baﬂvurmal›d›r.90 Doktorun cinsiyeti ma¤durun cinsiyetinden farkl› ise, ma¤dura muayene s›ras›nda, ayn› cinsten bir yard›mc› sa¤l›k personelinin eﬂlik etmesi seçene¤i tan›nmal›d›r. Tercüman kullan›lacaksa ayn› cinsten tercüman da ayn› iﬂlevi görebilir. Bu tür cinsel sald›r› olgular›nda araﬂt›rman›n hassas do¤as› gözönünde tutulursa, ma¤durun herhangi bir akrabas› bu rol için uygun kiﬂi de¤ildir (bak›n›z bölüm IV.I.). Hasta muayene öncesinde sakin olmal› ve rahat bir ortamda bulunmal›d›r. Tüm fizik bulgular›n boyut, yer ve renklerinin çok dikkatli biçimde kaydedildi¤i, mümkünse foto¤raflar›n›n çekildi¤i ve delil için örneklerin al›nd›¤› tam
bir muayene yap›lmal›d›r.
221. Fizik muayene ilk olarak genital bölgeye yönelik olmamal›d›r. Muayene s›ras›nda saptanan her bozukluk mutlaka kaydedilmelidir. Tecavüz s›ras›nda oluﬂabilecek cilt lezyonlar›n› saptamak için özel bir dikkatle tüm cilt baﬂtan
sona incelenmelidir. Bu lezyonlar çürük, laserasyon, kontüzyon, emmeye ba¤l› peteﬂi ve ›s›r›k izleridir. Bu giriﬂim, hastan›n tam bir muayene için daha rahat davranmas›n› sa¤lar. Genital lezyonlar›n minimal oldu¤u durumlarda, vücudun di¤er taraflar›nda saptanan lezyonlar sald›r›n›n en önemli delili olabilir. Tecavüzden hemen sonra
90 J. Howitt and D. Rogers, “ Adult sexual offenses and related matters”, W.D.S. McLay ed. J Clinical Forensic Medicine, (London, Greenwich Medical Media) 1996; 193-218.
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kad›n genital organlar›n›n yap›lan muayenelerinde bile, olgular›n % 50’sinden daha az›nda saptanabilen hasar vard›r. Anal tecavüzden sonra kad›n ve erkeklerin yap›lan muayenelerinde olgular›n % 30’dan daha az›nda lezyon
görülür. Özetle vajina ve/veya anüse görece daha geniﬂ objeler sokuldu¤unda teﬂhis edilebilecek lezyon olas›l›¤›
artmaktad›r.
222. Uygun bir adli laboratuvar var ise, muayene öncesinde laboratuvarla iliﬂkiye geçip, ne tür materyali inceleme olanaklar› oldu¤u, dolay›s›yla hangi örneklerin nas›l al›nmas›n› istedikleri ö¤renilmelidir. Birçok laboratuvar,
doktorlar›n cinsel sald›r› iddias›nda bulunan kiﬂilerden gerekli bütün örnekleri alabilmesini sa¤layan gerekli setleri
temin etmektedir. Laboratuvar yoksa yaﬂ sürüntü al›p, aç›k havada kurumaya b›rakmak de¤erli olabilir. Bu örnekler daha ileri bir tarihte DNA testi için kullan›labilir. Derin vajinal sürüntüden 5 güne kadar, anal sürüntüden 3 güne kadar sperm elde edilebilir. Çok fazla say›da ma¤durdan ve özellikle iﬂkence faili oldu¤u iddia edilen kiﬂilerden
örnekler al›nd›¤›nda, kontaminasyon iddialar›n› engellemek için çok s›k› önlemler al›nmal›d›r. Adli t›p incelemesi
için al›nan tüm örneklerin çok iyi korunmas› ve bu örneklerin gözalt› merkezinde izledikleri sürecin tümüyle kaydedilmesi gereklidir.
(d) Cinsel sald›r›n›n birkaç gün sonras›nda muayene
223. Gerçekleﬂti¤i iddia edilen sald›r›n›n üzerinden bir haftadan fazla zaman geçtikten sonra çürük ve laserasyon
gibi bulgular›n saptanamad›¤› durumlarda, pelvik incelemenin aciliyeti düﬂüktür. Bu koﬂullarda zaman›, bulgular›
belgelemek için gerekli en kalifiye insan› bulmak ve kiﬂiyle yap›lacak görüﬂme için en iyi muayene koﬂullar›n› sa¤lamaya harcamak daha anlaml› olur. Bununla birlikte mümkünse saptanabilen lezyonlar› uygun biçimde foto¤raflamak yararl› olabilir.
224. Önce öykü yukar›da tan›mland›¤› gibi al›nmal›, daha sonra genel fiziksel bulgular›n muayenesi ve belgelendirmesi yap›lmal›d›r. Tecavüzden önce ve özellikle tecavüzden sonra do¤um yapm›ﬂ kad›nlarda patognomonik bulgular benzer de¤ildir. Ancak deneyimli bir kad›n doktor, “t›bbi öykü al›nmas› ve muayene s›ras›nda kiﬂinin davran›ﬂlar›na göre” bir ﬂeyler söyleyebilir.91 Kiﬂinin iﬂkencenin çok utand›r›c› buldu¤u yönlerini kendili¤inden anlatmas› için belli bir zaman geçmesi gerekebilir. Benzer ﬂekilde, hastalar, süre ve ﬂartlar uygun olursa, muayenenin
en mahrem k›sm›n› bir sonraki konsültasyona ertelemek isteyebilirler.
(e) Hastan›n takibi
225. Cinsel sald›r› ile birçok enfeksiyon hastal›¤› bulaﬂt›rabilir. ‹drar yolu enfeksiyonlar›n›n yan› s›ra cinsel yolla
bulaﬂan hastal›klar aras›nda; gonore, klamidya, sifilis, HIV, hepatit B ve C, herpes simplex, condyloma acuminatum (veneral si¤iller), trichomonas, moniliasis vajiniti, gardenarella vajiniti gibi cinsel istismar ile iliﬂkili vulvovajinitler ve enterobius vermicularis (k›l kurdu) örnek verilebilir.
226. Tüm cinsel istismar olgular›nda uygun laboratuvar testleri ve tedavi yöntemleri düﬂünülmelidir. Gonore ve
klamidya olgular›nda, beraberinde anüs ve orofarinks enfeksiyonu olabilece¤i en az›ndan inceleme amac›yla düﬂünülmelidir. Cinsel sald›r› olgular›nda hemen kültür ve serolojik testler için örnekler al›n›p uygun tedavi baﬂlat›lmal›d›r. ‹ﬂkenceden sa¤ kurtulan ve özellikle cinsel iﬂkence ve tecavüze maruz kalm›ﬂ kiﬂilerde cinsel iﬂlev bozuklu¤u yayg›n olmakla birlikte, bu durum sadece bu gruba özgü de¤ildir. Semptom fiziksel ya da psikolojik orjinli olabilir ya da ikisi bir arada bulunabilir. Bunlar:
(i)

Karﬂ› cinsin bireylerinden i¤renme ya da cinsel aktiviteye ilginin azalmas›;

(ii)

Cinsel partnerinin, kendisinin cinsel istismara u¤rad›¤›n› bilebilece¤inden dolay› cinsel aktivite korkusu ya
da cinsel olarak sakatland›¤› korkusu; iﬂkenceciler anal olarak taciz ettikleri erkekleri homoseksüel olacaklar› yönünde sözlerle korkutabilir ve hatta bu korkuyu onlara aﬂ›layabilirler. Baz› heteroseksüel erkekler anal
tecavüz s›ras›nda istem d›ﬂ› ereksiyona geçebilir ve bu s›rada ejakülasyon olabilirler. Onlar›n bu durumun tamamen fizyolojik bir tepki oldu¤unu ö¤renerek, kendilerine güvenlerini kazanmalar› gerekir;

91 G. Hinshelwood, Gender-based persecution (Toronto, Birleﬂmiﬂ Milletler Cinsiyete Ba¤l› Ayr›mc›l›k ve Bask› Uzmanlar Toplant›s› (United Nations Expert Group Meeting on Gender-based Persecution ), 1997.
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(iii)

Cinsel partnere güvenememe;

(iv)

Cinsel uyar›lmada bozukluk, erektil disfonksiyon (ereksiyon bozuklu¤u);

(v)

Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar, üreme organlar›na do¤rudan travma ya da tecavüz sonras› geliﬂen hamileli¤in kötü koﬂullarda düﬂük yap›larak sonland›r›lmas› nedenleriyle; dispareunia (kad›nlarda a¤r›l› cinsel iliﬂki)
ya da infertilite (k›s›rl›k).

(e)

Kad›nlar›n genital muayenesi

227. Birçok kültürde, bakire bir kad›n›n vajinas›ndan içeri spekulum, parmak veya sürüntü çubu¤u da dahil olmak üzere herhangi bir ﬂey sokulmas› tamamen kabul edilemez bir durumdur. Kad›n›n harici muayenesi s›ras›nda tecavüzün kesin delilleri görülüyorsa, internal pelvik muayene yapmak gerekmeyebilir. Genital muayene bulgular› aﬂa¤›dakileri içerebilir:
(i) Vulvada küçük laserasyon ve y›rt›klar: Bunlar akut dönemde görülebilir ve aﬂ›r› germe nedeniyle olur. Normalde tamamen iyileﬂirler, ancak tekrar tekrar travmatize edilmiﬂlerse nedbe dokusu oluﬂabilir;
(ii) Kad›n genital organlar›nda s›yr›klar: S›yr›klar t›rnak ya da yüzük gibi kaba cisimlerle temas sonucu oluﬂabilirler;
(iii) Vajinal laserasyonlar: Nadiren görülür, ancak varsa doku atrofisi veya önceki ameliyatlarla ba¤lant›l› olabilir.
Vajinaya sokulan keskin cisimlerin yapt›¤› kesiler ay›rt edilemez.
228. Sald›r›dan bir hafta sonra yap›lan kad›n genital organlar›n›n muayenesinde, nadiren herhangi bir fiziki delil
saptan›r. Olay sonras›nda kad›n kendi iste¤iyle ya da istemeden cinsel iliﬂkiye girmiﬂ olabilir ya da do¤um yapm›ﬂ
bir kad›nda saptanan bulgulardan herhangi birini iddia edilen tacizle iliﬂkilendirmek hemen hemen imkâns›z olabilir. Dolay›s›yla t›bbi de¤erlendirmenin en önemli bileﬂeni, muayene eden kiﬂinin öyküye dayal› bilgileri (örne¤in
istismar iddialar› ve kiﬂi taraf›ndan gözlemlenen akut bulgular aras›ndaki uyum) ve kad›n›n kültürel ﬂartlar› içindeki deneyimini ak›lda tutarak kad›n›n davran›ﬂlar›n›n de¤erlendirilmesi olabilir.
(f) Erkeklerin genital muayenesi
229. Skrotumun ezilmesi, burulmas›, çekilmesi ve genital bölgeye do¤rudan darbe de dahil olmak üzere genital
bölgeleri iﬂkenceye maruz kalan erkeklerin, genellikle akut dönemde a¤r› ve hassasiyet ﬂikayetleri olur. Hiperemi,
belirgin bir ﬂiﬂme ve ekimoz görülebilir. ‹drar mikroskopisinde çok miktarda eritrosit ve lökosit görülebilir. Bir kitle saptan›rsa kitlenin hidrosel, hematosel ya da kas›k f›t›¤› olup olmad›¤› ay›rt edilmelidir. Kitlenin kas›k f›t›¤› oldu¤u durumda muayene eden kiﬂi kitlenin üstündeki spermatik kordu palpe edemez. Kitlenin hidrosel ya da hematosel oldu¤u durumlarda, kitlenin üstündeki normal spermatik kord yap›lar› genellikle palpe edilebilir. Hidrosel,
testis ve uzant›lar›n›n enflamasyonuna ba¤l› olarak veya spermatik kordda ya da retroperitoneal boﬂlukta lenfatik
veya venöz t›kan›kl›ktan ötürü drenaj›n azalmas›na ba¤l› olarak tunica vaginalis içinde aﬂ›r› miktarda s›v› birikmesiyle oluﬂur. Hematosel ise tunica vaginalis içinde travmaya ba¤l› sekonder kan birikmesidir. Hidroselin aksine hematoselde transilluminasyon görülmez.
230. Testis torsiyonu, skrotum travmas› sonucu oluﬂabilir. Bu hasar s›ras›nda, testisin taban k›sm›ndan burkulma
olabilir ve testise kan gidiﬂi kesilebilir. Bu durumda ﬂiddetli a¤r› ve ﬂiﬂme oluﬂur ve acil cerrahi müdahale gerekir.
Torsiyon h›zla tedavi edilmezse, gecikme testis enfarkt›na yol açacakt›r. T›bbi tedavinin reddedildi¤i tutukluluk koﬂullar›nda bu lezyonun geç sekellerine rastlan›labilir.
231. Skrotal iﬂkenceye maruz kalm›ﬂ bireylerin kronik üriner sistem hastal›klar›, erektil bozukluk veya testis atrofisi olabilir. Post travmatik stres bozuklu¤u semptomlar› nadir de¤ildir. Kronik fazda oluﬂan skrotal patolojinin iﬂkence ile mi, yoksa hastal›k sonucu mu oluﬂtu¤unu ay›rt etmek imkâns›zd›r. Tam bir ürolojik inceleme sonunda fiziksel olarak bir anormallik saptanamamas›; üriner problemler, empotans ve di¤er cinsel problemlerin psikolojik
orijinli olabilece¤ini gösterir. Skrotum ve penis derisinde nedbeleri görebilmek çok zor olabilir. Bu yüzden bu bölgede nedbe bulunmamas›, iﬂkence yap›lmad›¤› anlam›na gelmez. Öte yandan, nedbenin varl›¤› genellikle bir travman›n gerçekli¤ini do¤rular.
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(g) Anal Bölgenin Muayenesi
232. Anal tecavüz ya da anüse herhangi bir cisim sokulmas›ndan sonra her iki cinste de olaydan günler veya haftalar sonra a¤r› ve kanama olabilir. Bu s›kl›kla kab›zl›¤a yol açabilir ve kab›zl›k tutukevlerindeki kötü beslenmeyle
daha da ﬂiddetlenebilir. Gastrointestinal ve üriner semptomlar oluﬂabilir. Akut fazda gözle bak› d›ﬂ›nda tüm muayeneler lokal yada genel anestezi gerektirebilir; bu muayenelerin tamam› bir uzman taraf›ndan yap›lmal›d›r. Kronik fazda baz› semptomlar devam edebilir, bunlar›n araﬂt›r›lmas› gerekir. Ola¤an d›ﬂ› boyut ve tipte anal nedbeler
olabilir, bunlar›n belgelendirilmesi gerekir. Anal fissürler y›llarca kalabilir, fakat bunlar›n iﬂkence ile mi yoksa baﬂka bir nedenle mi olduklar› ay›rt edilemeyebilir. Anüsün gözle muayenesinde aﬂa¤›daki bulgular›n aranmas› ve belgelendirilmesi gerekir:
(i)

Fissürler birçok “normal” durumda oluﬂabildi¤inden (kab›zl›k, kötü hijyen koﬂullar›) non-spesifik bulgu olma
e¤ilimindedir. Ancak akut bir durumda saptand›¤›nda (örn. 72 saat içinde) fissürler daha spesifik bir bulgudur ve penetrasyon bulgusu olarak kabul edilebilir;

(ii)

Kanamal› ya da kanamas›z rektal y›rt›klar kaydedilmelidir;

(iii)

Anüs k›vr›mlar›n›n (rugal patern) bozulmas› yelpaze ﬂeklinde düz nedbeler olarak görülebilir. Orta hat d›ﬂ›nda (saat 6 ve 12 hizas› haricinde) görüldü¤ünde penetran bir travman›n belirtisi olabilirler;

(iv)

Deride sarkmalar iyileﬂen travma belirtisi olabilir;

(v)

Anüste pürülan ak›nt› olabilir. Rektal penetrasyon iddias› olan tüm olgularda gonore ve klamidya için kültür al›nmal›d›r.

E. Tan›sal özel testler
233. ‹ﬂkenceye maruz kald›¤›n› iddia eden bir kiﬂinin klinik de¤erlendirmesi için tan›sal test yap›lmas› mutlaka gerekli de¤ildir. Birçok durumda t›bbi öykü ve klinik muayene yeterlidir. Ancak, bu tür testlerin, de¤erli destekleyici deliller olarak kullan›labilece¤i durumlar olabilir. Örne¤in, yetkili makamlar aleyhine bir dava aç›ld›¤›nda veya
bir tazminat talebi oldu¤unda, tan›sal testler kullan›labilir. Bu tür davalarda “pozitif” bir test sonucu davan›n kazan›lmas›n› ya da kaybedilmesini etkileyebilir. Tan›sal testler tedavi amaçl› kullan›ld›ysa sonuçlar rapora eklenmelidir. Fizik bulgularda oldu¤u gibi tan›sal testlerde de test sonucunun pozitif olmamas›, iﬂkencenin olmad›¤›n› önermek için kullan›lamaz. Teknik nedenlerle tan›sal testleri yapt›rman›n mümkün olmad›¤› bir çok durum vard›r. Rapor bilimsel aç›dan uygun biçimde yaz›ld›ysa, bu testlerin yap›lamamas› raporda yaz›lar›lar›n de¤erini azaltmaz. Tan›sal testlerin sadece adli gerekçelerle yaralar›n belgelendirilmesinde kullan›lmas›, klinik olarak baz› ihtiyaçlar varken bunlar›n kullan›lmamas› uygun de¤ildir (daha detayl› bilgi için ek II’ye bak›n›z).
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BÖLÜM VI
‹ﬁKENCEN‹N PS‹KOLOJ‹K KANITLARI
A. Genel de¤erlendirmeler
1. Psikolojik de¤erlendirmenin merkezi rolü
234. Yayg›n olarak kabul edilen görüﬂ; iﬂkencenin çok çeﬂitli fiziksel ve psikolojik problemlere yol açabilecek ola¤anüstü bir yaﬂam deneyimi oldu¤udur. Klinisyenler ve araﬂt›rmac›lar›n ço¤u, iﬂkencenin aﬂ›r› zorlay›c› do¤as›n›n,
kiﬂinin iﬂkence öncesi psikolojik durumuna ba¤l› olmaks›z›n kendi baﬂ›na zihinsel ve duygusal etkiler yaratacak kadar güçlü bir deneyim oldu¤u konusunda hemfikirdir. Buna ra¤men iﬂkencenin psikolojik sonuçlar›, kiﬂinin iﬂkenceye atfetti¤i anlam, kiﬂilik geliﬂimi ve sosyal- politik- kültürel faktörler ba¤lam›nda oluﬂur. Bu nedenle, bütün iﬂkence biçimlerinin ayn› sonuçlara yol açt›¤› söylenemez. Örne¤in, yalanc› infaz›n psikolojik sonuçlar›, cinsel tacizin yol açt›¤› psikolojik sonuçlarla ayn› de¤ildir, tek baﬂ›na tutulma/hücre hapsi ve izolasyonun fiziksel iﬂkence yöntemleriyle ayn› sonuçlar› do¤urmas› beklenemez. Ayn› ﬂekilde, tutukluluk ve iﬂkencenin yetiﬂkinlerle çocuklar› ayn› ﬂekilde etkileyece¤i varsay›lamaz. Buna ra¤men, iﬂkence ma¤durlar›n pek ço¤unda gözlenen ve belgelenen birtak›m semptom ve psikolojik tepkiler mevcuttur.
235. ‹ﬂkence failleri, iﬂkence ve kötü muamele davran›ﬂlar›n› genellikle bilgi alma ihtiyac› ile aç›klayarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar. Bu tarz kavramsallaﬂt›rmalar, iﬂkencenin gerçek amac›n› ve hedeflenen sonuçlar›n› gizler. ‹ﬂkencenin temel amaçlar›ndan biri, kiﬂiyi aﬂ›r› çaresizli¤e ve rahats›zl›¤a iterek biliﬂsel, duygusal ve davran›ﬂsal iﬂlevlerin bozulmas›na yol açmakt›r.92 Yani, iﬂkence kiﬂinin psikolojik ve sosyal iﬂlevselli¤inin temeline yönelik bir sald›r› arac›d›r. Bu koﬂullar alt›nda fail, ma¤duru yaln›zca fiziksel olarak yetersiz hale getirmeye de¤il ayn› zamanda
ma¤durun kiﬂilik bütünlü¤ünü parçalamaya çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂkence faili, ma¤durun, gelecekle ilgili hayalleri, ümitleri ve arzular› olan bir insan olarak aileye ve topluma ait oldu¤u duygusunu y›kmaya çal›ﬂ›r. Failler ma¤durlar› insanl›ktan ç›kararak ve iradelerini k›rarak, ma¤durla iliﬂkisi olanlar için dehﬂet verici örnekler oluﬂtururlar. Bu yolla
iﬂkence, bütün bir toplumun iradesini ve toplumsal uyumu k›rabilir ya da zarar verebilir. ‹ﬂkence bunun yan› s›ra,
eﬂler, ebeveynler, çocuklar ve di¤er aile üyeleri aras›ndaki yak›n iliﬂkilere, ma¤durlarla üyesi bulunduklar› topluluklar aras›ndaki iliﬂkilere ciddi zararlar verebilir.
236. Bilinmesi gereken önemli bir ﬂey; iﬂkence gören herkesin tan› konulabilir bir ruhsal hastal›k geliﬂtirmeyebilece¤idir. Ancak, birçok ma¤dur ﬂiddetli duygusal tepkiler ve psikolojik belirtiler göstermektedir. ‹ﬂkence ile iliﬂkili
ana psikiyatrik bozukluklar, travma sonras› stres bozuklu¤u (TSSB) ve majör depresyondur. Bu bozukluklar genel
popülasyonda da görülmesine ra¤men, travmatize olmuﬂ gruplarda görülme s›kl›¤› çok daha yüksektir. Kiﬂinin iﬂkenceyi tasvir edebilme ve hakk›nda konuﬂabilme becerisi, iﬂkencenin kiﬂi için taﬂ›d›¤› kültürel, sosyal ve politik
anlamlardan etkilenir. Bu faktörler, iﬂkencenin psikolojik ve sosyal etkilerinde pay› olan önemli faktörlerdir ve farkl› bir kültüre mensup bir ma¤durun de¤erlendirmesi yap›l›rken bu unsurlar mutlaka göz önüne al›nmal›d›r. Kültürler aras› araﬂt›rmalar›n ortaya koydu¤u gibi, psikolojik ya da psikiyatrik bozukluklar› de¤erlendirirken kullan›lmas›
en ak›lc› yaklaﬂ›mlar fenomenolojik ya da tan›mlay›c› yöntemlerdir. Bir kültürde davran›ﬂ bozuklu¤u ya da hastal›k olarak kabul edilen bir durum, baﬂka bir kültürde patolojik olarak de¤erlendirilmeyebilir.93,94,95 ‹kinci Dünya
92 G. Fischer and N.F. Gurris, “Grenzverletzungen: Folter und sexuelle Traumatisierung”, W. Senf & M. Broda (ed,), Praxis der PsycWnerapie-Ein integrotives iehrbuch for Psychoanalyse und Verhaltensiherapie, (Stuttgart: Thieme), 1996.
93 A. Kleinman, “Anthropology and psychiatry: the role of culture in cross-cultural research on illness and care”, -Psychiatry and its Related Disciplines- konulu Dünya Psikiyatri Derne¤i Bölgesel Sempozyumuna sunulmuﬂ bildiri, 1986.
94 H.T. Engelhardt, “The concepts of health and disease”, HT Englehardt ve SF Spicker ed. Evaiuctron and Explanation in the Biomedical Sciences, (Hollanda: D. Reidel Publishing Co) 1975; 125-141.
95 J. Westermeyer, “Psychiatric diagnosis across cultural boundaries” American Journal of Psychiatry, 1985; 142 (7): 798-805.
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Savaﬂ›’ndan bu yana, ﬂiddetin psikolojik sonuçlar›n›n anlaﬂ›lmas›nda ilerleme kaydedilmiﬂtir. Baz› psikolojik semptomlar ve semptom kümeleri, iﬂkence ve di¤er tip ﬂiddet ma¤durlar›nda gözlenmiﬂ ve belgelenmiﬂtir.
237. Son y›llarda, de¤iﬂik ﬂiddet tiplerine maruz kalm›ﬂ kiﬂilere giderek artan bir oranda travma sonras› stres bozuklu¤u (TSSB) tan›s› konmaktad›r. Ancak, Bat›l› olmayan toplumlarda bu tan›n›n geçerlili¤i konusunda henüz tam bir
görüﬂ birli¤i yoktur. Yine de, farkl› etnik ve kültürel gruplara üye ve travmaya maruz kalm›ﬂ mültecilerde yüksek oranlarda TSSB ve depresyon belirtilerine rastlanm›ﬂt›r.96,97,98 Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün kültürler aras› yapt›¤› depresyon çal›ﬂmas›99 bu konuda faydal› bilgiler sa¤lam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma göstermiﬂtir ki baz› semptomlar farkl› kültürlerde
aynen bulunabilmesine ra¤men, bu semptomlar ma¤durlar› en çok etkileyen semptomlar olmayabilmektedir.
2. Psikolojik de¤erlendirme ortam›
238. De¤erlendirmenin yap›ld›¤› politik ba¤lamlar çok çeﬂitli olabilir. Bu çeﬂitlilik, de¤erlendirmenin yürütülece¤i
tarzda önemli farkl›l›klara yol açmaktad›r. Hekim ya da psikolog aﬂa¤›daki ilkeleri, belli durumlara ve de¤erlendirmenin amac›na göre uyarlamal›d›r (bölüm III.C.2.’ye bak›n›z).
239. Belirli baz› sorular›n rahatça sorulup sorulamayaca¤›, güvenli¤in ve gizlili¤in ne derece sa¤lanabildi¤ine ba¤l› olarak oldukça de¤iﬂecektir. Örne¤in, cezaevinde bir hekim ziyaretinde yap›lan ve belki de 15 dakika ile s›n›rl›
olan bir muayene ile özel bir muayenehanede saatlerce sürebilecek bir adli muayene ayn› ak›ﬂ› izleyemez. Psikolojik semptomlar ve davran›ﬂlar›n patolojik mi, yoksa adaptif mi oldu¤u de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda ek sorunlar ortaya ç›kar. Bir kiﬂi tutukluyken ya da ciddi bir bask› ya da tehdit alt›nda yaﬂarken muayene edildi¤inde karﬂ›laﬂ›lan baz› belirtiler adaptif olabilir. Örne¤in, faaliyetlere yönelik ilginin azalmas›, yabanc›laﬂma ve kopukluk duygular›, tek baﬂ›na tutulan bir kiﬂi için anlaﬂ›labilir bulgular olabilir. Benzer bir biçimde aﬂ›r› tetikte olma ve kaç›nma davran›ﬂlar› bask›c› toplumlarda yaﬂayanlar için gerekli olabilir. 100 Fakat görüﬂme koﬂullar›ndaki s›n›rl›l›klar,
bu k›lavuzda ortaya konan ilkelerin uygulanmamas›na gerekçe oluﬂturamaz. Devletin ve yetkililerin iﬂin içinde oldu¤u zor durumlarda bu standartlara olabildi¤ince sad›k kalmak özellikle önemlidir.
B. ‹ﬂkencenin psikolojik etkileri
1. Dikkat edilmesi gereken hususlar
240. Semptomlar›n ve psikiyatrik s›n›fland›rmalar›n teknik tan›mlamalar›na geçmeden önce, bu s›n›fland›rmalar›n
genellikle Bat›ya ait t›bbi kavramlar oldu¤u ve bu s›n›fland›rmalar›n Bat›l› olmayan toplumlara aç›k ya da örtülü bir
biçimde uyguland›¤›nda birtak›m zorluklar ç›kaca¤› dikkate al›nmal›d›r. Bat› kültürlerinin psikolojik süreçlerin aﬂ›r›
t›bbileﬂtirilmesinden muzdarip oldu¤u iddia edilebilir. Ruhsal ›zd›rab›n bireydeki bir bozuklu¤u temsil etti¤i ve tipik
belirtiler gösterdi¤i düﬂüncesi, birçok Bat›l› olmayan toplumda geçerli olmayabilir. Bütün bunlara ra¤men, TSSB’de
görülen biyolojik de¤iﬂimlerin dikkate de¤er ölçüde kan›t› vard›r ve bu aç›dan bak›ld›¤›nda, TSSB, biyolojik ve psikolojik olarak tedavi edilmeye elveriﬂli tan› konulabilir bir sendromdur.101 De¤erlendirmeyi yapan hekim ya da psi96 R. F. Mollica et al. “The effect of trauma and confinement on the functional health and mental health status of Cambodians living in
Thailand-Cambodia border camps”, JAMA, 1993; 270:581-586.
97 J.D. Kinzie et al. “The prevalence of Posttraumatic stress disorder and its clinical significance among Southeast Asian refugees”, American Journal of Psychiatry, 1990; 147(7): 913-917.
98 K. Allden et al. “Burmese political dissidents in Thailand: trauma and survival among young adults in exile”, American Journal of Public Health 1996; 86: 1561-1569.
99 N. Sartorius. “Cross-cultural research on depression”, Psychopathology, 1987;19(2):6-11.
100 M.A. Simpson. “What went wrong?: diagnostic and ethical problems in dealing with the effects of torture and repression in South Africa”, R.J. Kleber, C.R. Figley, B.P.R. Gersons eds, Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics, (New York: Plenum Press) 1995:188210.
101 M. Friedman and J. Jaranson. “The applicability of the Post-traumatic concept to refugees”, A. Marsella et al eds. Amidst Peril and
Pain: The Mental Health and Well-being of the World’s Refugees (Washington, D.C.: American Psychological Association Press)
1994;207-227.
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kolog, ruhsal ›zd›rab›, mümkün oldu¤unca kiﬂinin inançlar› ve kültürel normlar› ba¤lam›nda anlamaya çal›ﬂmal›d›r.
Bu, kültürel ve dinsel inançlara oldu¤u kadar politik ba¤lamlara da sayg›y› içermektedir. ‹ﬂkencenin ﬂiddeti ve sonuçlar› göz önüne al›nd›¤›nda, psikolojik de¤erlendirme yaparken tan› koymak ve s›n›fland›rmak için aceleci bir tutum yerine, ö¤renmeye aç›k bir tutum tak›n›lmal›d›r. ‹deal olarak bu tür bir tutum, ma¤dura, ﬂikayetlerinin ve ac›s›n›n bu koﬂullar alt›nda beklenebilir oldu¤unu ve gerçek olarak kabul edildi¤ini iletecektir. Bu anlamda, duyarl› empatik bir tutum, ma¤dura yabanc›laﬂma duygusundan bir ölçüde kurtulma olana¤› sa¤layabilecektir.
2. Yayg›n olarak görülen psikolojik tepkiler ve belirtiler
(a) Travman›n yeniden yaﬂant›lanmas›
241. ‹ﬂkence ma¤duru uyan›k ve bilinçli durumda oldu¤u halde, travmatik olay›n yeniden yaﬂant›land›¤› geriye
dönüﬂleri (flashback)* ve zorlant›l› an›lar› ya da travmatik olaylar›n çeﬂitli parçalar›n›, özgün ya da sembolik biçimleriyle içeren tekrarlay›c› kabuslar› olabilir. Travmay› sembolize eden ya da hat›rlatan çeﬂitli uyaranlara maruz kal›nd›¤›nda hissedilen rahats›zl›k, s›kl›kla otorite konumundaki insanlardan (hekimler ve psikologlar dahil) korkma
ve onlara güvenmeme ﬂeklinde ortaya ç›kabilir. Yetkililerin insan haklar› ihlallerine kat›ld›¤› ülkelerde ve durumlarda, otorite konumunda bulunan kiﬂilere yönelik korku ve güvensizlik, patolojik olarak düﬂünülmemelidir.
(b) Kaç›nma ve duygusal küntlük
(i) Travmay› hat›rlatan düﬂüncelerden, konuﬂmalardan, faaliyetlerden, mekanlardan veya insanlardan kaç›nma;
(ii)

Aﬂ›r› duygusal k›s›tl›l›k;

(iii)

Ciddi düzeyde kiﬂisel kopukluk ve toplumdan uzaklaﬂma, sosyal geri çekilme;

(iv)

Travmatik olay›n önemli bir parças›n› hat›rlayamama;

(c)

Artm›ﬂ uyar›lm›ﬂl›k

(i)

Uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorluk;

(ii)

Sinirlilik veya öfke patlamalar›;

(iii)

Konsantrasyon güçlü¤ü;

(iv)

Tetikte olma durumu, aﬂ›r› irkilme tepkisi;

(v)

Yayg›n anksiyete;

(vi)

Kesik kesik soluma, terleme, a¤›z kurumas› ya da baﬂ dönmesi ve gastrointestinal rahats›zl›klar.

(d) Depresyon belirtileri
242. Aﬂa¤›daki depresyon belirtileri görülebilir: depresif (çökkün) mizaç, haz alamama (daha önce ilgilendi¤i/ haz
ald›¤› faaliyetlere yönelik ciddi derecede ilgi/ haz azalmas›), iﬂtah bozuklu¤u ya da kilo kayb›, uyuyamama ya da
aﬂ›r› uyuma, psikomotor ajitasyon ya da yavaﬂlama, yorgunluk ve enerji kayb›, de¤ersizlik ve aﬂ›r› suçluluk duygular›, dikkatini toplamada, konsantre olmada ve hat›rlamada güçlükler, ölüm ve ölme düﬂünceleri, intihar düﬂünceleri ya da intihar giriﬂimleri.
(e) Kendilik kavram›nda zedelenme ve bir gelece¤i kalmad›¤› duygusunu taﬂ›ma
243. ‹ﬂkence ma¤duru, onar›lmaz biçimde zedelendi¤i ve geri dönülmez biçimde kiﬂilik de¤iﬂimine u¤rad›¤› ﬂeklinde bir duygu hissedebilir.102 Ma¤dur, bundan sonraki yaﬂam›nda mesle¤inde baﬂar›, evlenme, çocuk sahibi olma veya normal bir hayat sürdürme konusunda beklentilerinin olmad›¤›n› ve gelece¤inin k›s›tland›¤›n› hisseder.
* “Geri yaﬂant›lama/geriye dönüﬂ” (flashback): Uyan›k durumda travmatik yaﬂant›n›n sanki tekrar yaﬂan›yormuﬂ gibi bir film ﬂeridi ﬂeklinde
göz önüne gelmesi durumu (Ç.N.).
102 N.R. Holtan. “How medical assessment of victims of torture relates to psychiatric care”, J. M. Jaranson and M.K.Popkin eds, Caring
for Victims of Torture, (Washington, DC: American Psychiatric Press) 1998;107-113.
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(f) Disosiyosyon, depersonalizasyon ve atipik davran›ﬂlar
244. Disosiyasyon bilinçlilik, kendilik alg›s›, haf›za ve eylemlerin bütünlü¤ünde yar›lma durumudur. Kiﬂi belli eylemlerine dair fark›ndal›¤›n› yitirebilir veya eylemleri kesintiye u¤rayabilir veya ikiye bölünüp kendisini belli bir
uzakl›ktan gözlemliyormuﬂ gibi hissedebilir. Depersonolizasyon ise kiﬂinin kendisinden ya da bedeninden ayr›ld›¤›n› hissetmesidir. Dürtü kontrol sorunlar›, ma¤durun, travma öncesi kiﬂili¤ine k›yasla de¤erlendirdi¤inde oldukça
atipik olarak niteledi¤i davran›ﬂlara neden olurlar. Travma öncesinde tedbirli olan biri yüksek risk taﬂ›yan davran›ﬂlar sergileyebilir.
(g) Somatik (bedensel) ﬂikayetler
245. Nesnel bulgular olsun olmas›n, a¤r›, baﬂ a¤r›s› ve di¤er fiziksel ﬂikayetler gibi somatik semptomlar iﬂkence
ma¤durlar›nda s›kça rastlanan problemlerdir. A¤r›, görülen tek ﬂikayet olabilir, yeri ve yo¤unlu¤u de¤iﬂebilir. Somatik semptomlar, iﬂkencenin do¤rudan fiziksel bir sonucu ya da psikolojik kökenli olabilir. Örne¤in, çeﬂitli a¤r›
tipleri, iﬂkencenin do¤rudan fiziksel bir sonucu (olabilece¤i gibi) psikolojik kökenli de olabilir. Tipik somatik ﬂikayetler içinde, kafa travmalar›ndan kaynaklanan s›rt a¤r›lar›, kas-iskelet sistemi a¤r›lar› say›labilir. Baﬂ a¤r›s› iﬂkence ma¤durlar› aras›nda çok yayg›nd›r ve s›kl›kla travma sonras›nda kronikleﬂme e¤ilimindedir. Gerilim ve stres de
baﬂ a¤r›lar›na neden olabilir ya da alevlenmesine yol açabilir.
(h) Cinsel iﬂlev bozuklu¤u
246. Cinsel iﬂlev bozuklu¤u, sadece bu grupta olmamakla birlikte, özellikle cinsel iﬂkenceye ya da tecavüze maruz kalm›ﬂ iﬂkence ma¤durlar› aras›nda yayg›n olarak görülür (bölüm V.D.8’e bak›n›z).
(i) Psikoz
247. Kültürel ve dilsel farkl›l›klar psikotik semptomlarla kar›ﬂt›r›labilir. Birini psikotik olarak tan›mlamadan önce,
semptomlar› o bireyin kendine has kültürel ba¤lam› içerisinde de¤erlendirmek gerekir. Psikotik tepkiler k›sa ya da
uzun dönemli olabilir, ma¤dur tutuklu ve iﬂkence alt›ndayken ortaya ç›kabilece¤i gibi daha sonra da görülebilirler.
Aﬂa¤›da olas› psikotik bulgular›n bir listesi verilmiﬂtir:
(i)

Sanr›lar (delusion)

(ii)

Varsan›lar (halusination): ‹ﬂitsel, görsel, dokunsal, kokusal;

(iii)

Tuhaf (bizarre) düﬂünce ve davran›ﬂ;

(iv)

‹lüzyon ve alg› bozukluklar›: Bu belirtiler yalanc› varsan› (pseudo-halusinasyon) ﬂeklinde tezahür edebilir ve
gerçek psikotik tabloya yak›n bir konumda olabilirler. Uykuya dalarken ya da uyan›rken görülen alg› yan›lsamalar› ve varsan›lar, toplum içinde de yayg›nd›r ve psikoza iﬂaret etmezler. ‹ﬂkence ma¤durlar› için, aç›kça psikotik iﬂaretler veya belirtiler olmadan, ara s›ra ç›¤l›klar ya da isminin ça¤r›ld›¤›n› duymak ya da gölgeler görmek s›kça rastlan›lan bir durumdur.

(v)

Paranoya ve kötülük görme (perseküsyon)* * sanr›lar› (hezeyanlar›);

(vi)

Geçmiﬂinde ruhsal rahats›zl›k öyküsü bulunan iﬂkence ma¤durlar›nda, psikotik bozukluklar ya da psikotik
özelliklerin eﬂlik etti¤i duygulan›m bozukluklar› nüksedebilir. Geçmiﬂinde iki uçlu duygulan›m bozuklu¤u (bipolar bozukluk), psikotik özellikli tekrarlayan majör depresyon, ﬂizofreni ve ﬂizoafektif bozukluk olan ma¤durlar söz konusu bozuklu¤un yeni bir epizodunu yaﬂayabilirler.

(j)

Madde kötüye kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤›

248. Alkol ve madde kötüye kullan›m›, iﬂkence ma¤durlar›nda, (s›kl›kla) travmatik an›lardan kurtulmak, duygulan›m› düzenlemek ve anksiyete ile baﬂ etmek üzere ikincil olarak ortaya ç›kar.

** Ing. “delusions of persecution”: Bask›, zulüm, kötülük görme hezeyanlar› (Ç.N.)
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(k) Nöropsikolojik bozukluk
249. ‹ﬂkence, de¤iﬂik düzeylerde beyin hasar›na yol açan fiziksel travmaya da sebep olabilir. Kafaya al›nan darbeler, havas›z b›rakma ve uzun dönemli beslenme bozuklu¤u gibi durumlar, t›bbi muayenede kolayca saptanamayan
uzun dönemli nörolojik ve nöropsikolojik sonuçlara neden olabilir. Kafa görüntülemesi veya di¤er t›bbi yöntemlerle saptanamayan bütün beyin hasar› olgular›nda oldu¤u gibi, nöropsikolojik de¤erlendirme ve testler hasar› belgelemek için tek güvenilir yöntem olabilir. Bu tür de¤erlendirmelerde bulunan belirtiler s›k s›k, TSSB ve depresyon belirtileriyle anlaml› derecede örtüﬂürler. Bilinçlilik, yönelim, dikkat, konsantrasyon, haf›zada hasarlar ve gündelik iﬂlev düzeylerindeki dalgalanmalar, organik nedenlerle olabildi¤i gibi iﬂlev bozukluklar› sonucu da ortaya ç›kabilirler. Bu yüzden, bu tür ayr›mlar yap›l›rken, nöropsikolojik de¤erlendirme konusunda uzmanl›k ve nöropsikolojik ölçeklerin kültürler aras›nda geçerlili¤ine iliﬂkin problemlere yönelik fark›ndal›¤a ihtiyaç vard›r (aﬂa¤›da C.4.
k›sm›na bak›n›z).
3. Tan›sal s›n›fland›rmalar
250. ‹ﬂkence ma¤durlar›nda rastlanan ana ﬂikayetler ve öne ç›kan bulgular, kiﬂinin yaﬂam deneyimleri, kültürel,
toplumsal ve politik ba¤lam›yla iliﬂkili olarak oldukça büyük farkl›l›klar gösterirken, de¤erlendirmeyi yapan kiﬂilerin travma ve iﬂkence ma¤durlar›nda en s›k görülen bozukluklar hakk›nda bilgili olmas› gerekir. Ayr›ca, travmayla iliﬂkili mental bozukluklar dikkate de¤er biçimde birliktelik gösterdi¤inden, birden fazla mental bozuklu¤un bulunmas› nadir görülen bir durum de¤ildir. Çeﬂitli anksiyete ve depresyon belirtileri, iﬂkenceden kaynaklanan en
yayg›n belirtilerdir. Ço¤u durumda bahsedilen belirtiler, anksiyete ve duygudurum bozukluklar› kategorileri alt›nda
s›n›fland›nlacakt›r. Önde gelen iki s›n›fland›rma sistemi, Uluslararas› Hastal›k S›n›fland›rmas› (ICD-10) mental ve
davran›ﬂsal bozukluklar›n s›n›fland›rmas› ve Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin Mental Hastal›klar›n Tan›sal ve ‹statistiksel El Kitab›n›n dördüncü bask›s›d›r (DSM-IV).103,104 Tan›sal kategorilerin tan›mlar› için okur ICD-10 ve
DSM-IV’e baﬂvurmal›d›r. Burada travmayla iliﬂkili en s›k görülen tan›lar; TSSB, major depresyon ve kal›c› kiﬂilik
de¤iﬂikli¤i gözden geçirilecektir.
(a) Depresif bozukluklar
251. Depresif durumlar, iﬂkence ma¤durlar›nda hemen hemen her zaman görülmektedir. ‹ﬂkencenin etkilerinin
de¤erlendirilmesi ba¤lam›nda, TSSB’nin ve majör depresif bozuklu¤un aç›kça ay›rt edilebilir etyolojilere sahip iki
farkl› hastal›k oldu¤unu varsaymak sorunludur. Depresif bozukluklar, tek atakl› veya tekrarlay›c› (birden fazla atak)
majör depresif bozukluklar› kapsar. Depresif bozukluklar psikotik, katatonik, melankolik ya da atipik özelliklerle
birlikte veya bu özellikler olmadan seyredebilir. DSM-IV’e göre majör depresif atak tan›s› koyabilmek için aﬂa¤›daki belirtilerin beﬂ ya da daha fazlas›n›n son iki haftal›k dönemde bulunmas› ve daha önceki iﬂlevselli¤e göre bir
de¤iﬂikli¤in görülmesi gerekmektedir (belirtilerden en az biri depresif duygudurum veya ilgi veya hazz›n kayb› olmal›d›r): (1) depresif duygudurum; (2) faaliyetlerin tümüne ya da ço¤una duyulan ilginin ya da al›nan hazz›n belirgin bir biçimde azalmas›; (3) kilo kayb› veya iﬂtah›n artmas› ya da azalmas›; (4) uykusuzluk veya aﬂ›r› uyuma; (5)
psikomotor ajitasyon veya yavaﬂlama; (6) yorgunluk ya da enerji kayb›; (7) de¤ersizlik ya da aﬂ›r› veya yersiz suçluluk duygular›; (8) düﬂünme veya yo¤unlaﬂma yetene¤inde azalma; (9) tekrarlayan ölüm ya da intihar düﬂünceleri. Bu tan›y› koyabilmek için, belirtilerin fizyolojik bir bozuklu¤a ba¤l› olmamas› ve baﬂka bir DSM-IV tan›s› ile aç›klanamayan belirgin bir rahats›zl›¤a veya sosyal ya da mesleki iﬂlevsellik kayb›na yol açmas› gerekir.
(b) Travma sonras› stres bozuklu¤u (TSSB)
252. ‹ﬂkencenin psikolojik etkileriyle en yayg›n biçimde iliﬂkilendirilen tan›, travma sonras› stres bozuklu¤udur
(TSSB). ‹ﬂkence ve bu tan› aras›ndaki iliﬂki, sa¤l›k hizmeti sunanlar, iltica mahkemeleri ve ilgili kamuoyu nezdinde oldukça güçlü bir hal alm›ﬂt›r. Bu durum, TSSB’nin iﬂkencenin temel psikolojik sonucu oldu¤u yolunda yanl›ﬂ
ve indirgemeci bir izlenime yol açm›ﬂt›r.
103 World Health Organization, The ICD-10 Classification of mental and behavioral disorders and diagnostic guidelines, (Cenneva, 1994).
104 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,4th ed. (Washington, D.C.) 1994.
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253. DSM-IV’ün TSSB tan›m› a¤›rl›kla, zorlay›c› an›lar, kabuslar ve/veya travman›n önemli yanlar›n› hat›rlayamama gibi travmaya ba¤l› haf›za bozukluklar›n›n varl›¤›na dayanmaktad›r. Kiﬂi, iﬂkencenin ayr›nt›lar›n› tam olarak hat›rlayamayabilir, fakat iﬂkence deneyiminin önemli temalar›n› hat›rlayacakt›r. Örne¤in ma¤dur, çeﬂitli durumlarda
tecavüze u¤rad›¤›n› hat›rlayabilir fakat tam olarak tarihleri, yerleri ve ayr›nt›l› olarak mekan› ve failleri hat›rlayamayabilir. Bu tür durumlarda, ayr›nt›lar› hat›rlayamamak, ma¤durun öyküsünün güvenilirli¤ini azaltmaz, aksine artt›r›r. Yeniden görüﬂme yap›ld›¤›nda, ma¤durun öyküsündeki ana temalar birbiriyle tutarl› olacakt›r. ICD-10’daki
TSSB tan›s› DSM-IV’ünküne çok benzerdir. DSM-IV’e göre, TSSB akut, kronik ya da geç olabilir. Belirtiler bir aydan daha fazla bir süre boyunca bulunmal›, belirgin bir rahats›zl›k veya iﬂlev bozuklu¤u yaratmal›d›r. TSSB tan›s›
koyabilmek için, kiﬂinin kendisinin ya da baﬂkalar›n›n yaﬂam›n› tehdit edici ve aﬂ›r› korku, çaresizlik veya dehﬂet
yaratan travmatik bir olaya maruz kalm›ﬂ olmas› gereklidir. Travmatik olay aﬂa¤›daki durumlardan biri veya daha
fazlas› ﬂeklinde ›srarl› olarak “yeniden yaﬂant›lanmal›d›r”: olay›n zorlay›c› ve rahats›zl›k verici an›lar›n›n hat›rlanmas›; olayla ilgili tekrarlay›c› tarzda rahats›zl›k veren rüyalar görme; varsan›lar (halusinasyon), yan›lsamalar (iluzyon)
ve geriye dönüﬂlerle (flashback) olay sanki yeniden oluyormuﬂ gibi hissetme ya da davranma; olay› hat›rlatan durumlara maruz kal›nd›¤›nda aﬂ›r› psikolojik rahats›zl›k duyma ve olay›n çeﬂitli yönlerini sembolize eden ya da hat›rlatan ipuçlar›na maruz kal›nd›¤›nda fizyolojik tepki verme.
254. Kiﬂi, aﬂa¤›dakilerden en az üçünün ›srarl› bir ﬂekilde tezahür etmesiyle, travmatik olayla ilgili uyaranlardan
kaç›n›r ve/veya (veya) tepkiselli¤i genel olarak küntleﬂir: (1) travma ile ilgili düﬂüncelerden, duygulardan ve konuﬂmalardan kaç›nmaya çal›ﬂma; (2) travmay› hat›rlatacak faaliyetlerden, yerlerden ve kiﬂilerden kaç›nmaya çal›ﬂma;
(3) olay›n önemli bir yan›n› hat›rlayamama; (4) kendisi için önemli faaliyetlere yönelik ilgi azalmas›; (5) di¤er insanlardan kopma veya yabanc›laﬂma; (6) k›s›tl› duygulan›m ve (7) gelece¤e iliﬂkin beklentilerin azalmas›. DSM-IV
TSSB tan›s› koyabilmek için, aﬂa¤›dakilerden en az ikisiyle birlikte tezahür eden ve travmadan önce varolmayan
artm›ﬂ uyan›kl›k belirtilerinin süreklilik kazanmas› gerekir: Uykuya dalma ve uykuyu sürdürme zorluklar›; sinirlilik
veya öfke patlamalar›; aﬂ›r› tetikte olma ve aﬂ›r› irkilme tepkisi.
255. TSSB belirtileri kronikleﬂebilir veya uzun zaman dilimlerinde dalgalanma gösterebilir. Baz› dönemlerde, aﬂ›r› uyan›kl›k ve sinirlilik belirtileri klinik tabloda hakim duruma geçebilir. Böyle zamanlarda ma¤dur genellikle, zorlay›c› an›lar, kabuslar ve geriye dönüﬂlerin art›ﬂ›ndan da ﬂikayetçi olacakt›r. Ma¤dur di¤er zamanlarda, göreceli olarak belirti göstermeyebilir ya da duygusal tepkileri daralm›ﬂ ve içe dönük olarak gözükebilir. TSSB tan›s› konulmas› için gereken ölçütlerin karﬂ›lanamamas›n›n, kiﬂinin iﬂkence görmedi¤i anlam›na gelmeyece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
ICD-10’a göre, vakalar›n belirli bir bölümünde TSSB, sonunda devaml› bir kiﬂilik de¤iﬂimine evrilen, y›llarca süren kronik bir seyir izleyebilir.
(c) Kal›c› kiﬂilik de¤iﬂimi
256. Katastrofik ya da uzun süren aﬂ›r› stresten sonra, daha önce herhangi bir kiﬂilik bozuklu¤u öyküsüne sahip
olmayan kiﬂilerde yetiﬂkin kiﬂilik bozukluklar› geliﬂebilir. Kiﬂili¤i de¤iﬂtirebilen aﬂ›r› stres tipleri aras›nda, toplama
kamp› deneyimleri, afetler, öldürülme riskinin oldu¤u uzun süren tutsakl›k, terörizm ve iﬂkence ma¤duru olmak gibi hayat› tehdit eden durumlara maruz kalmak vard›r. ICD-10’a göre, kal›c› kiﬂilik de¤iﬂimi tan›s›, yaln›zca, travmatik olaydan önce bulunmamak koﬂuluyla, kat› ve uyumsuz davran›ﬂlara eﬂlik eden, kiﬂinin çevresini ve kendisini alg›lama, düﬂünme ve iliﬂki kurma tarzlar›nda kesin, ciddi ve ›srarl› bir de¤iﬂim oldu¤una dair kan›tlar›n mevcudiyetinde konulmal›d›r. Baﬂka bir ruhsal bozuklu¤un görünümleri, daha önceki bir ruhsal bozuklu¤un devam› olan
belirtiler ve beyin hastal›¤›na, iﬂlev bozuklu¤una veya hasar›na ba¤l› kiﬂilik ve davran›ﬂ de¤iﬂimleri bu tan› kapsam›na girmez.
257. ICD-10’un y›k›c› bir deneyimden sonra geliﬂen devaml› kiﬂilik de¤iﬂimi tan›s›n› koyabilmek için, kiﬂilikteki
de¤iﬂikliklerin, y›k›c› strese maruz kal›nd›ktan sonra en az iki y›l boyunca mevcut olmas› gerekir. ICD-10, maruz kal›nan stresin, “kiﬂilik üzerindeki derin etkilerini aç›klamak için kiﬂisel yatk›nl›¤› ve incinebilirli¤i dikkate almay› gerektirmeyecek” kadar aﬂ›r› olmas›n› koﬂul olarak koyar. Bu kiﬂilik de¤iﬂimi, dünyaya karﬂ› düﬂmanca ve güvensiz bir tutum, sosyal geri çekilme, boﬂluk veya umutsuzluk duygular›, yabanc›laﬂma ve sanki sürekli tehdit ediliyormuﬂ gibi (uçurumun kenar›ndaym›ﬂ gibi hissetme) kronik endiﬂe ve huzursuzluk birlikte seyreder.
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(d) Madde kötüye kullan›m›
258. Klinisyenler, alkol ve madde kullan›m›n›n, iﬂkence ma¤durlar›nda travmatik an›lar› bast›rmak, rahats›zl›k verici duygulan›m› düzenlemek ve anksiyeteyi kontrol alt›na almak için genellikle ikincil olarak geliﬂti¤ini gözlemlemiﬂlerdir. TSSB’nin di¤er bozukluklarla birlikte seyretmesi (komorbidite) yayg›n bir durum olmas›na ra¤men, iﬂkence ma¤durlar›nda madde kötüye kullan›m› sistematik olarak pek araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Ancak TSSB’li kiﬂilerden
oluﬂan gruplar üzerine yap›lan ve mülteciler, savaﬂ esirleri ve silahl› çat›ﬂma gazileri gibi iﬂkence ma¤durlar›n› kapsayan çal›ﬂmalardan elde edilen baz› gözlemler ﬂunlar› göstermiﬂtir: Aﬂ›r› madde kullan›m›n›n yayg›nl›¤› etnik ve
kültürel gruba ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik göstermektedir;105,106 TSSB’li eski savaﬂ esirlerinde ve savaﬂ gazilerinde
madde kötüye kullan›m› riski artm›ﬂt›r;107,108 TSSB ile madde kötüye kullan›m›n›n birlikte görülme s›kl›¤› yüksektir.109,110,111,112 Özet olarak, TSSB riski taﬂ›yan di¤er gruplardan ö¤renilenlere göre, madde kötüye kullan›m›n›n iﬂkence ma¤durlar› için potansiyel bir eﬂlik eden (komorbid) tan› oldu¤una iliﬂkin yeterince delil bulunmaktad›r?
(e) Di¤er tan›lar
259. Bu bölümde tan›mlanan semptomlar katalo¤undan aç›kça görüldü¤ü gibi, TSSB, depresyon ve kal›c› kiﬂilik
de¤iﬂikli¤ine ek olarak düﬂünülmesi gereken baﬂka tan› kategorileri de vard›r. Di¤er olas› ek tan›lar ﬂunlard›r (bunlarla s›n›rl› olmad›¤› unutulmamal›d›r):
(i)

Yayg›n anksiyete bozuklu¤u; çeﬂitli olaylar ve faaliyetlerle ilgili aﬂ›r› anksiyete ve endiﬂe, kas gerginli¤i ve
otonomik etkinlikte art›ﬂ özellikleri gösterir.

(ii)

Panik bozukluk; terleme, bo¤ulma hissi, titreme, kalp at›ﬂlar›n›n h›zlanmas›, baﬂ dönmesi, bulant›, so¤uk ya
da s›cak basmas› gibi belirtileri içeren tekrarlay›c› ve beklenmeyen bir tarzda yo¤un korku ve rahats›zl›k ataklar›n›n tezahür etmesidir.

(iii)

Akut stres bozuklu¤u; bu bozukluk temel olarak travma sonras› stres bozuklu¤uyla ayn› belirtilere sahiptir,
ancak travmatik olaya maruz kald›ktan sonraki bir ay içinde teﬂhis edilmektedir;

(iv)

Somatoform bozukluklar; herhangi bir t›bbi nedene ba¤lanamayan fiziksel belirtileri içerir;

(v)

‹ki uçlu duygulan›m bozuklu¤u (bipolar bozukluk); yükselmiﬂ, geniﬂlemiﬂ veya aﬂ›r› hassaslaﬂm›ﬂ duygudurum, büyüklük hissi (grandiozite), uyku ihtiyac›n›n azalmas›, düﬂüncelerin uçuﬂmas›, psikomotor ajitasyon
ve ilgili psikotik bulgularla seyreden manik ya da hipomanik ataklar;

105 P. J. Farias, “Emotional distress and its socio-political correlates in Salvadoran refugees: analysis of a clinical sample”, Culture, Medicine and Psychiatry, 1991;15:167-192.
106 A. Dadfar. “The Afghans: Bearing the scars of a forgotten war”, A. Marsella et al eds. Amidst Peril and Pain, (Washington, D.C.,
American Psychological Association) 1994.
107 G. W. Beebe. “Follow-up studies of World War II and Korean War prisoners: II. Morbidity, disability, and maladjustments”, American
Journal of Epidemiology, 1975;101:400-422.
108 B. E. Engdahl et al. “The comorbidity and course of psychiatric disorders in a community sample of former prisoners of war.” American Journal of Psychiatry 1998; 155: 1740-1745.
109 T. M. Keane and J. Wolfe, “Comorbidity in post-traumatic stress disorder: an analysis of community and clinical studies”, Journal of
Applied Social Psychology, 1990; 20:1776-1788.
110 R. A. Kulka et al. Trauma and the Vietnam War generation: report of findings from the National Vietnam Veterans Readjustment
Study, (New York: Brunner/ Mazel), 1990.
111 B. K. Jordan et al. “Lifetime and current prevalence of specific psychiatric disorders among Vietnam veterans and controls”, Archives
of General Psychiatry, 1991; 48(3): 207-215.
112 A.Y. Shalev, A. Bleich and R. J. Ursano, “Posttraumatic stress disorder: somatic comorbidity and effort tolerance”, Psychosomatics
1990; 31(2): 197-203.
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(vi)

Genel bir t›bbi duruma ba¤l› olan bozukluklar; s›kl›kla, bilinçlilik, yönelim, dikkat, yo¤unlaﬂma, haf›za ve gündelik iﬂlev düzeylerinde düzensizlikler ya da eksiklikler sonucunda ortaya ç›kan beyin hasar› ﬂeklinde

(vii)

Fobiler; sosyal fobi ve agorafobi gibi.

C. Psikolojik/psikiyatrik de¤erlendirme
1. Etik ve klinik ilkeler
260. Psikolojik de¤erlendirmeler, aﬂa¤›daki gibi bir çok nedenle, iﬂkence ma¤durlar›n›n maruz kald›¤› tacize dair
çok önemli kan›tlar sa¤layabilirler: ‹ﬂkence, s›k s›k tahrip edici psikolojik belirtilere neden olur; iﬂkence s›ras›nda
genellikle herhangi bir fiziksel iz b›rakmayacak yöntemler seçilir ve fiziksel iﬂkence yöntemleri kaybolan veya spesifik olmayan izlere yol açar.
261. Psikolojik de¤erlendirme, adli t›p incelemelerinde, politik s›¤›nma baﬂvurular›n›n desteklenmesinde, as›ls›z/gerçek olmayan itiraflar›n hangi koﬂullar alt›nda al›nd›¤›n›n saptanmas›nda, bölgesel iﬂkence uygulamalar›n›n
anlaﬂ›lmas›nda, ma¤durlar›n tedavi ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde ve insan haklar› incelemelerinde faydal› kan›tlar
sa¤lar. Psikolojik de¤erlendirmenin genel amac›, kiﬂinin anlatt›¤› iﬂkence öyküsü ile de¤erlendirme sürecinde gözlenen psikolojik bulgular aras›ndaki uyum derecesinin saptanmas›d›r. Bu amaca yönelik olarak, psikolojik de¤erlendirme, ma¤durun ayr›nt›l› öyküsünü, mental durum muayene bulgular›n›, sosyal iﬂlevsellik de¤erlendirmesini ve
klinik kanaatin formülasyonunu içermelidir (bölüm III.C. ve IV.E.’ye bak›n›z). Uygun oldu¤u durumlarda, psikiyatrik bir tan› konmal›d›r. ‹ﬂkence ma¤durlar› aras›nda psikolojik belirtiler oldukça yayg›n olarak görüldü¤ü için bütün iﬂkence de¤erlendirmelerinin bir psikolojik de¤erlendirmeyi de içermesi oldukça gereklidir.
262. Psikolojik durum de¤erlendirmesi ve klinik tan› formülasyonu her zaman kültürel ba¤lam› dikkate alarak yap›lmal›d›r. Kültüre özgü sendromlar›n ve belirtilerin aktar›ld›¤› dildeki rahats›zl›klara iliﬂkin deyimlerin fark›nda olmak, hem görüﬂmeyi yürütmek hem de klinik kanaat ve sonucu formüle etmek aç›s›ndan son derece önemlidir.
Görüﬂmeci ma¤durun kültürü hakk›nda çok az ya da hiç bir ﬂey bilmiyorsa, o zaman bir çevirmenin* yard›m›na ihtiyaç vard›r. ‹deal durumda, ma¤durla ayn› ülkeden olan tercüman, dili, görenekleri, dinsel gelenekleri ve görüﬂme s›ras›nda ak›lda tutulmas›nda fayda olan di¤er inanç sistemlerini tan›yor olacakt›r. Görüﬂme, görüﬂülen kiﬂide
korku ve güvensizlik yaratabilir ve daha önce maruz kal›nan sorgulamalar› hat›rlatma olas›l›¤› bulunmaktad›r. Yeniden travmatize etme riskini azaltmak için klinisyen, görüﬂülen kiﬂinin yaﬂad›klar›n› ve kültürel arka plan› anlad›¤› hissini verebilmelidir. Klinisyenin pasif oldu¤u ve az konuﬂtu¤u baz› psikoterapi yöntemlerinde kullan›ld›¤› gibi
çok kat› bir “klinik yans›zl›k” sergilemek uygun de¤ildir. Klinik hekim, görüﬂtü¤ü kiﬂinin bir müttefiki oldu¤unu
ma¤dura iletebilmeli ve destekleyici olan, yarg›lay›c› olmayan bir yaklaﬂ›m izlemelidir.
2. Görüﬂme Süreci
263. Klinisyen, görüﬂece¤i kiﬂiye görüﬂme sürecinde izlenecek prosedürü (iﬂkence öyküsü ve ﬂimdiki psikolojik iﬂlevselli¤i içeren psikososyal öyküye iliﬂkin sorular) ayr›nt›l› olarak anlatmal› ve kiﬂiyi bu sorular›n ortaya ç›karabilece¤i yo¤un duygusal tepkilere haz›rlamal›d›r. Görüﬂülen kiﬂiye görüﬂmeye ara verme ve herhangi bir noktada görüﬂmeyi kesme imkan› tan›nmal› ve e¤er stres düzeyi katlan›lamaz bir hal al›rsa, görüﬂme baﬂka bir zaman için
randevulaﬂarak durdurulabilmelidir. Klinisyen, klinik de¤erlendirmede nesnel kalmay› sürdürürken, sorular› sorarken duyarl› ve empatik olmal›d›r. Ayn› zamanda görüﬂmeci, ma¤dura ve iﬂkence tasvirlerine yönelik, alg›lama ve
yarg›lar›n› etkileyebilecek potansiyel kiﬂisel tepkilerinin fark›nda olmal›d›r.
264. Görüﬂme süreci, ma¤dura iﬂkence s›ras›ndaki sorgulamay› hat›rlatabilir. Bu yüzden, klinisyene yönelik korku, öfke, içe kapanma, çaresizlik, kafa kar›ﬂ›kl›¤›, panik, nefret gibi olumsuz duygular güçlü biçimde ortaya ç›kabilir. Klinisyenin bu tür duygular›n ifade edilmesine ve aç›klanmas›na izin vermesi, ma¤durun içinde bulundu¤u
zor durumu anlad›¤›n› ifade etmesi gerekir. Ayr›ca kiﬂinin hala eziyet görme ve bask› alt›nda olma olas›l›¤› ak›lda
tutulmal›d›r. Gerekli oldu¤u hallerde, yetkililer taraf›ndan yasaklanm›ﬂ faaliyetlerle ilgili sorulardan kaç›n›lmal›d›r.
* ** ‘Çevirmen’ bu metinde ‘interpreter’ karﬂ›l›¤›nda kullan›lm›ﬂt›r; bire bir ceviri yapman›n otesinde, ifadeyi kulturel, sosyal anlamlariyla uzmana aktaran kisidir” (Ç.N)
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Ne amaçla psikolojik de¤erlendirme yap›ld›¤›n› dikkate almak, uzman›n sorumlu bulundu¤u gizlili¤in derecesini
de belirleyece¤i için önemlidir. De¤erlendirme, bir devlet yetkilisi taraf›ndan yasal bir prosedür içinde kiﬂinin iﬂkence iddialar›n›n do¤rulu¤unu tespit etmek için istenmiﬂse, o zaman de¤erlendirilen kiﬂiye raporda sunulacak bütün bilgiler için t›bbi gizlilik kural›n›n geçerli olmayaca¤› söylenmelidir. Ancak psikolojik de¤erlendirme talebi ma¤durdan geliyorsa, o takdirde uzman t›bbi gizlilik ilkesine uymal›d›r.
265. Fiziksel ve psikolojik de¤erlendirme yapan klinisyenlerin, ﬂiddetli travmatik durumlar›n de¤erlendirilmesi s›ras›nda hem görüﬂen hem de görüﬂülen kiﬂide ortaya ç›kabilecek potansiyel duygusal tepkilerin fark›nda olmalar›
gerekir. Bu duygusal tepkiler, aktar›m (transferans) ve karﬂ›-aktar›m olarak adland›r›l›rlar. Örne¤in, özellikle travma öykülerini ayr›nt›lar›n› anlatmalar› ya da hat›rlamalar› istendi¤inde, iﬂkence ma¤durlar›n›n gösterdi¤i tipik tepkilerden baz›lar› güvensizlik, korku, utanç, öfke ve suçluluktur. Aktar›m, ma¤durun, gerçekte kendi geçmiﬂ yaﬂant›lar›yla iliﬂkili oldu¤unu fark etmeyerek, klinisyene kiﬂisel olarak hissetti¤ini zannetti¤i, klinisyene yöneltilmiﬂ duygular›d›r. Ayr›ca karﬂ›-aktar›m olarak bilinen, klinisyenin ma¤dura yönelik duygusal tepkileri de psikolojik de¤erlendirmeyi etkileyebilir. Aktar›m ve karﬂ›-aktar›m birbirlerine ba¤l› ve etkileﬂim içindedir.
266. Travmatik bir öykünün ayr›nt›lar›n› anlatmay› ve hat›rlamay› içeren bir görüﬂme veya muayenenin, ma¤duru, rahats›zl›k yaratan ve istenmeyen an›lara, düﬂüncelere ve duygulara maruz b›rakaca¤› düﬂünüldü¤ünde, aktar›m tepkilerinin de¤erlendirme süreci üzerindeki potansiyel etkileri net bir ﬂekilde görülebilir. Bu yüzden, bir iﬂkence ma¤duru, yararlanaca¤› umuduyla görüﬂmeyi kabul etse bile, görüﬂme s›ras›nda, maruz kald›¤› an›lar ve konular travmatik yaﬂant›s›n› canland›rabilir. Bu durum aﬂa¤›dakileri kapsayabilir:
267. Görüﬂmecinin sorular›, soruﬂturmaya benzer bir zorlanma ﬂeklinde alg›lanabilir. Ma¤dur, görüﬂmecinin gözetleyici ve sadist motivasyonlar› oldu¤undan kuﬂkulanabilir ve “Neden baﬂ›ma gelenlerin en korkunç ayr›nt›lar›n›
bile anlatmam› istiyor?” “Normal bir insan hayat›n› kazanmak için neden benimkisi gibi öyküler dinlemeyi tercih
etsin?” “Tuhaf bir tür motivasyonu olmal›” vb. sorular taﬂ›yabilir. Görüﬂmeci tutuklanmam›ﬂ ve iﬂkence görmemiﬂ
oldu¤u için ona yönelik önyarg›lar söz konusu olabilir. Bu durum görüﬂmecinin düﬂman saflar›ndan biri olarak de¤erlendirilmesine yol açabilir.
268. Görüﬂmeci otorite konumunda biri olarak alg›lan›r (ki ço¤unlukla bu do¤rudur) ve bu yüzden travma öyküsünün çeﬂitli yönlerini aktarmak için ma¤dur aç›s›ndan görüﬂmeci güvenilmez bulunabilir, ya da tam tersine, halen gözalt›nda olan kiﬂilerde s›kl›kla görüldü¤ü gibi, görüﬂme nedeniyle cezaland›rma olmayaca¤›na dair herhangi
bir güvence verilemezken bile, görüﬂmeciye aﬂ›r› güven duyulabilir. Tutuklular›n baﬂkalar›na aﬂ›r› güvenerek kendilerini gereksiz risklere sokmamalar› için her türlü önlem al›nmal›d›r. ‹ﬂkence ma¤durlar›, de¤erlendirme kapsam›nda verdikleri bilgilerin bask› yapan devlet görevlilerinden korunamayaca¤›ndan korkabilirler. Korku ve güvensizlik, hekimlerin ve di¤er sa¤l›kç›lar›n iﬂkence eylemine kat›lm›ﬂ oldu¤u durumlarda özellikle güçlüdür.
269. Birçok durumda görüﬂmeci, ço¤unluk kültürüne ve etnik grubuna mensupken, ma¤dur, görüﬂmenin yap›ld›¤› yer itibar›yla az›nl›k grubuna ve kültürüne mensup olacakt›r. Bu eﬂitsizlik dinami¤i, iktidar dengesizli¤i alg›s›n›
(ve gerçekli¤ini) pekiﬂtirebilir; ma¤durun korku, güvensizlik duygular›n› ve boyun e¤me zorunlulu¤una iliﬂkin potansiyel alg›s›n› kuvvetlendirebilir. Baz› durumlarda, özellikle ma¤durlar halen gözalt›ndaysa , bu dinamik görüﬂmeciden çok çevirmen için geçerli olabilir. O yüzden ideal olarak, çevirmenin herkes taraf›ndan, en az araﬂt›rmac› kadar ba¤›ms›z bir kiﬂi olarak görülebilmesi için yerel de¤il “d›ﬂandan” biri olmas› gerekir. Tabii ki tercüman, yetkililerin daha sonra görüﬂmede neler konuﬂuldu¤unu ö¤renmek için bask› uygulayabilecekleri bir
aile üyesi de olmamal›d›r.
270. Görüﬂmeciyle iﬂkencecinin cinsiyetleri ayn›ysa, görüﬂme süreci, cinsiyetlerin farkl› oldu¤u duruma göre iﬂkenceye daha çok benzeyen bir tarzda alg›lanabilir. Örne¤in, cezaevinde erkek bir gardiyan taraf›ndan tecavüze
u¤ram›ﬂ bir kad›n›n erkek bir görüﬂmeci karﬂ›s›nda, kad›n bir görüﬂmeciyle olabilece¤inden daha çok rahats›zl›k,
güvensizlik ve korku yaﬂamas› muhtemeldir. Bu durum, cinsel olarak tacize u¤ram›ﬂ erkekler için de ayn›d›r. Bu
tacizlerin ayr›nt›lar›n› bir kad›n görüﬂmeciye anlatmaktan utanabilirler. Özellikle halen tutuklu olan ma¤durlarla ilgili tecrübeler göstermiﬂtir ki, “geleneksel olarak köktenci” toplumlar (ki bu toplumlarda b›rak›n muayeneyi, bir erke¤in bir kad›nla görüﬂme yapmas› bile mümkün de¤ildir) d›ﬂ›ndaki bütün toplumlarda, tecavüz olgular›nda görüﬂ-
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mecinin erkek olmamas›ndan çok, ma¤durun net sorular sorabilece¤i bir hekim olmas›, çok daha önemli olabilir.
Tecavüz ma¤durlar›n›n sa¤l›kç› olmayan kad›n araﬂt›rmac›lara hiç bir ﬂey anlatmad›klar›, ancak baz› spesifik sorular› sorabilmek için erkek olsa bile bir hekimle konuﬂmak istedikleri bilinmektedir. Tipik sorular, gebe kalmak, ileride gebe kalabilmek gibi olas› sekeller ve gelecekte eﬂler aras› cinsel iliﬂkiler vb. üzerinedir. Adli amaçlarla yap›lan de¤erlendirmelerde, ayr›nt›lara gerekli dikkatin gösterilmesi ve öyküye dair net sorular›n sorulmas›, kolayca,
görüﬂmecinin ma¤dura güvenmedi¤ini ve ondan kuﬂkuland›¤›n› gösteren iﬂaretler olarak alg›lan›r.
271. Yukar›da de¤inilen psikolojik bask›lar alt›nda, ma¤durlar kendilerini an›lar›n istilas›na u¤ram›ﬂ ve yeniden
travmatize edilmiﬂ hissedebilirler ve sonuç olarak, oldukça kuvvetli savunma mekanizmalar› kullanarak muayene
ve görüﬂme süresince içlerine kapan›rlar ve duygusal olarak küntleﬂirler. Özellikle içe kapan›ﬂ ve küntleﬂme, belgeleme aç›s›ndan ciddi zorluk yarat›r, çünkü ma¤durlar için öykülerini aktarmak çok faydal› olabilece¤i halde öykülerini ve mevcut ac›lar›n› etkin bir ﬂekilde aktaramayabilirler.
272. Karﬂ›-aktar›m tepkileri ço¤unlukla bilinç d›ﬂ›d›r ve karﬂ›-aktar›m, fark›na var›lmazsa bir sorun halini al›r. Gördükleri iﬂkenceleri anlatan insanlar› dinlerken, görüﬂmecinin duygusal tepkiler vermesi beklenir. Bu duygular klinisyenin etkin bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n› engelleyebilme potansiyeline sahip olsalar bile, iyi anlaﬂ›ld›klar›nda klinisyene rehberlik de edebilirler. ‹ﬂkence ma¤durlar›n›n de¤erlendirilmesi ve onlar›n tedavisiyle u¤raﬂan hekimler ve psikologlar, tipik karﬂ›-aktar›m tepkilerine dikkat etmenin ve onlar› anlaman›n çok önemli oldu¤u konusunda hemfikirdirler. Çünkü karﬂ›-aktar›m, iﬂkencenin fiziksel ve psikolojik etkilerini de¤erlendirme ve belgeleme becerilerini
ciddi derecede s›n›rland›rabilir. ‹ﬂkencenin ve di¤er kötü muamele biçimlerinin etkili bir ﬂekilde belgelenmesi, bu
alanda nas›l bir kiﬂisel motivasyonla çal›ﬂ›ld›¤›n›n anlaﬂ›lmas›n› gerektirir. Sürekli bu tür incelemeler yapan profesyonellerin, bu alanda tecrübeli olan meslektaﬂlar›ndan süpervizyon ve profesyonel destek almalar› gerekti¤i konusunda fikir birli¤i vard›r. Yayg›n karﬂ›-aktar›m tepkileri aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
(a)

Rahats›z edici konulara maruz kalmaya tepki olarak kaç›nma, içe kapanma ve savunmac› kay›ts›zl›k. Bunun
sonucu olarak baz› ayr›nt›lar unutulabilir ve fiziksel ya da psikolojik etkilerin ﬂiddeti hafife al›nabilir.

(b)

Depresyon belirtilerine ya da kabuslar, anksiyete ve korkularla seyreden “vekaleten travmatizasyona****
yol açabilen hayal k›r›kl›¤›, çaresizlik, umutsuzluk ve aﬂ›r› özdeﬂim.

(c)

Kendini bir kurtar›c›, travma konusunda büyük bir uzman veya ma¤durun iyileﬂmesi ve sa¤l›¤› için son umut
olarak hissetme biçiminde görülen güç ve büyüklenme duygular›.

(d)

Anlat›lan öykü ve ›st›rab›n a¤›rl›¤› karﬂ›s›nda mesleki yetenekler konusunda güvensizlik duygular›. Bu duygular, ma¤durun hakk›n› gözetme becerisine iliﬂkin güvensizlik ve gerçekçi olmayan bir biçimde ideal t›bbi
normlara iliﬂkin aﬂ›r› zihinsel meﬂguliyet ﬂeklinde tezahür edebilir.

(e)

Ma¤durun iﬂkence yaﬂant›s›n› ve ac›s›n› paylaﬂmam›ﬂ olmaktan veya politik düzeyde nelerin yap›lmam›ﬂ oldu¤unun fark›nda olmaktan kaynaklanan suçluluk duygular›. Bu duygular, ma¤dura aﬂ›r› duygusal veya idealize edilmiﬂ bir yaklaﬂ›m gösterilmesine yol açabilir.

(f)

‹ﬂkence faillerine ve bask› yapanlara yönelik k›zg›nl›k ve öfke beklenen duygulard›r, ancak fark›nda olunmayan kiﬂisel yaﬂant›lar taraf›ndan harekete geçirildiklerinde, uzman›n nesnelli¤i sürdürme becerisini zay›flatabilir ve öfke kronik ve aﬂ›r› bir hal alabilir.

(g)

Al›ﬂ›lmad›k düzeylerde anksiyeteye maruz kalma sonucunda, görüﬂülen kiﬂiye karﬂ› tepki veya k›zg›nl›k duygular› ortaya ç›kabilir. Bu duygular, klinisyen iﬂkence iddialar›n›n do¤rulu¤undan kuﬂku duydu¤unda ve kiﬂinin, iddia edilen olay›n sonuçlar›n› belgeleyen de¤erlendirmeden yararlanmakta ›srarc› oldu¤unda, ma¤dur
taraf›ndan kullan›ld›¤› hissine kap›lmas› sonucunda da ortaya ç›kabilir.

* *** “Vekaleten travmatizasyon,” “vicarious traumatization” karﬂ›l›¤› olarak kullan›lm›ﬂt›r. Kastedilen, do¤rudan travmatik bir olaya maruz
kalmadan, bu tür olaylara maruz kalanlar› dinleyerek ve etkilenerek (bir anlamda “vekalet” alarak) travmatize olmakt›r. Literatürde “ikincil”
travmatizasyon olarak da geçmektedir (Ç.N,)
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(h)

Klinik hekimle iﬂkence iddias›nda bulunan kiﬂi aras›nda kültürel de¤er sistemleri aç›s›ndan ciddi farklar olabilir
ve bu farklar etnik gruplarla ilgili mitsel inançlar›, aﬂa¤›lay›c› tutumlar›, görüﬂülen kiﬂinin entellektüel kapasitesi veya içgörü kapasitesini küçümsemeyi kapsayabilir, ya da tersine, ma¤durlarla ayn› etnik gruba mensup olan
klinisyenler, ma¤durla de¤erlendirmenin nesnelli¤ini etkileyebilecek sözel olmayan bir ittifak kurabilirler.

273. Ço¤u klinisyen, birçok karﬂ›-aktar›m tepkisinin yaln›zca bir çarp›tma örne¤i olmak yerine, ma¤durun psikolojik durumuyla ilgili önemli bilgi kayna¤› olabilece¤i konusunda hemfikirdir. Klinisyen, karﬂ›-aktar›m üzerine düﬂünmek yerine onun üzerinden eyleme geçerse etkinlik alan› k›s›tlanabilir. ‹ﬂkence ma¤durlar›n›n de¤erlendirilmesi ve tedavisi ile u¤raﬂan klinisyenlerin karﬂ›-aktar›m tepkilerini incelemeleri ve mümkünse meslektaﬂlar›na dan›ﬂmalar› ve süpervizyon almalar› önerilmektedir.
274. Koﬂullar, görüﬂmelerin ma¤durla ayn› kültürel ve/veya dil grubu mensubu olmayan bir klinisyen taraf›ndan
yap›lmas›n› gerektirebilir. Bu durumlarda iki olas› yaklaﬂ›m söz konusudur, iki yaklaﬂ›m›n da avantajlar› ve dezavantajlar› vard›r. Görüﬂmeci, çevirmenin birebir çevirisini kullanabilir (bölüm IV.I.’ya bak›n›z). Ya da onun yerine
çift-kültürlü bir görüﬂme yaklaﬂ›m›n› tercih edebilir. Bu yaklaﬂ›mda, klinisyen, dili yorumlayarak, olaylar›n, yaﬂant›lar›n, belirtilerin, deyimlerin kültürel anlamlar›n›n anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›ran tercümanla bir ekip oluﬂturmaktad›r.
Klinisyen ço¤unlukla ilintili kültürel, dinsel ve toplumsal faktörleri bilmeyece¤i için, yetenekli bir tercüman klinisyene bu konular› iﬂaret edip aç›klayabilir. Görüﬂmeci, e¤er kat› bir biçimde çevirmenin birebir çevirisine dayan›yorsa, o zaman bilgilerin bu tür derinlikli bir yorumuna ulaﬂamayacakt›r. Öte yandan, e¤er tercümandan ilintili
kültürel, dinsel ve toplumsal faktörleri klinisyene iﬂaret etmesi bekleniyorsa, tercüman›n ma¤durun klinisyenin sorular›na verdi¤i cevaplar› her hangi bir ﬂekilde etkilememesi çok önemlidir. Birebir çeviri kullan›lmad›¤›nda, klinisyenin, görüﬂülen kiﬂinin tercüman arac›l›¤›yla iletilen cevaplar›n›n, tercüman taraf›ndan her hangi bir ekleme ç›karma yap›lmadan, kiﬂinin söylediklerini aynen yans›tt›¤›ndan emin olmas› gerekir. Kullan›lacak yaklaﬂ›mdan ba¤›ms›z olarak, tercüman seçiminde tercüman›n kimli¤i, etnik, kültürel ve politik ba¤lar› önemle dikkate al›nmas›
gereken noktalard›r. ‹ﬂkence ma¤duru, ne söyledi¤ini anlamas› ve bunu klinisyene do¤ru bir ﬂekilde iletmesi için
tercümana güvenmek zorunda olacakt›r. Hiç bir koﬂul alt›nda, tercüman›n bir kolluk kuvveti görevlisi ya da devlet
memuru olmamas› gerekir. Mahremiyeti gözetmek ad›na da bir aile üyesinin tercüman olarak kullan›lmamas› gerekir. Araﬂt›rma ekibi ba¤›ms›z bir tercüman seçmelidir.
3. Psikolojik/psikiyatrik de¤erlendirmenin bileﬂenleri
275. Giriﬂ bölümü sevk eden yere, yard›mc› kaynaklar›n özetine (t›bbi, yasal, psikiyatrik kay›tlar gibi) ve kullan›lan de¤erlendirme yöntemlerine (görüﬂmeler, belirti ölçekleri ve kontrol listeleri, nöropsikolojik testler, vb.) iliﬂkin
bilgileri içermelidir.
(a) ‹ﬂkence ve kötü muamele öyküsü
276. ‹ﬂkence, eziyet/bask› ve di¤er travmatik deneyimlere iliﬂkin öykünün tamam›n›n dokümante edilmesi için
her türlü çaba gösterilmelidir (bölüm IV.E:’ye bak›n›z). De¤erlendirmenin bu k›sm›, de¤erlendirilen kiﬂi için genellikle oldukça yorucudur. Bu yüzden, bir kaç seansa bölerek ilerlemek gerekli olabilir. Görüﬂmenin, iﬂkence yaﬂant›lar›n›n detaylar›n› sormadan önce olaylar›n genel bir özeti ile baﬂlamas› gerekir. Görüﬂmecinin olguya iliﬂkin hukuki durumu bilmesi, sa¤l›kl› bir dökümantasyona ulaﬂmak için gereken bilgilerin do¤as›n› ve miktar›n› belirlemek
aç›s›ndan gereklidir.
(b) Halen varolan psikolojik ﬂikayetler
277. Ma¤durun görüﬂme s›ras›ndaki psikolojik iﬂlevselli¤inin tayini, de¤erlendirmenin merkezini oluﬂturur. Zalimce muamelelere maruz kalm›ﬂ savaﬂ esirlerinde ve tecavüz ma¤durlar›nda görülen yaﬂam boyu TSSB prevalanslar› % 80 ile % 90 aras›nda de¤iﬂti¤i için,113,114 TSSB’nin üç DSM-IV kategorisine (travmatik olay›n yeniden ya113 B.O Rothbaum et al. “A prospective examination of posttraumatic stress disorder in rape victims”, Journal of Traumatic Stress, 1992;
5:455-475
114 P. B. Sutker et al. “Cognitive deficits and psycho-pathology among former prisoners of war and combat veterans of the Korean
conflict”, American Journal of Psychiatry 1991; 148: 62-72.
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ﬂant›lanmas›, kaç›nma veya unutkanl›k dahil tepkisizleﬂme ve aﬂ›n uyan›kl›k) yönelik spesifik sorular›n sorulmas›
gerekir. Duygulan›msal, biliﬂsel ve davran›ﬂsal belirtiler ayr›nt›l› olarak tan›mlanmal› ve ne s›kl›kta yaﬂand›klar›, örnekleriyle (kabus, varsan›, irkilme tepkisi, vb. örnekleri) birlikte belirtilmelidir. Belirtilerin mevcut olmay›ﬂ›,
TSSB’nin epizodik ve s›kl›kla gecikmeli do¤as›na veya utanç yüzünden belirtilerin inkar edilmesine ba¤l› olabilir.
(c) ‹ﬂkence sonras› öykü
278. Psikolojik de¤erlendirmenin bu parças›nda ﬂimdiki yaﬂam koﬂullar›yla ilgili bilgiler al›n›r. Sevdiklerini kaybetme ya da onlardan ayr›lma, ülkesinden kaçm›ﬂ olma, sürgün hayat› gibi ﬂimdiki stres kaynaklar› hakk›nda bilgi
edinmek önemlidir. Görüﬂmecinin ayn› zamanda ma¤durun üretkenlik düzeyi, hayat›n› kazanabilme, ailesine bakabilme durumlar› ve ald›¤› sosyal destekler hakk›nda da soru sormas› gereklidir.
(d) ‹ﬂkence öncesi öykü
279. E¤er de¤erlendirme ile ilgiliyse, iﬂkence ma¤durunun çocukluk, ergenlik ve genç eriﬂkinlik dönemlerini, aile özellikleri, aile hastal›klar› ve aile üyelerini tan›mlay›n. Ayn› zamanda, ma¤durun e¤itim ve iﬂ/meslek öyküsünün tan›m› da olmal›d›r. Çocukluk döneminde yaﬂanm›ﬂ tacizler, savaﬂ travmas›, aile içi ﬂiddet gibi geçmiﬂ travma
öyküsü ile beraber ma¤durun kültürel ve dinsel özgeçmiﬂi tan›mlanmal›d›r.
280. Travma öncesi öykünün özeti, ma¤durun travmatik olaylardan önceki ruhsal sa¤l›k durumunu ve psikososyal iﬂlevselli¤ini de¤erlendirmek aç›s›ndan önemlidir. Bu ﬂekilde görüﬂmeci, ma¤durun ﬂimdiki ve iﬂkenceye maruz kalmadan önceki ruhsal sa¤l›k durumlar›n› karﬂ›laﬂt›rabilir. Görüﬂmeci, öz geçmiﬂ bilgilerini de¤erlendirirken
travmaya verilen tepkilerin süresi ve ﬂiddetinin birçok faktör taraf›ndan belirlendi¤ini unutmamal›d›r. Bu faktörlerin baz›lar›, bunlarla s›n›rl› olmamakla birlikte, ﬂunlard›r: iﬂkencenin koﬂullar›; iﬂkencenin ma¤dur taraf›ndan nas›l
alg›lan›p yorumland›¤›; iﬂkence öncesinde, s›ras›nda ve sonras›ndaki sosyal ba¤lam; mensubu olunan toplulu¤un
ve arkadaﬂ çevresinin travmatik deneyimlere yönelik destek kaynaklar›, de¤er yarg›lar› ve tav›rlar›; politik ve kültürel faktörler; travmatik olaylar›n ﬂiddeti ve süresi; genetik ve biyolojik yatk›nl›k; ma¤durun içinde bulundu¤u geliﬂimsel düzey ve yaﬂ›; iﬂkence öncesi travma yaﬂant›lar› öyküsü; önceden varolan kiﬂilik yap›s›. Birçok görüﬂmede, zaman k›s›tl›l›¤› ya da baﬂka sorunlara ba¤l› olarak, yukar›daki bilgilerin ço¤unu edinmek zor olabilir. Ancak,
ma¤durun travma öncesi ruh sa¤l›¤› ve psikososyal iﬂlevselli¤iyle ilgili yeterince bilgi almak, mevcut psikolojik
problemlere, iﬂkencenin ne derece katk›da bulundu¤u konusunda bir izlenim edinmek aç›s›ndan önemlidir.
(e) T›bbi öykü
281. T›bbi öykü, travma öncesi ve ﬂimdiki sa¤l›k durumunu, somatik ﬂikayetleri ﬂikayetleri, ilaç kullan›m›n› ve yan
etkileri, ilgili cinsel öyküyü, geçmiﬂ cerrahi giriﬂimleri ve di¤er t›bbi bilgileri özetler (bölüm V.B.’ye bak›n›z).
(f) Psikiyatrik öykü
282. Görüﬂmeci, ma¤durun geçmiﬂte her hangi bir zihinsel ya da psikolojik bir rahats›zl›k geçirmiﬂ olup olmad›¤›n›, bu yüzden tedavi görüp görmedi¤ini veya hastaneye yat›r›l›p yat›r›lmad›¤›n› sormal›d›r. Bu sorular aras›nda
tedavi amaçl› psikotropik ilaçlar›n kullan›l›p kullan›lmad›¤› da yer almal›d›r.
(g) Madde kötüye kullan›m› öyküsü
283. Klinisyen iﬂkence öncesi ve sonras› için madde kullan›m›n›, kullanma ve ba¤›ml›l›k örüntülerindeki de¤iﬂiklikleri, maddenin uykusuzluk ya da psikolojik/psikiyatrik sorunlarla baﬂ etmek için kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› sormal›d›r. Sorulacak maddeler yaln›zca alkol, esrar, opiat ve eroini de¤il, “betel f›nd›¤›” ***** ve baﬂka birçoklar› gibi bölgesel olarak kullan›lan maddeleri de kapsamal›d›r.
(h) Mental durum muayenesi
284. Mental durum muayenesi, klinisyen, görüﬂülecek kiﬂiyle karﬂ›laﬂt›¤› anda baﬂlar. Görüﬂmeci, kiﬂinin görünümünü (yetersiz beslenmeyi, temizlenme koﬂullar›n›n olmad›¤› vb. gösteren iﬂaretler gibi), görüﬂme süresince mo***** “Betel nut”: Do¤u Hindistan’da yetiﬂen, uyuﬂturucu özellikleri olan ve f›nd›¤a benzeyen bir yemiﬂ (Ç.N.)
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tor etkinlikteki de¤iﬂimleri, dilin kullan›m›n›, göz temas›n›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›, görüﬂmeciyle iliﬂki kurma yetene¤ini ve iletiﬂim kurma yollar›n› not etmelidir. Aﬂa¤›daki listede verilen ruhsal durum muayenesinin tüm unsurlar›na psikolojik de¤erlendirme raporunda yer verilmelidir: Genel görünüm; motor etkinlik; konuﬂma; duygudurum ve duygulan›m; düﬂünce içeri¤i; düﬂünce ak›ﬂ›; intihar ve cinayete iliﬂkin düﬂünceler; biliﬂsel muayene (yönelim, uzun dönemli bellek, orta dönemli hat›rlama, an›nda hat›rlama)
(i) Sosyal iﬂlevselli¤in de¤erlendirilmesi
285. Travma ve iﬂkence, dolays›z ya da dolayl› olarak kiﬂinin iﬂlevsellik kapasitesini etkileyebilir. ‹ﬂkencenin psikolojik etkileri, kiﬂinin kendine bakma, hayat›n› kazanma, aileye bakma, e¤itimini sürdürme yeteneklerini zedelerse, iﬂlev kayb› ve maluliyete de neden olabilir. Klinisyen, kiﬂinin günlük faaliyetlerini, sosyal rol iﬂlevini (ev kad›n›, ö¤renci, iﬂçi vb. gibi), sosyal ve boﬂ zaman faaliyetlerini ve sa¤l›k durumuna dair alg›s›n› sorarak mevcut iﬂlevsellik düzeyini de¤erlendirmelidir. Görüﬂülen kiﬂiye kendi sa¤l›k durumunu nas›l de¤erlendirdi¤i, kronik yorgunluk
hissedip hissetmedi¤i sorulmal› ve genel iﬂlevselli¤indeki potansiyel de¤iﬂiklikler kaydedilmelidir.
(j) Psikolojik testler, kontrol listeleri ve soru formlar›n›n kullan›m›
286. ‹ﬂkence ma¤durlar›n›n psikolojik de¤erlendirmesinde, psikolojik testlerin projektif veya objektif kiﬂilik testleri) kullan›m›na iliﬂkin çok az veri yay›nlanm›ﬂt›r. Ayr›ca kiﬂilik testleri, kültürler-aras› geçerlili¤e sahip de¤ildir. Bütün bu faktörler, iﬂkence ma¤durlar›n›n de¤erlendirilmesinde psikolojik test kullan›m›n› ciddi derecede k›s›tlamaktad›r. Öte yandan nöropsikolojik testler, iﬂkenceye ba¤l› olarak meydana gelmiﬂ beyin hasarlar›n› saptamada yard›mc› olabilirler (aﬂa¤›da C.4. k›sm›na bak›n›z). ‹ﬂkence ma¤durlar›, yaﬂad›klar›n› ve psikolojik belirtileri sözle ifade etmekte zorluk çekebilirler. Baz› durumlarda travmatik olay ve belirti ölçeklerini veya soru formlar›n› kullanmak
yararl› olabilir. Görüﬂmeci bu tür ölçekleri kullanman›n yararl› olaca¤›na inan›yorsa, hiç biri iﬂkenceye özgü olmamas›na ra¤men birçok ölçek mevcuttur.
(k) Klinik izlenim
287. ‹ﬂkencenin psikolojik kan›tlar›n› belgelemek amac›yla klinik izlenim formüle edilirken sorulacak alt› önemli
soru vard›r:
(i)

Psikolojik bulgularla iﬂkence iddialar› aras›nda uyumlu bir iliﬂki var m›?

(ii)

Psikolojik bulgular, kiﬂinin kültürel ve toplumsal ba¤lam› içinde beklenen ya da tipik stres tepkileri mi?

(iii)

Travmaya ba¤l› ruhsal bozukluklar›n zaman içinde de¤iﬂkenlik gösterdi¤i düﬂünüldü¤ünde, iﬂkence olaylar›yla ilgili olarak zaman aç›s›ndan durum nedir? Kiﬂi iyileﬂme sürecinin neresindedir?

(iv)

Kiﬂiyi etkilemekte olan stres faktörleri nelerdir? (Örne¤in; süregiden bask›, göçe zorlanma, sürgün, ailenin
ve toplumsal rolün kayb›, vb.) Bu faktörlerin kiﬂi üzerindeki etkisi nedir?

(v)

Fiziksel durumla ilgili ne tür faktörler klinik tabloya etki etmektedir? ‹ﬂkence ve/veya al›konma s›ras›nda
oluﬂmuﬂ kafa travmalar›na özellikle dikkat edin.

(vi)

Klinik tablo, kurmaca bir iﬂkence iddias›na iﬂaret ediyor mu?

288. Klinisyenler, psikolojik bulgularla iddia edilen taciz aras›ndaki uyumluluk derecesi hakk›nda yorumda bulunmal›d›rlar. Kiﬂinin görüﬂme s›ras›ndaki duygusal durumu ve ifadesi, belirtileri, al›konulma ve iﬂkence öyküsü ve iﬂkence öncesindeki kiﬂisel öyküsü tan›mlanmal›d›r. Travmayla ba¤lant›l› olarak özgün belirtilerin ortaya ç›k›ﬂ›, belli bir psikolojik bulgunun spesifikli¤i ve psikolojik iﬂlevsellik örüntüleri gibi faktörler kaydedilmelidir. Zorunlu göç,
yeniden yerleﬂim, yeni bir kültüre uyum sa¤lama zorluklar›, dil problemleri, ev, aile, sosyal statüyü yitirme ve de
iﬂsizlik gibi ek faktörler dikkate al›nmal›d›r. Olaylarla belirtiler aras›ndaki iliﬂki ve uyumluluk de¤erlendirilmeli ve tan›mlanmal›d›r. Kafa travmas› ve beyin yaralanmalar› gibi fiziksel durumlar ileri tetkik gerektirebilir. Bu durumlarda nörolojik veya nöropsikolojik de¤erlendirme önerilebilir.
289. Ma¤durun semptomlar›, her hangi bir DSM-IV veya ICD-l0 psikiyatrik tan›s›yla uygunluk gösteriyorsa, tan›
konmal›d›r. Birden fazla tan› konabilir. Tekrar vurgulamak gerekir ki travmayla iliﬂkili bir ruhsal bozukluk tan›s›-
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n›n varl›¤› iﬂkence iddias›n› destekler, ancak bir psikiyatrik tan› koymak için gereken ölçütlere ulaﬂ›lam›yorsa bu
durum kiﬂinin iﬂkence görmedi¤i anlam›na gelmez. Bir iﬂkence ma¤duru, herhangi bir DSM-IV veya ICD-10 tan›s›n› tamamen karﬂ›layacak derecede belirti düzeyine sahip olmayabilir. Bu olgularda, her olguda oldu¤u gibi, ma¤durun belirtileriyle, yaﬂad›¤›n› iddia etti¤i iﬂkence öyküsü bir bütün olarak düﬂünülmelidir. ‹ﬂkence öyküsüyle, rapor edilen belirtiler aras›ndaki uyumluluk düzeyi de¤erlendirilmeli ve rapora geçirilmelidir.
290. Baz› insanlar›n çeﬂitli nedenlerle as›ls›z iﬂkence iddialar›nda bulunduklar›n›n ve baz›lar›n›n da kiﬂisel ya da politik nedenlerle görece küçük yaﬂant›lar› abartabildiklerinin fark›nda olmak gerekir. Araﬂt›rmac› her zaman bu olas›l›klar›n fark›nda olmal› ve abartma ya da kurmaca için potansiyel sebepleri saptamaya çal›ﬂmal›d›r. Ancak klinisyen, böylesi bir kurmacan›n travmayla ilgili belirtiler hakk›nda insanlar›n nadiren sahip oldu¤u derecede ayr›nt›l›
bir bilgi gerektirdi¤ini de hat›rlamal›d›r. Görüﬂülen kiﬂilerin ifadelerindeki tutars›zl›klar, beyin hasar›na ba¤l› haf›za
bozuklu¤u, konfüzyon, disosiyasyon, zaman alg›s›ndaki kültürel farkl›l›klar ya da travmatik an›larda parçalanma veya bu an›lar›n bast›r›lmas› gibi birçok geçerli nedene ba¤l› olabilir. ‹ﬂkencenin psikolojik kan›tlar›n›n etkili bir ﬂekilde
belgelenmesi, klinisyenin tutarl›l›k ve tutars›zl›klar› de¤erlendirme kapasitesine sahip olmas›n› gerektirir. Görüﬂmeci
e¤er öykünün kurmaca oldu¤undan kuﬂkulan›yorsa, ek görüﬂmelerle tutars›z noktalar› aç›kl›¤a kavuﬂturmaya çal›ﬂmal›d›r. Öykünün ayr›nt›lar›n› görüﬂülen kiﬂinin aile üyeleri ve arkadaﬂlar› ortaya ç›karabilir veya destekleyebilir.
Klinisyen, ek de¤erlendirmeler sonucunda hâlâ öykünün do¤rulu¤undan kuﬂkulan›yorsa, kiﬂiyi baﬂka bir klinisyene sevk etmeli ve o klinisyenin fikrini almal›d›r. Öykünün kurmaca oldu¤u kuﬂkusu, iki klinisyenin görüﬂleriyle belgelenmelidir.
(I) Öneriler
291. Ruhsal de¤erlendirme sonucunda ortaya ç›kacak öneriler, de¤erlendirme talep edilirken belirtilen sorulara
ba¤l›d›r. Bunlar aras›nda yasal ve adli konular, s›¤›nma/yeniden yerleﬂim ve tedavi ihtiyac› olabilir. Öneriler, nöropsikolojik testler gibi ileri de¤erlendirmeleri, t›bbi ve psikiyatrik tedaviyi ve/veya güvenlik ve s›¤›nma ihtiyac›n›
kapsayabilir.
4. Nöropsikolojik de¤erlendirme
292. Klinik nöropsikoloji, beyin iﬂlev bozukluklar›n›n davran›ﬂsal d›ﬂavurumlar›yla ilgilenen uygulamal› bir bilim dal›d›r. Nöropsikolojik de¤erlendirme özel olarak organik beyin hasar›yla ilgili davran›ﬂsal bozukluklar›n ölçülmesi ve
s›n›fland›r›lmas›yla ilgilenir. Uzun süredir, bu disiplinin nörolojik ve psikolojik durumlar›n birbirlerinden ay›rt edilmesinde ve de¤iﬂik derecelerdeki beyin hasarlar›n›n sonuçlar›ndan etkilenen hastalar›n tedavi ve rehabilitasyonunda yararl› oldu¤u kabul edilmektedir. Nöropsikolojik de¤erlendirme, iﬂkence ma¤durlar› için nadiren kullan›l›r ve
ﬂimdiye dek iﬂkence ma¤durlar› üzerine yay›nlanm›ﬂ nöropsikolojik bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu sebeple aﬂa¤›daki bilgiler, iﬂkence gördü¤ünden kuﬂkulan›lan kiﬂilerde nöropsikolojik de¤erlendirmenin kullan›m›n›n ve endikasyonlar›n›n, sa¤l›k hizmeti sunanlara rehberlik edebilecek genel ilkelerinin tart›ﬂ›lmas›yla s›n›rl›d›r. Kullan›m ve
endikasyonla ilgili konulara geçmeden önce, iﬂkence ma¤durlar›nda nöropsikolojik de¤erlendirmenin s›n›rlar›n›n
fark›nda olmak gereklidir.
(a) Nöropsikolojik de¤erlendirmenin s›n›rl›l›klar›
293. Bu k›lavuzun baﬂka yerlerinde de de¤inildi¤i gibi, iﬂkence ma¤durlar›n›n de¤erlendirilmesini genel olarak karmaﬂ›klaﬂt›ran birçok faktör vard›r. Bu faktörlerin varl›¤›, t›bbi ve psikolojik muayenede oldu¤u gibi nöropsikolojik
de¤erlendirme için de geçerlidir. Nöropsikolojik de¤erlendirmeleri s›n›rlayan baz› ek faktörler de söz konusu olabilir, iﬂkence ma¤durlar› üzerine yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar›n eksikli¤i, genel nüfus temelli normlara dayan›yor olmas›,
kültürel ve dilsel farkl›l›klar, iﬂkence görmüﬂ olanlar›n yeniden travmatize edilmeleri bu faktörler aras›nda say›labilir.
294. Yukar›da belirtildi¤i gibi, iﬂkence ma¤durlar›n›n nöropsikolojik de¤erlendirmesiyle ilgili literatürde oldukça az
çal›ﬂma mevcuttur. Konuyla ilgili literatür, çeﬂitli tiplerdeki kafa travmalar› ve genel olarak TSSB’nin nöropsikolojik de¤erlendirmesi üzerinedir. Bu nedenle, aﬂa¤›daki tart›ﬂma ve sonraki nöropsikolojik de¤erlendirmeye iliﬂkin
yorumlar di¤er hasta gruplar› için kullan›lan genel ilkelerin uygulanmas›na dayanmaktad›r.
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295. Bat›l› ülkelerde geliﬂtirildi¤i ve uyguland›¤› biçimiyle nöropsikolojik de¤erlendirme büyük ölçüde istatistiksel
bir yaklaﬂ›ma dayanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mda standardize edilmiﬂ testlerden oluﬂan batarya (nöropsikolojik test seti-ÇN) sonuçlar› genel nüfus temelli normlarla karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Nöropsikolojik de¤erlendirmenin norma dayanan yorumlar›na Lurian yaklaﬂ›m›n kalitatif (nitel) analizi115,116 eklenebilse bile, klinik durum gerektirdi¤inde istatistiksel yaklaﬂ›ma a¤›rl›k verilir. Ayr›ca, beyin hasar› a¤›r de¤il de hafif veya orta ﬂiddette ise veya nöropsikolojik sorunlar›n psikiyatrik bozukluklara ba¤l› oldu¤u düﬂünülüyorsa, test skorlar›na dayal› yorum yorum yapabilme
gücü artar.
296. Kültürel ve dilsel farkl›l›klar, iﬂkence ma¤duru oldu¤undan kuﬂkulan›lan kiﬂilerde nöropsikolojik de¤erlendirmenin kullan›m›n› ve uygulanabilirli¤ini ciddi bir ﬂekilde s›n›rland›rabilir. Testlerin standart çevirileri yerel dilde
mevcut olmad›kça ve klinik muayeneyi yapan uzman yerel dile hakim olmad›kça, nöropsikolojik de¤erlendirmenin geçerlili¤i tart›ﬂmaya aç›kt›r. Testlerin standardize edilmiﬂ çevirileri bulunmad›¤› ve muayeneyi yapan kiﬂi o dile hakim olmad›¤› sürece, sözel testler hiçbir ﬂekilde uygulanamaz ve anlaml› bir ﬂekilde de¤erlendirilemez. Bu durum, yaln›zca sözel olmayan testlerin kullan›labilece¤ini ve sözel yeteneklerle, sözel olmayanlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n mümkün olamayaca¤›n› gösterir. Buna ek olarak, hasarlar›n beyindeki yerini saptamak (lokalizasyon) daha da
zorlaﬂ›r. Oysa bu tür bir analiz, beynin asimetrik organizasyonu (sol yar›küre tipik olarak konuﬂma faaliyetlerinde
bask›nd›r) nedeniyle genellikle yararl›d›r. De¤erlendirilecek kiﬂinin mensup oldu¤u kültürel ve dilsel grup için topluma dayal› normlar yoksa, nöropsikolojik de¤erlendirmenin geçerlili¤i yine kuﬂkuludur. Zeka puan›n› (IQ) tahmin
etmek, nöropsikolojik test sonuçlar›n› anlaml› bir perspektife yerleﬂtirmenin köﬂe taﬂlar›ndan biridir. Örne¤in ABD
toplumunda bu tür tahminler, Wechsler ölçeklerinin sözel alt-testlerine, özellikle de “genel bilgi” alt-ölçe¤ine, dayan›larak yap›l›r. Çünkü organik beyin hasar› varl›¤› durumunda, edinilmiﬂ olgusal bilgi, di¤er beyin iﬂlevlerine göre daha az etkilenir ve geçmiﬂteki ö¤renme becerisini di¤er testlere göre daha iyi yans›t›r. De¤erlendirme, ayr›ca
e¤itim, iﬂ öyküsü ve demografik verilere dayand›r›larak da yap›labilir. Genel nüfus temelli normlar›n olmad›¤› durumlarda bu de¤inilen iki de¤erlendirmenin de test edilen kiﬂilere uygulanamayaca¤› aç›kt›r. Bu sebeple travma
öncesi döneme ait zihinsel iﬂlevselli¤in düzeyine iliﬂkin yaln›zca kaba tahminlerde bulunulabilir. Sonuç olarak, hafif veya orta ﬂiddette nöropsikolojik hasarlarda yorum yapmak güçleﬂebilir.
297. Nöropsikolojik de¤erlendirme, iﬂkence görmüﬂ kiﬂileri yeniden travmatize edebilir. Tan› koyma sürecinde uygulanan her hangi bir iﬂlemde, yeniden travmatize etme potansiyelini en aza indirmek için çok dikkat edilmelidir
(bölüm IV. H.’ye bak›n›z). Nöropsikolojik testlere özgü net bir örnek vermek gerekirse; Halstead-Reitan Battery
testlerini, özellikle de “Dokunsal Performans Testi”ni, test edilen kiﬂinin gözlerini ba¤layarak standart bir ﬂekilde
uygulamak oldukça zarar verici olabilir. Tutukluluk ve iﬂkence s›ras›nda gözleri ba¤lanm›ﬂ olan ma¤durlar için ve
hatta ba¤lanmam›ﬂ olanlar için bile, bu testin prosedürünün do¤as›nda bulunan çaresizlik yaﬂant›s›yla karﬂ›laﬂmak
oldukça travmatik olacakt›r. Asl›nda nöropsikolojik testlerin her hangi bir biçimi, kullan›lan araçtan ba¤›ms›z olarak kendi içinde sorunlu olabilir. Gözlemlenmek, bir kronometre ile zaman tutulmas›, aﬂina olunmayan bir konuda/iﬂlemde en yüksek çaban›n gösterilmesinin istenmesi ve genel olarak diyalog kurmak yerine iﬂ/faaliyet/baﬂar›
talep etmek, kiﬂide oldukça stres yaratabilir veya kiﬂiye iﬂkence yaﬂant›s›n› hat›rlatabilir.
(b) Nöropsikolojik de¤erlendirmenin gerekti¤i durumlar
298. ‹ﬂkence ma¤duru olabilece¤i düﬂünülen kiﬂilerdeki davran›ﬂsal bozukluklar› incelerken, nöropsikolojik de¤erlendirme yap›lmas› gereken iki ana durum söz konusudur: beyin hasar› ve travma sonras› stres bozuklu¤u (TSSB)
ve ek olarak TSSB ile iliﬂkili tan›lar. Bu iki durumun k›smen örtüﬂtü¤ü alanlar olmas›na ve ikisi s›kl›kla bir arada
bulunmas›na karﬂ›n, yaln›zca beyin hasar› klinik nöropsikolojinin tipik ve geleneksel uygulama alan›n› oluﬂturur.
TSSB ise görece yeni, iyi araﬂt›r›lmam›ﬂ ve sorunlu bir uygulama alan›d›r.

115 A.R. Luria and L.V. Majovski. “Basic approaches used in American and Soviet clinical neuropsychology”, American Psychologist,
1977; 32(11): 959-968.
116 R. J. Ivnik. “Overstatement of differences”, American Psychologist, 1978;33(8):766-767.
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299. Beyin yaralanmas› ve buna ba¤l› geliﬂmiﬂ beyin hasar›, al›konma ve iﬂkence s›ras›nda meydana gelebilen çeﬂitli türde kafa travmalar› ve metabolik bozukluklara ba¤l› olarak geliﬂebilir. Bunlar aras›nda ateﬂli silah yaralanmalar›, zehirlenme etkileri, açl›k ya da zararl› maddelerin zorla yutturulmas› sonucu geliﬂmiﬂ beslenme bozuklu¤u, soluksuz b›rakma ve suda bo¤ma giriﬂimleri sonucu hipoksi veya anoksi ve en yayg›n olarak dayak s›ras›nda kafaya
gelen darbeler say›labilir. Kafa darbeleri, en fazla al›konma ve iﬂkence s›ras›nda meydana gelirler. Örne¤in bir grup
iﬂkence ma¤durunda, kafaya yönelik darbeler (%45), bedene yönelik darbelerden (%58) sonra ikici en s›k görülen
bedensel taciz biçimi olarak bildirilmiﬂtir.117 Bu yüzden, iﬂkence ma¤durlar› aras›nda beyin hasar› oluﬂma potansiyeli oldukça yüksektir.
300. Hafif ve orta düzeyde uzun dönemli beyin hasarlar›na yol açan kapal› kafa yaralanmalar›, nöropsikolojik
anormallik aç›s›ndan muhtemelen en s›k de¤erlendirilen nedendir. Yaralanma izleri aras›nda kafadaki yara izleri
olabilir, ancak beyin lezyonlar› genellikle tan›sal görüntüleme ile belirlenemez. Ruh sa¤l›¤› uzmanlar›, klinik tabloda depresyon ve travma sonras› stres daha bask›n olarak yer ald›¤› için hafif ve orta ﬂiddette beyin hasar›n› atlayabilir ya da üzerinde gerekti¤i kadar durmayabilirler. Bu da kafa travmas›n›n potansiyel etkisine yeterince dikkat
etmemekle sonuçlanabilir. Ço¤unlukla, ma¤durlar›n ﬂikayetleri, beyin hasar› ya da TSSB’ye ba¤l› olarak geliﬂebilecek dikkat, konsantrasyon ve k›sa dönemli haf›za zorluklar›d›r. Bu ﬂikayetlere TSSB hastalar›nda da oldukça s›k
rastland›¤›ndan, asl›nda kafa travmas›na ba¤l› olup olmad›klar›n› sormak akla bile gelmeyebilir.
301. Tan› koyan klinisyen, muayenenin ilk aﬂamas›nda, aç›klamalar›nda kafa travmas› öyküsüne ve belirtilerin gidiﬂat›na dayanmal›d›r. Beyin hasar› olan kiﬂiler için genellikle yap›ld›¤› gibi, üçüncü ﬂah›slardan, özellikle de akrabalardan bilgi almak oldukça yararl› olabilir. Beyin hasarl› kiﬂilerin, sorunun “içinde” yaﬂad›klar› için, durumlar›n›
dile getirmede ve hatta s›k s›k s›n›rl›l›klar›n›n fark›na varmada büyük zorluklar yaﬂad›klar› unutulmamal›d›r. Organik beyin hasar›yla TSSB’yi ay›rmada, ilk izlenimlerde, belirtilerin kronik olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek faydal› bir baﬂlang›ç noktas›d›r. Dikkat, konsantrasyon ve haf›za sorunlar› zaman içinde dalgalanma gösteriyorsa ve
bu de¤iﬂkenlik anksiyete ve depresyon düzeyleriyle bir iliﬂki içindeyse, o zaman bunun TSSB’nin aﬂamal› do¤as›na ba¤l› olmas› daha muhtemeldir. Öte yandan, e¤er ﬂikayetler kronikse, dalgalanma arz etmiyorsa ve aile üyeleri taraf›ndan da do¤rulan›yorsa, ilk anda bir kafa travmas› öyküsü bulunmasa bile beyin hasar›n› bir olas›l›k olarak
hesaba katmak gerekir.
302. Organik beyin hasar›ndan kuﬂkulan›ld›¤›nda, ruh sa¤l›¤› uzman› için ilk ad›m, hastay› ileri nörolojik muayene için bir hekime sevk etmeyi düﬂünmektir. ‹lk bulgulara ba¤l› olarak, hekim bir nörolo¤a dan›ﬂabilir ya da tan›
koyucu testler isteyebilir. Kapsaml› bir t›bbi inceleme, özgül nörolojik konsültasyon ve nöropsikolojik de¤erlendirme, düﬂünülmesi gereken olas›l›klar aras›ndad›r. Nöropsikolojik de¤erlendirme genellikle ﬂu üç koﬂulda gereklidir:
(1) büyük bir nörolojik bozukluk yoksa (2) belirtiler a¤›rl›kl› olarak biliﬂsel nitelikliyse; (3) beyin hasar›yla TSSB aras›nda ay›r›c› tan› konmas› gerekiyorsa.
303. Nöropsikolojik testlerin ve iﬂlemlerin seçiminde de yukar›da aç›klanan k›s›tl›l›klar geçerlidir, bu yüzden
standart test bataryalar› kullan›lamaz. Olguya özgü ve bireyin özelliklerine duyarl› bir ﬂekilde davranmak gereklidir. Testlerin ve izlenecek iﬂlemlerin seçilmesinde gösterilmesi gereken esneklik, klinisyenin çok tecrübeli, bilgili
ve dikkatli olmas›n› gerektirir. Daha önce belirtildi¤i gibi, kullan›lacak testler ço¤unlukla sözel olmayanlarla s›n›rl› olacak ve genel nüfus temelli normlar›n test edilen kiﬂiye uygulanamad›¤› durumlarda, standart testlerin psikometrik niteliklerinde zorlanmalar olacakt›r. Sözel ölçeklerin yoklu¤u çok ciddi bir s›n›rl›l›¤a iﬂaret eder. Biliﬂsel iﬂlevselli¤in birçok alan› dil arac›l›¤›yla çal›ﬂ›r ve hasarlar›n do¤as›na dair sonuçlara ulaﬂmak için çeﬂitli sözel ve sözel olmayan ölçeklerin sistematik bir ﬂekilde karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekir.
304. Konuyu daha da karmaﬂ›klaﬂt›ran bir konu da, görece yak›n kültürler aras›nda sözel olmayan testlerin sonuçlar› aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n bulunmuﬂ olmas›d›r. Örne¤in bir araﬂt›rmada118 toplu117 H. C. Traue, G. Schwarz-Langer, N.F. Gurris; “Extremtraumatisierung durch Folter: Die psychotherapeutische Arbeit der Behandlungszentren für Folteropfer”; Verhaltenstherapie und Verhltensmedizin, 1997;18(1):41-62.
118 . M Jacobs et al. “Cross-cultural neuropsychological assessment: A comparison of randomly selected, demographically matched cohorts of English and Spanish-speaking older adult”, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 1997;19(3): 331-339.
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ma dayal› ve rastgele örnekleme yoluyla seçilmiﬂ 118 ‹ngilizce ve 118 ‹spanyolca konuﬂan yaﬂl› kiﬂinin, k›sa bir
nöropsikolojik test bataryas›ndaki performanslar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Örnekler tesadüfi olarak seçilmiﬂ ve demografik de¤iﬂkenlere göre eﬂleﬂtirilmiﬂtir. ‹ki grubun sözel testlerdeki puanlar› benzer olmas›na ra¤men, ‹spanyolca konuﬂan grup, sözel olmayan ölçeklerin hemen hemen tümünde di¤er gruptan anlaml› derecede düﬂük puanlar alm›ﬂt›r. Bu sonuçlar, normlar› ‹ngilizce konuﬂan insanlar için oluﬂturulmuﬂ testleri, di¤er dilleri konuﬂan insanlara uygularken, hem sözel hem de sözel olmayan ölçekler için oldukça dikkatli davran›lmas› gerekti¤ini göstermektedir.
305. ‹ﬂkence görmüﬂ olabilece¤i düﬂünülen kiﬂilerin nöropsikolojik de¤erlendirmesini yaparken kullan›lacak testlerin ve iﬂlemlerin seçimi, durumun gereklerine ve olas›l›klara göre karar verecek olan klinisyene b›rak›lmal›d›r.
Nöropsikolojik testler, beyin-davran›ﬂ iliﬂkileri üzerine geniﬂ bir e¤itim ve bilgi birikimi olmadan uygun bir ﬂekilde
kullan›lamazlar. Nöropsikolojik testler ve uygulama biçimlerine dair kapsaml› bilgi çeﬂitli kaynaklarda bulunabilir.119
(c) Travma sonras› stres bozuklu¤u (TSSB)
306. Yukar›da aktar›lan de¤erlendirmeler, iﬂkence görmüﬂ olabilece¤i düﬂünülen kiﬂilerde beyin hasar›n›n nöropsikolojik de¤erlendirmesinde ciddi dikkat gösterilmesi gerekti¤ini aç›¤a ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Bu durum, nöropsikolojik de¤erlendirme arac›l›¤›yla TSSB’nin belgelenmesi amaçlan›yorsa daha da önem kazan›r. Genel nüfus temelli normlar›n mevcut oldu¤u toplumlardan gelen, TSSB olan kiﬂilerin de¤erlendirmesinde bile hesaba kat›lmas› gereken bir tak›m zorluklar vard›r. TSSB, psikiyatrik bir bozukluktur ve geleneksel olarak nöropsikolojik de¤erlendirme TSSB üzerinde odaklanmam›ﬂt›r. Daha da önemlisi, TSSB, t›bbi tekniklerle do¤rulanabilecek, ay›rt edilebilir beyin lezyonlar›n›n analizine dayanan klasik paradigmaya uymamaktad›r. Genel olarak psikiyatrik bozukluklardaki biyolojik mekanizmalar›n giderek daha çok anlaﬂ›lmas› ve vurgulanmas›yla, nöropsikolojik paradigmalara geçmiﬂte oldu¤undan daha s›k baﬂvurulur olmuﬂtur. Ancak, belirtildi¤i gibi, “ﬂimdiye kadar TSSB’yi nöropsikolojik
perspektiften ele alan az say›da yay›n bulunmaktad›r.”120
307. Travma sonras› streste kullan›lan nöropsikolojik ölçeklerin incelenmesinde kullan›lan örneklemler aras›nda
büyük farkl›l›klar vard›r. Bu durum, bu çal›ﬂmalarda bildirilen biliﬂsel problem farkl›l›klar›n› aç›klayabilir. Belirtildi¤i gibi, “klinik gözlemler, TSSB belirtilerinin en çok dikkat, haf›za ve yürütücü iﬂlevler gibi nörokognitif alanlarla
örtüﬂtü¤ü yönündedir.” Bu gözlem, iﬂkence ma¤durlar›ndan s›kça duyulan ﬂikayetlerle tutarl›d›r. Ma¤durlar, konsantrasyon güçlüklerinden, bilgiyi ak›lda tutamamaktan ve planl›, amaç yönelimli faaliyetlerde bulunamamaktan
ﬂikayet etmektedirler.
308. Hasar›n özelliklerini belirlemek daha zor olsa bile, nöropsikolojik de¤erlendirme yöntemleriyle TSSB hastalar›nda nörokognitif bir hasar›n var olup olmad›¤›n› tespit etmek mümkün gözükmektedir. Baz› çal›ﬂmalar, normal kontrol gruplar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda TSSB olgular›nda bu tür hasarlar›n var oldu¤unu göstermiﬂ, ancak bu
vakalar› di¤er eﬂleﬂtirilmiﬂ psikiyatrik hasta kontrol gruplar›ndan ay›rt etmede baﬂar›s›z olmuﬂtur.121,122 Di¤er bir
deyiﬂle, TSSB olgular›nda nörokognitif hasarlar› test sonuçlar› üzerinden tespit etmek mümkünken, test performanslar› TSSB tan›s› koymak için yeterli de¤ildir. Di¤er birçok de¤erlendirme yönteminde oldu¤u gibi, test sonuçlar›n›n yorumu, görüﬂme verileri ve kiﬂilik testlerini içeren daha geniﬂ bir ba¤lama yerleﬂtirilmelidir. Bu anlamda
belirli nöropsikolojik de¤erlendirme yöntemleri, belli nöropsikiyatrik (nörokognitif) hasarlarla birlikte giden di¤er
psikiyatrik bozukluklarda oldu¤u gibi TSSB’nin belgelenmesinde de bir katk› sunabilir.

119 O. Spreen and E. Strauss. “A Compendium of Neuropsychological Tests”, 2nd ed. (New York, Oxford University Press), 1998.
120 J. A. Knight, “Neuropsychological assessment in posttraumatic stress disorder”, J. P. Wilson, T.M. Keane eds. Assessing Psychological Trauma and PTSD, (New York, Guilford), 1997.
121 J. E. Dalton, S. L. Pederson, J. J. Ryan, “Effects of posttraumatic stress disorder on neuropsychological test performance”, International Journal of Clinical Neuropsychology, 1989; 11(3):121-124.
122 T. Gil et al. “Cognitive functioning in post-traumatic stress disorder”, Journal of Traumatic Stress, 1990; 3 (1): 29-45.
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309. Önemli s›n›rl›l›klar›na ra¤men nöropsikolojik de¤erlendirme, beyin hasar›ndan kuﬂkulan›lan olgular›n incelenmesinde ve beyin hasar›n› TSSB’den ay›rt etmede yararl› olabilir. Nöropsikolojik de¤erlendirme ayn› zamanda, TSSB ve iliﬂkili di¤er bozukluklarda görülen haf›za problemleri gibi özgül belirtilerin saptanmas›nda da kullan›labilir.
5. Çocuklar ve ‹ﬂkence
310. ‹ﬂkence bir çocu¤u do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyebilir. Bu etki, çocu¤un iﬂkence görmesine ya da al›konulmas›na, ebeveyn veya yak›n akrabalar›n›n iﬂkence görmesine, iﬂkenceye ve ﬂiddete tan›k olmas›na ba¤l› olabilir. Çocu¤un çevresindeki insanlardan biri iﬂkence gördü¤ünde, iﬂkence dolayl› yoldan bile olsa kaç›n›lmaz olarak çocu¤u etkileyecektir, çünkü iﬂkence, ma¤durlar›n tüm ailesini ve mensubu bulunduklan topluluklar› etkilemektedir. ‹ﬂkencenin çocuklar üzerindeki etkilerini tüm boyutlar›yla tart›ﬂmak ve iﬂkence gören çocuklar›n nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤ine dair yol gösterici ilkeleri tart›ﬂmak bu k›lavuzun kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Yine de bir çok önemli nokta özetlenebilir.
311. Öncelikle, iﬂkence görmüﬂ ya da iﬂkenceye tan›k olmuﬂ olabilece¤i düﬂünülen bir çocu¤u de¤erlendirirken,
klinisyen, çocu¤un bak›m veren kiﬂilerden destek ald›¤›ndan, ve de¤erlendirme s›ras›nda kendini güvende hissetti¤inden emin olmal›d›r. Bu, bir ebeveynin veya çocu¤a bak›m veren güvenilir bir kiﬂinin, de¤erlendirme s›ras›nda
orada bulunmas›n› gerektirebilir. ‹kinci olarak, klinisyenin çocuklar›n travmayla ilgili duygu ve düﬂüncelerini sözden ziyade davran›ﬂlarla ifade ettiklerini unutmamas› gerekir.123 Çocu¤un duygu ve düﬂüncelerini ifade edebilme
becerisi yaﬂ›na, geliﬂimsel düzeyine ve de aile dinamikleri, kiﬂilik özellikleri, kültürel normlar gibi di¤er faktörlere
ba¤l›d›r.
312. E¤er çocuk fiziksel ya da cinsel olarak bir sald›r›ya u¤ram›ﬂsa, mümkünse çocuk istismar› konusunda uzman
biri taraf›ndan görülmesi önemlidir. Çocuk taraf›ndan muhtemelen travmatik olarak yaﬂant›lanacak olan cinsel organ muayenesi, bulgular› yorumlamada tecrübeli bir klinisyen taraf›ndan yap›lmal›d›r. Baz› durumlarda muayeneyi videoya çekmek, çocu¤u yeniden muayene edilmek zorunda b›rakmadan baﬂka uzmanlar›n da bulgular hakk›nda görüﬂ belirtebilmesi aç›s›ndan uygundur. Genel anestezi verilmeden tam bir cinsel organ ve anüs muayenesi
yapmak uygun olmayabilir. Ayr›ca klinisyenin, muayenenin çocu¤a tacizi hat›rlatabilece¤inin ve çocu¤un kendili¤inden bir ﬂekilde ba¤›rabilece¤inin ve muayene s›ras›nda psikolojik olarak da¤›labilece¤inin fark›nda olmas› gerekir.
(a) Geliﬂimin de¤erlendirilmesi
313. Bir çocu¤un iﬂkenceye tepkisi; yaﬂ›na, içinde bulundu¤u geliﬂimsel döneme ve biliﬂsel yeteneklerine ba¤l›d›r.
Çocu¤un yaﬂ› küçüldükçe, travmatik olay› nas›l yaﬂad›¤› ve nas›l anlamland›rd›¤›, çocu¤a bak›m verenlerin olaydan
hemen sonraki tepkilerinden ve tutumlar›ndan daha çok etkilenir.124 ‹ﬂkence görmüﬂ ya da iﬂkenceye tan›k olmuﬂ
üç yaﬂ›ndan küçük çocuklar için çocu¤a bak›m veren kiﬂinin oynad›¤› koruyucu ve güven verici rol çok önemlidir.125 Çok küçük çocuklar›n travmatik yaﬂant›lara verdi¤i tepkiler aras›nda tipik olan›, huzursuzluk, uyku bozuklu¤u, sinirlilik, abart›l› irkilme tepkisi ve kaç›nma gibi belirtilerle ortaya ç›kan artm›ﬂ uyar›lm›ﬂl›k durumudur. Üç
yaﬂ›ndan büyük çocuklar ço¤unlukla içe kapanmaya ve travmatik olaylar üzerine do¤rudan konuﬂmamaya e¤ilimlidirler. Sözel ifade yetene¤i geliﬂim boyunca artar. Somut iﬂlem döneminde (8-9 yaﬂ), çocuklar olaylar› güvenilir
bir ﬂekilde kronolojik olarak s›ralamaya baﬂlayabildiklerinde bu yetenekte belirgin bir art›ﬂ görülür. Bu dönemde
somut iﬂlemler ve zamansal/mekansal kapasite geliﬂir.126 Bu yeni yetenekler hala k›r›lgand›r ve soyut iﬂlem
123 C. Schlar, “Evaluation and documentation of psychological evidence of torture” (bas›lmam›ﬂ makale), 1999.
124 S. von Overbeck Ottino, “Families victîmes de violences collectives et en exil: Quelle urgence, quel modele de soins? Le point de vue
d’une pedopsychiatre” Revue Fronçaise de Psychiatric et de Psychologie Medicale, 1998;14:35-39.
125 V Grappe, “La guerre en ex-Yougoslavie: un regard sur les enfants refugies”, M.R. Moro ve S. Lebovici eds. Psychiatrie humanitaire en ex Yougashvie eten Armenie. Face au traumotisme. (Paris: PUF), 1995.
126 J. Piaget, La naissance de l’intelligence chez l’enfant. Delachaux et Niestle, Neuchâtel, 1997.

90

döneminin baﬂlang›c›na (12 yaﬂ) kadar çocuklar, süreklili¤i olan bir tarzda tutarl› bir anlat› kurmay› beceremezler.
Ergenlik f›rt›nal› bir geliﬂim dönemidir. ‹ﬂkencenin etkileri çok farkl› olabilir, iﬂkence yaﬂant›lar› ergenlerde anti-sosyal davran›ﬂlarla sonuçlanan derin kiﬂilik de¤iﬂimlerine yol açabilir.127 Öte yandan iﬂkencenin ergenler üzerindeki etkileri daha küçük çocuklarda görülenlere de benzeyebilir.
(b) Klinik de¤erlendirmeler
314. TSSB belirtileri çocuklarda görülebilir. Bu belirtiler eriﬂkinlerde gözlemlenenlere benzeyebilir128,129,130,131, ancak klinisyenin de¤erlendirmesinde çocu¤un sözel ifadeleri yerine davran›ﬂlar›na daha çok
a¤›rl›k vermesi gerekir. Örne¤in çocuk yeniden yaﬂant›lama belirtilerini, travmatik olay›n özelliklerini temsil eden
tekdüze oyunlar› tekrar tekrar oynayarak, oyun s›ras›nda ya da oyun d›ﬂ›nda olay› görsel bir ﬂekilde hat›rlayarak,
travmatik olay ve kabuslar›yla ilgili sürekli soru sorarak ve konuﬂarak sergileyebilir. Çocuk, alt›n› ›slatma, ba¤›rsak
hareketlerinin kontrolünü yitirme, içe kapanma, duygulan›m k›s›tl›l›¤›, kendine ve baﬂkalar›na yönelik tav›rlar›nda de¤iﬂiklikler ve bir gelece¤i olmad›¤› duygusu gibi belirtiler de geliﬂtirebilir. Artm›ﬂ uyar›lm›ﬂl›k durumu yaﬂayabilir ve tabloya gece terörü******, yata¤a yatma zorluklar›, uyku bozukluklar›, irkilme tepkilerinde artma, sinirlilik ve
ciddi düzeyde dikkat ve konsantrasyon güçlükleri eklenebilir. Travmatik olaydan önce var olmayan korkular ve sald›rgan davran›ﬂlar, akranlara, yetiﬂkinlere, hayvanlara yönelik sald›rganl›k, karanl›ktan, tuvalete yaln›z gitmekten
korkma ve fobiler ﬂeklinde tezahür edebilir. Çocuk, yaﬂ›na uygun olmayan cinsel davran›ﬂlarda bulunabilir ve somatik tepkiler verebilir. Yabanc› kiﬂilere yönelik abart›l› bir korku, ayr›l›k anksiyetesi, panik, aﬂ›r› heyecan, hiddet
nöbetleri ve kontrolsüz a¤lama gibi anksiyete belirtileri de görülebilir. Ayr›ca yeme problemleri de geliﬂebilir.
(c) Ailenin rolü
315. Çocuklardaki süre¤enleﬂmiﬂ belirtiler aç›s›ndan aile, önemli ve dinamik bir rol oynar. Aile bütünlü¤ünü koruma amac› taﬂ›yan aile içinde iﬂlev bozuklu¤una tekabül eden davran›ﬂlar ve aile içindeki rol da¤›l›m›nda de¤iﬂiklikler ortaya ç›kabilir. Belirli aile üyelerine ve de s›kl›kla çocuklara hasta rolü verilip, daha da ciddi rahats›zl›klar
geliﬂtirmelerine neden olunabilir. Baﬂka durumlarda ise çocuk aﬂ›r› korunuyor ve travmayla ilgili önemli bilgiler
saklan›yor olabilir. Ya da çocuk ebeveyn yerine konup, ana babas›na bak›m vermesi beklenebilir. Çocu¤un iﬂkenceden do¤rudan de¤il de dolayl› olarak etkilendi¤i durumlarda ise, yetiﬂkinler ço¤unlukla olay›n çocu¤un ruhsal durumu ve geliﬂimi üzerindeki etkisini hafife almaya e¤ilimlidirler. Çocu¤un çevresinde sevdi¤i kiﬂiler iﬂkence gördü¤ünde ve tecavüze u¤rad›¤›nda veya çocuk ciddi bir travmaya ya da iﬂkenceye tan›k oldu¤unda, çocuk kötü olaylardan kendisinin sorumlu oldu¤u veya ebeveynlerinin s›k›nt›lar›na katlanmak zorunda oldu¤u gibi yanl›ﬂ inançlar
geliﬂtirebilir. Bu tür inançlar, suçluluk, sadakat çat›ﬂmalar›, ba¤›ms›z bir yetiﬂkin olmaya yönelik kiﬂisel geliﬂim ve
olgunlaﬂma gibi alanlarda uzun dönemli sorunlara yol açabilir.

127 Bkz. 125 numaral› dipnot.
128 L. C Terr, “Childhood traumas. An outline and overview.” American Journal of Psychiatry 1991;148:10-20.
129 National Center for Infants, Toddlers and Families, Zero to Three. 1994.
130 F. Sironi, “On torture un enfant, ou les avatars de I’ethnocentrisme psychologique”, Enfonces, 1995; 4:205-215.
131 L. Bailly. Les catastrophes et leurs consequences psychotraumatiques chez l’enfant, (Paris: ESF editeur,) 1996.
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EK 1
‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› ve Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde Soruﬂturulmas› ve Belgelendirilmesine ‹liﬂkin ‹lkeler*
1. Aﬂa¤›daki ilkeler, iﬂkencenin soruﬂturulmas› konusunda uzmanlaﬂan kiﬂi ve Örgütlerin üzerinde görüﬂ birli¤i sa¤lad›¤› ilkeleri temsil eder. ‹ﬂkencenin ve di¤er zalimane, insanl›k d›ﬂ› ya da aﬂa¤›lay›c› muamelenin (metinde bundan sonra iﬂkence veya di¤er kötü muamele olarak geçecektir) etkin soruﬂturulmas› ve belgelendirilmesinin amaçlar› aﬂa¤›dakileri içerir:
(a)

Olaylar›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› ve iﬂkence görenler ve aileleri için, iﬂkence olay›na kar›ﬂan bireylerin ve
Devletlerin sorumlulu¤unun saptanmas› ve kabul edilmesi;

(b)

Olay›n tekrarlanmas›n› önlemek için gerekli önlemlerin belirlenmesi;

(c)

Soruﬂturma sonucunda iﬂkence veya kötü muameleden sorumlu oldu¤u düﬂünülen kiﬂilerin kovuﬂturulmalar›n›n ve/veya uygun oldu¤unda disiplin yapt›r›m›na çarpt›r›lmalar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›; Devletin adil ve yeterli mali tazminat ile t›bbi bak›m ve rehabilitasyon olanaklar›n› dahil tam bir onar›m ve telafi sa¤lamas› gereklili¤inin gösterilmesi.

2. Devletler, iﬂkence ya da kötü muameleye iliﬂkin ﬂikayet ve raporlar›n derhal ve etkili bir biçimde soruﬂturulmas›n› sa¤larlar. Aç›k bir ﬂikayetin yoklu¤unda bile, iﬂkence ya da kötü muamelenin gerçekleﬂti¤ine dair baﬂka belirtiler varsa soruﬂturma yap›lmal›d›r. ﬁüpheliler ve çal›ﬂt›klar› kurumlar›ndan ba¤›ms›z olacak soruﬂturmac›lar, konular›nda yetkin ve tarafs›z kiﬂiler olmal›d›r. Bu kiﬂiler, tarafs›z t›p uzmanlar›na veya di¤er uzmanlara ulaﬂabilmeli
veya bu uzmanlardan soruﬂturma yapmay› istemekle yetkilendirilmelidirler. Bu tür soruﬂturmalarda kullan›lacak
yöntemler en yüksek profesyonel standartlara uygun olmal› ve bulgular kamuoyuna aç›klanmal›d›r.
3. (a) Soruﬂturma makam›, soruﬂturma için gerekli tüm bilgileri elde etme yetki ve görevine sahip olacakt›ra. Soruﬂturmay› yürüten kiﬂiler, etkili bir soruﬂturma için gerekli her tür mali ve teknik kayna¤› elinde bulundurmal›d›r.
Ayr›ca bu kiﬂilerin, resmi bir s›fatla hareket eden ve iﬂkence ya da kötü muameleye kar›ﬂt›¤› iddia edilen herkesi
karﬂ›s›na ça¤›rmaya ve ifade vermeye zorlama yetkileri de olmal›d›r. Bu yetki herhangi bir tan›k için de geçerlidir.
Bu amaçla, soruﬂturma makam›, iﬂkenceye kar›ﬂt›¤› iddia edilen herhangi bir yetkili de dahil olmak üzere tüm tan›klara celp göndermeye ve delillerin sunulmas›n› istemeye de yetkilidir.
(b) ‹ﬂkence ya da kötü muamele gördü¤ü iddia edilen kiﬂiler, tan›klar, soruﬂturmay› yürütenler ve bunlar›n aileleri,
soruﬂturmay› takiben gelebilecek her tür ﬂiddete, ﬂiddet tehdidine ya da benzeri herhangi bir korkutmaya karﬂ› korunmal›d›r. ‹ﬂkence ya da kötü muameleye kar›ﬂm›ﬂ olma ihtimali bulunanlar, ﬂikayetçiler, tan›klar ve aileleri ile soruﬂturmay› yürütenler üzerinde do¤rudan veya dolayl› olarak kontrol veya yetki kullanabilecekleri her tür konumdan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
4. ‹ﬂkence ya da kötü muamele ma¤duru oldu¤u iddia edilen kiﬂiler ve yasal temsilcileri tüm duruﬂmalardan ve soruﬂturmayla ilgili tüm bilgilerden haberdar edilir ve bunlara eriﬂimlerinin sa¤lan›r ve baﬂka deliller sunmaya yetkili
k›l›nmalar› gerekir.
* ***** Kabuslara ya da kabus görme korkusuna ba¤l› olarak (Ç.N.)
* The Commission on Human Rights, in its resolution 2000/43, and the General Assembly, in its resolution 55/89, drew the attention of
Governments to the Principles and strongly encouraged Governments to reflect upon the Principles as a useful tool in efforts to combat torture.
‹nsan Haklar› Komisyonu karar› 2000/43 ve Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu karar› 55/89, iﬂkence ile mücadelede yararl› bir araç olarak
Hükümetlerin ‹lkelere ve güçlü teﬂviklerine dikkati çekmiﬂtir
a Baz› koﬂullar alt›nda meslek eti¤i, bilginin gizli tutulmas›n› gerekli k›labilir. Bu gerekliliklere sayg› gösterilmelidir.
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5. (a) Var olan soruﬂturma süreçlerinin yetersiz uzmanl›k ya da ön yarg› ﬂüphesi, ya da belirgin bir biçimde belli
bir ihlal kal›b›n›n varl›¤› ya da önemli baﬂka bir sebeple yetersiz kalmas› durumunda, Devletler, soruﬂturman›n ba¤›ms›z bir komisyon ya da benzer bir usulle yap›lmas›n› temin ederler. Böyle bir komisyonun üyeleri, tarafs›zl›klar›, yetkinlikleri ve ba¤›ms›zl›klar› kabul gören kiﬂiler aras›ndan seçilirler. Bu kiﬂiler özellikle ﬂüphelilerden ve onlar›n çal›ﬂt›¤› kurum ve kuruluﬂlardan ba¤›ms›zd›rlar. Komisyon soruﬂturma için gerekli her türlü bilgiyi almaya yetkili olmal› ve soruﬂturmay› bu ilkelerde tan›mland›¤› ﬂekilde yürütmelidirb.
(b) Makul bir süre içinde haz›rlanan yaz›l› bir rapor, soruﬂturman›n kapsam›n›, delilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan usul ve yöntemleri ve de elde edilen bulgular ve uygulanabilir hukuk kurallar›na dayanan sonuç ve tavsiyeleri içerir. Rapor tamamland›ktan sonra kamuya aç›klan›r. Rapor ayr›ca gerçekleﬂti¤i tespit edilen belli olaylar›, bu
bulgular›n dayand›¤› delilleri detayl› bir biçimde tan›mlar, kendilerini korumak amac›yla kimlikleri gizli tutulanlar istisna olmak kayd›yla tan›kl›k yapanlar›n adlar›n› s›ralar. Devlet, makul bir zaman dilimi içinde, soruﬂturma komisyonu raporuna yan›t verir ve uygun durumlarda bu rapora yan›t olarak at›lacak ad›mlar› da belirtir.
6. (a) ‹ﬂkence veya kötü muamele soruﬂturmas›nda görev alan t›p uzmanlar›, her zaman en yüksek etik standartlara uygun davran›r ve özellikle her muayeneden önce kiﬂiye bilgi vererek, onun ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n› al›r. Muayene, t›p prati¤inin yerleﬂik standartlar›na uygun yap›lmal›d›r. Özellikle, muayeneler güvenlik görevlileri ve di¤er
hükümet görevlilerin bulunmad›¤› bir halde, t›p uzman›n›n kontrolünde özel olarak yap›l›r.
(b) T›p uzman› en az›ndan ﬂu bilgileri içeren ayr›nt›l› bir yaz›l› raporu derhal haz›rlar:
(i) Görüﬂme koﬂullar›: Rapora konu olan kiﬂinin ad› ve muayene s›ras›nda muayenehanede yer alan kiﬂilerin adlar›, aralar›ndaki ba¤lant›; muayenenin tam saati ve tarihi, yeri, muayenenin yap›ld›¤› kurumun niteli¤i ve (mümkünse muayenenin yap›ld›¤› oda da belirtilerek) adresi (örn. gözalt› merkezi, klinik, ev, vb.); kiﬂinin muayene edildi¤i
s›radaki durumu (örn. muayeneye getirilirken veya muayene esnas›nda kiﬂinin herhangi bir k›s›tlamaya tabii olup olmad›¤›, muayene s›ras›nda güvenlik güçlerinin var olup olmad›¤›, tutuklu ya da hükümlüye eﬂlik edenlerin
tutum ve tav›rlar›, muayene yapan kiﬂiye yönelik tehdit edici ifadeler vs.) ve konuyla ilgili di¤er bilgiler;
(ii) Öykü: Kiﬂinin muayene s›ras›nda al›nan, yap›ld›¤› iddia edilen iﬂkence ya da kötü muamele yöntemleri, iﬂkence ya da kötü muamelenin yap›ld›¤› iddia edilen zaman ile fiziksel ve psikolojik semptomlara iliﬂkin tüm ﬂikâyetlerini de içeren öyküsünün ayr›nt›l› tutana¤›;
(iii) Fiziksel ve psikolojik muayene: Klinik muayenede gözlemlenen, gerekli tan› koyucu testler ve mümkün oldu¤u durumlarda tüm yaralar›n renkli foto¤raflar›n› da içeren tüm fiziksel ve psikolojik bulgular›n kayd›;
(iv) Görüﬂ: Fiziksel ve psikolojik bulgular›n olas› iﬂkence ve kötü muameleyle muhtemel iliﬂkisinin yorumlanmas›.
Gerekli tüm t›bbi ve psikolojik tedavi ve/veya daha sonra muayene yap›lmas› için öneriler de ayr›ca verilir;
(v) Haz›rlayan Kiﬂinin Kayd›: Raporda, muayeneyi yapanlar›n kimlikleri aç›kça belirtilir ve rapor bu kiﬂiler taraf›ndan imzalan›r
(c) Rapor gizli tutulur ve kiﬂiye ya da kiﬂinin atad›¤› temsilcisine iletilir. Kiﬂinin ve temsilcisinin muayene süreciyle ilgili görüﬂleri talep edilir ve rapora yans›t›l›r. Rapor, uygun oldu¤u durumlarda, iﬂkence ya da kötü muamele
iddialar›n› soruﬂturmakla sorumlu yetkili makama yaz›l› olarak sunulur. Raporun bu kiﬂilere güvenli bir biçimde
ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak Devletin sorumlulu¤udur. Rapor, kiﬂinin onay› ya da böyle bir transfer emri verme yetkisi bulunan bir mahkemenin yetki vermesi istisna olmak koﬂuluyla, baﬂka hiç kimseye sunulmaz.

b Yukar›daki dipnotlara bak›n›z.
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EK II
Tan›sal Testler
Tan›sal testler sürekli olarak geliﬂtirilmekte ve denenmektedir. Bu k›lavuz yaz›ld›¤› s›rada, aﬂa¤›daki tan› koyucu
testlerin anlaml› oldu¤u düﬂünülmüﬂtü. Ancak araﬂt›rmac›lar, destekleyici ek delile ihtiyaç oldu¤unda güncel bilgi
kaynaklar›na ulaﬂmak için çaba göstermeli, örne¤in iﬂkencenin belgelendirilmesinde uzmanlaﬂm›ﬂ örgütlerden biriyle irtibata geçmelidir (bölüm V.E.’ye bak›n›z).
1. Radyolojik görüntüleme
Travman›n akut faz›nda çeﬂitli görüntüleme yöntemleri, iskelet ve yumuﬂak doku hasarlar›n›n belgelendirilmesinde ciddi bir katk› sunabilir. ‹ﬂkencenin fiziki hasarlar› iyileﬂti¤indeyse, ayn› görüntüleme yöntemleriyle rezidüel sekel hiç bir biçimde saptanmayabilir. Daha önce hasta muayenesi veya çeﬂitli iﬂkence yöntemleri tart›ﬂ›l›rken, çeﬂitli radyolojik çal›ﬂmalara at›fta bulunulmuﬂtu. Daha sonra en sofistike (ve pahal›) teknolojilere dünyan›n her yerinde eriﬂilemeyece¤i ya da bu yöntemlerin en az›ndan hapishanedeki insanlar için kullan›lamayaca¤› ak›lda tutularak, bu radyolojik yöntemlerin uygulanmas› hakk›nda özet bilgi verilmiﬂtir.
Tan›sal radyoloji ve görüntüleme yöntemleri aras›nda, rutin radyografi, radyoizotopik sintigrafi, bilgisayarl› tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi yer al›r. Her yöntemin avantajlar› ve dezavantajlar› vard›r. X-ray, sintigrafi ve bilgisayarl› tomografi görüntülemelerinde, hamile kad›n ve çocuklarda dikkat edilmesi gereken iyonize radyasyon kullan›l›r. Manyetik rezonans tekni¤inde manyetik alandan yararlan›lmaktad›r;
teorik olarak minimal da olsa manyetik alan›n fetus ve çocuklar üzerine etkileri vard›r. Ultrasonografi ses dalgalar›n› kullan›r; ses dalgalar›n›n biyolojik bir riski bilinmemektedir.
X–ray tetkiklerine kolayl›kla ulaﬂ›labilir, ilk muayenede, kafatas› hariç tüm hasarl› bölgeler rutin radyografi ile incelenmelidir. Rutin radyografi yüzdeki k›r›klar› gösterebilir. Ancak daha fazla k›r›k, fragmanlar›n yer de¤iﬂtirmesini ve iliﬂkili yumuﬂak doku hasar› ve komplikasyonlar› da gösterebilece¤i için BT daha üstün bir yöntemdir. Periost hasar› ya da minimal k›r›klar oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, rutin radyografiye ek olarak sintigrafi de kullan›lmal›d›r. Akut bir k›r›k oldu¤unda ya da erken dönem osteomiyelitte bile X-ray incelemelerinin bir k›sm› negatif sonuç
verecektir. Özellikle çocuklarda baz› k›r›klar›n radyolojik belirti vermeden iyileﬂmesi mümkündür. Yumuﬂak doku
de¤erlendirmeleri için rutin radyografi uygun bir yöntem de¤ildir. Sintigrafi yüksek duyarl›l›¤› olan ancak özgünlü¤ü k›s›tl› bir yöntemdir. Sintigrafi tüm iskeleti osteomiyelit gibi hastal›k süreçleri ve travma aç›s›ndan görüntülemek için, ekonomik ve etkin bir yöntemdir. Sintigrafi ile testis torsiyonu da incelenebilir ancak ultrasonografi incelemesi bu araﬂt›rma için daha uygun bir yöntemdir. Sintigrafi yumuﬂak doku travmas›n› tan›mlamak için kullan›lmaz.
Sintigrafi ile akut bir k›r›k yirmi dört saat sonunda saptanabilirse de, genellikle 2-3 gün içinde; özellikle yaﬂl›larda
ise bir haftada kesin sonuç al›nabilir. Görüntü genellikle 2 y›l sonra normale döner. Ancak bazen k›r›klarda ve tedavi edilmiﬂ osteomiyelitlerde y›llarca pozitif sonuç al›nabilir. Çocuklarda epifiz veya metadiafizlerdeki (uzun kemiklerin uç k›sm›) k›r›klarda, epifizlerde radyofarmasöti¤in normal olarak da al›nmas› yüzünden kemik sintigrafisinin kullan›m› çok zordur. Rutin X-ray ile saptanamayan kaburga k›r›klar› sintigrafi ile saptanabilir.
(a) Falaka tan›s›nda kemik sintigrafisinin kullan›m›
Kemik sintigrafisi 3 saatlik geç faz ya da üç faz incelemesi kullan›larak uygulanabilir. Üç faz radyonükleit anjiogram› (arteriyal faz), kan havuzu görüntüleri (yumuﬂak doku-venöz faz) ve geç fazd›r (kemik faz›). Falaka uygulamas›ndan k›sa bir süre sonra incelenen hastalara, bir hafta arayla iki sintigrafi yap›lmal›d›r. Birinci sintigrafinin negatif, ikinci sintigrafinin pozitif olmas› birinci sintigrafiden birkaç gün önce falakaya maruz kal›nd›¤›n› gösterir. Akut
olgularda bir hafta arayla uygulanan her iki sintigrafinin de negatif olmas› falakan›n uygulanmad›¤› anlam›na gelmez. Uygulanan falakan›n ﬂiddetinin sintigrafinin hassasl›k düzeyinin alt›nda oldu¤unu gösterir. Baﬂlang›çta 3-faz
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görüntülemesi yap›ld› ise, radyonükleit anjiyogram›nda ve kan havuzu görüntülerinde artm›ﬂ al›m ve kemik faz›nda artma olmamas›, yumuﬂak doku haﬂar›yla uyumlu hiperemiyi gösterir. Ayak kemiklerindeki ve yumuﬂak dokudaki travma MRG ile de saptanabilir.a
(b) Ultrasonografi
Ultrasonografi ucuz ve biyolojik tehlikesi olmayan bir yöntemdir. ‹ncelemenin kalitesi, incelemeyi yapan uzman›n
yeteneklerine ba¤l›d›r. BT’nin olmad›¤› yerlerde, ultrasonografi akut abdominal travmay› de¤erlendirmek için kullan›l›r. Tendonopatiler de ultrasonografi ile de¤erlendirilebilir. Ultrasonografi, testiküler anormalliklerin de¤erlendirilmesinde de tercih edilen metotlardan biridir. Ask› iﬂkencesi sonras› akut ve kronik fazlarda omuz ultrasonografisi uygulan›r. Ultrasonografi incelemesiyle akut dönemde omuz eklemi üzerinde ve etraf›nda ödem ve s›v› toplanmas›, rotator cuffda laserasyon ve hematom görülebilir. Ultrasonografinin tekrar uygulanmas› ile saptanan bulgular›n zamanla kaybolmas› tan›y› güçlendirir. Bu tür durumlarda EMG, sintigrafi ve di¤er radyolojik incelemeler
bir arada uygulanmal› ve aralar›ndaki korelasyon incelenmelidir. Di¤er incelemelerde pozitif sonuç elde edilmese
bile, ultrasonografi bulgular› tek baﬂ›na ask› iﬂkencesini ispatlamak için yeterlidir.
(c) Bilgisayarl› Tomografi (BT)
Yumuﬂak doku ve kemi¤i görüntülemek için BT mükemmel bir yöntemdir. MRG ise yumuﬂak dokuda kemikten
daha iyidir. Ancak gizli k›r›klar MRG ile zaman aç›s›ndan rutin radyografi ya da sintigrafiden daha önce saptanabilir. Aç›k skaner ve/veya sedasyon uygulamas›, iﬂkenceden sa¤ kalanlarda yayg›n olan anksiyete ve klostrofobiyi hafifletebilir. BT de k›rklar› saptamak ve de¤erlendirmek için mükemmel bir yöntemdir. Özellikle temporal kemik ve yüz kemikleri de¤erlendirmesinde mükemmeldir. Özellikle spinal, pelvik, omuz ve acetebular k›r›klarda
fragmanlar›n›n dizilimi ve yer de¤iﬂtirmesinin de¤erlendirilmesinde avantajl› bir yöntemdir. BT kemik berelenmesini ay›rt edemez. BT kontrast bir ajan›n intravenöz infüzyonla uygulanmas›yla ya da intravenoz ajan uygulamas›
olmaks›z›n akut, subakut ve kronik merkezi sinir sistemi lezyonlar›nda ilk inceleme yöntemi olmal›d›r. BT incelemesi negatif ya da ﬂüpheli ise veya iﬂkenceden sa¤ ç›kan kiﬂinin merkezi sinir sistemi ﬂikayetlerini aç›klam›yor ise
o zaman ileri inceleme olarak MRG uygulan›r. Temporal kemik k›r›klar›nda birincil inceleme yöntemi, kemik pencereli pre ve post kontrast inceleme olmal›d›r. Kemik pencereleri k›r›klar› ve ossiküler çatlaklar› gösterebilir. Pre
kontrast inceleme s›v› ve kolestatomu gösterebilir. Bu bölgedeki vasküler anomalilerden ötürü kontrast inceleme
tavsiye edilir. Rinorede spinal kanala enjekte edilen kontrast madde temporal kemiklerden birinden ç›kmal›d›r.
MRG incelemesi de s›v› kaça¤›n›n nedeni olan y›rt›¤› gösterebilir. Rinore ﬂüphesi oldu¤unda yumuﬂak doku ve kemik pencereleri ile birlikte yüz BT si çekilmelidir. Spinal kanala kontrast madde enjekte edildikten sonra bir BT
daha çekilir.
(d) Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
MRG santral sinir sistemi (SSS) anormalliklerini saptamada daha hassas bir yöntemdir. Merkezi Sinir Sistemi kanamalar›, yaﬂ›na göre hemen, hiperakut, akut, subakut ve kronik fazlara ayr›l›r. Merkezi sinir sistemi kanamalar›n›n zaman içindeki geliﬂimi, kanaman›n görüntü özellikleri ile korelasyon gösteren bir dizge izler. Böylelikle görüntüleme bulgular›, kafa travmas›n›n oluﬂ zaman›n› tahmin etmeye ve iddia edilen olaylarla korelasyon kurmaya
yard›mc› olur. SSS kanamas› tamam›yla çözünebilir ya da BT görüntüsünün y›llar sonra bile pozitif olaca¤› hemosiderin tortusu oluﬂturur. Yumuﬂak dokudaki ve özellikle kas içindeki kanama genellikle hiçbir iz b›rakmadan yok
olurken bazen osifiye olabilir. Bu oluﬂuma heterotrofik kemik oluﬂumu ya da myosits ossifikans denir ve BT ile
saptanabilir.
2. Elektrik ﬂoku hasar›n›n biyopsisi
Elektrik ﬂoku hasarlar›nda her zaman olmas› gerekmese de elektrik ak›m› travmas›na özgü ve yüksek derecede tan› koydurucu mikroskopik de¤iﬂimler ortaya ç›kabilir. Biyopsi materyalinde bu özgün de¤iﬂikliklerin olmamas›,
elektrik ﬂoku iﬂkencesi tan›s›n› zay›flat›c› bir neden olamaz ve adli mercilerin böylesi bir tahmin yapmalar›na izin
a Bkz. 78 ve 85 numaral› dipnotlar; daha fazla bilgi edinmek için standart radyoloji ve nükleer t›p makaleleri ve kitaplar›na bak›n›z.
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verilmemelidir. Maalesef, bir mahkeme elektrik iﬂkencesi iddias›nda bulunan bir ﬂikayetçiye iddialar›n ispatlanmas› için biyopsi teklif ederse, iﬂleme raz› olmamak ya da “negatif” sonuç al›nmas› mahkeme üzerinde mutlaka ön
yarg› oluﬂturacakt›r. Dahas› iﬂkence ile oluﬂan elektrik hasar›yla ilgili biyopsi ile tan› koymaya dayal› klinik deneyim çok azd›r. Dolay›s›yla tan› sadece güvenilir bir öykü alma ve fizik muayene ile konulabilir.
Dolay›s›yla bu süreç, tan›sal bir standart olarak desteklenmemeli, ﬂu anda sadece klinik araﬂt›rma grubu içinde yap›lmal›d›r. Biyopsi için ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›n›rken, kiﬂi sonuçlar›n belirsizli¤i konusunda bilgilendirilmeli, halihaz›rda travmatize edilmiﬂ benli¤e karﬂ› etkileri, potansiyel kazançlar› de¤erlendirmesine izin verilmelidir.
(a) Biyopsinin temelleri
Anestezi alt›ndaki domuzlar›n derilerine elektrik ﬂokunun etkileri ile ilgili yap›lm›ﬂ çok say›da laboratuvar araﬂt›rmalar› vard›r.b,c,d,e,f,g Bu çal›ﬂmalar lezyonlar›n punch (z›mba) biyopsilerinin mikroskopik incelemesi ile elektrik
hasar› için spesifik olan histolojik bulgular›n saptanabildi¤ini göstermiﬂtir. Ancak bu araﬂt›rmalar›n klinikte belirgin
olarak uygulanabilecek ileri tart›ﬂmalar›, bu yay›n›n alan› d›ﬂ›ndad›r. Okuyucu daha ileri bilgiler için yukar›da at›fta bulunan yay›nlar› inceleyebilir. ‹nsanlardaki elektrik ﬂoku iﬂkencesi ile ilgili az say›da olgu incelenmiﬂtir.h,i,j,k Sadece bir olguda, elektrik uygulamas›ndan 7 gün sonra al›nan biyopside, elektrik hasarlar› için tan› koydurucu oldu¤u düﬂünülen bulgular saptanm›ﬂt›r (nekrotik doku etraf›ndaki canl› dokudaki dermal liflere lokalize kalsiyum tuzlar› çökeltileri). Di¤er olgularda, elektrik iﬂkencesi iddias›ndan bir kaç gün sonra al›nan biyopsilerdeki lezyonlarda
segmental de¤iﬂimler görülmüﬂ ve hücresel yap›larda oldukça fazla kalsiyum tuzlar› çökeltileri saptanm›ﬂt›r. Bulgular elektrik ak›m uygulamas› ile yüksek derecede uyumludur fakat kalsiyum tuzlar› dermal liflerde görülmezse tan›
koydurucu de¤ildir. Elektrik iﬂkence iddias›ndan bir ay sonra al›nan biyopside 1-2 mm geniﬂli¤inde konik nedbe
görülmüﬂ ve fibroblast art›ﬂ›, çok s›k ve yüzeye paralel ince kollajen liflerin saptanmas› elektrik hasar› ile uyumlu
fakat tan› koydurucu de¤ildir.
(b) Yöntem
Hastadan ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›ktan sonra biyopsiden önce kabul gören adli t›p metodlar› gere¤ince lezyonun
foto¤raf› çekilmelidir. Lokal anestezi alt›nda 3-4 mm’lik punch biyopsi al›nmal›, tamponlu formalin veya benzeri
bir fiksatif içine yerleﬂtirilmelidir. Deri biyopsisi elektrik hasar›ndan sonraki en k›sa sürede al›nmal›d›r. Elektrik travmas› genellikle epidermis ve üst dermisde (superficial dermis) s›n›rl› olarak kald›¤›ndan lezyonlar çok çabuk kay-

b H.K. Thomsen et al. “Early epidermal changes in heat and electrically injured pig skin: a light microscopic study” Forensic Science International 1981;17:133-143.
c H.K. Thomsen et al “The effect of direct current, sodium hydroxide, and hydrochloric acid on pig epidermis: a light microscopic and electron microscopic study” Acta Pathol Microbiol Immunol Scand, 1983; 91:307-316.
d H. K. Thomsen, “Electrically induced epidermal changes. A morphological study of porcine skin after transfer of low-moderate amounts
of electrical energy” (Tez, University of Copenhagen, F.A.D.L) 1984, 1-78.
e T. Karlsmark et al. “Tracing the use of torture: Electrically induced calcification of collagen in pig skin”: Nature 1983;301:75-78.
f T. Karlsmark et al. “Electrically induced collagen calcification in pig skin. A histopathologic and histochemical study”, Forensic Science International 1988; 39: 163-174.
g T. Karlsmark, Electrically induced dermal changes. A morphological study of porcine skin after transfer of low to moderate amounts of
electrical energy. (Tez University of Copenhagen), Danish Medical Bulletin 1990;37:507-520.
h L Danielsen et al. “Diagnosis of electrical skin injuries. A review and a description of a case”, American Journal of Forensic Medical Pathology 1991;12:222-226.
i F. Öztop, V. Lök, T. Baykal, M Tunca, “Signs of electrical torture on the skin”, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Raporu, 1994;11:97-104.
j j L. Danielsen, T. Karlsmark, H.K. Thomsen, “Diagnosis of skin lesions following electrical torture”, Rom J. Leg. Med. 1997; 5:15-20.
k H. Jacobsen, “Electrically induced deposition of metal on the human skin” Forensic Science International, 1997; 90:85-92.
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bolabilir. Birden fazla lezyondan biyopsi al›n›rken hastan›n maruz kalaca¤› potansiyel s›k›nt› göz önüne al›nmal›d›r.l Biyopsi materyali dermatopatoloji konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bir patolog taraf›ndan incelenmelidir.
3. Elektrik hasar›n›n tan› koydurucu bulgular›
Epidermis, ter bezleri ve damar duvarlar›nda vesiküler nükleuslar (ay›r›c› tan›da sadece bir durum daha vard›r: bazik solüsyonlarla oluﬂan hasarlar) ve kollajen ve elastik lifler üzerine birbirinden ayr› yerleﬂmiﬂ kalsiyum tuzu çökeltileri (ay›r›c› tan›da calcinosis cutis düﬂünülmelidir; nadir görülen bu hastal›k, ard›ﬂ›k 220000 insan deri biyopsisinden 75’inde görülmüﬂtür, kalsiyum çökeltileri genellikle yayg›n ve kollajen ve elastik lifler üzerinde birbirinden
ayr› yerileﬂmemiﬂtir) elektrik hasar› için tan› koydurucu bulgulard›r.m
Elektirik hasar›n›n tipik ama tan›sal olmayan bulgular›; lezyonlar›n genellikle 1-2 mm geniﬂlikte konikal segmentasyonu, epidermiste demir ve bak›r çökeltileri (elektroda ba¤l› olan), epidermis, ter bezleri ve damar duvarlar›nda sitoplazman›n homojenizasyonu gibi bulgulard›r. Ayr›ca segmental lezyonlarda hücre yap›lar› üzerinde kalsiyum
tuzu çökeltileri olabilir ya da hiçbir anormal histolojik de¤iﬂim olmayabilir.

l S. Gürp›nar, ﬁ. Korur Fincanc›, “‹nsan Haklan ‹hlalleri ve Hekim Sorumlulu¤u”, Birinci Basamak ‹çin Adli T›p El Kitab›, Türk Tabipleri
Birli¤i, Ankara. 1999.
m Bkz. (h) dippnot.
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EK III
‹ﬂkence ve Kötü Muamelenin Belgelendirilmesi ‹çin Anatomik Çizimler

KADIN, TÜM VÜCUT ÖNDEN ve

KADIN, TÜM VÜCUT YANDAN

ARKADAN GÖRÜNÜ

GÖRÜNÜ

SOL KOL

ADI

VAKA

SA KOL

VAKA

NO :

NO :

TARH

TARH
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KADIN, GÖÜS - KARIN ÖNDEN ve ARKADAN
GÖRÜNÜ

ADI

VAKA
NO
TARH

100

KADIN, PERNE

ADI

VAKA
NO
TARH

101

102

TARH

TARH

VAKA
NO

ADI
NO

VAKA

GÖRÜNÜ

ARKADAN GÖRÜNÜ

ADI :

ERKEK, TÜM VÜCUT YANDAN

ERKEK, TÜM VÜCUT ÖNDEN ve

ERKEK, GÖÜS - KARIN ÖNDEN ve ARKADAN GÖRÜNÜ

ADI

VAKA
NO
TARH

103

AYAKLAR, SOL ve SA PLANTAR YÜZ

ADI

VAKA
NO
TARH

104

SOL EL, PALMAR ve DORSAL

ADI

VAKA
NO
TARH

105

SA EL, PALMAR ve DORSAL

ADI

VAKA
NO
TARH

106

107

ADI :

TARH

NO :

VAKA

GORUNU

GÖRÜNÜ

:

BA, ÜSTTEN ve ALTTAN

BA, ÖNDEN ARKADAN ve YANDAN

SKELET ÖNDEN ve ARKADAN GÖRÜNÜ

ADI

VAKA
NO
TARH
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EK IV
‹ﬂkence ve Kötü Muamelenin T›bbi De¤erlendirilmesine K›lavuzluk Eden ‹lkeler
Aﬂa¤›daki kurallar geliﬂtirilirken, ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› veya Aﬂa¤›lay›c› Muamele ve Cezalar›n Etkili Biçimde Araﬂt›r›lmas› ve Belgelendirilmesi ‹çin K›lavuz (‹stanbul Protokolü) temel al›nm›ﬂt›r. Bu
kurallar, de¤iﬂmez bir protokol olarak tasarlanmam›ﬂt›r. Aﬂa¤›daki kurallar, bireysel de¤erlendirmenin amac› ve
ulaﬂ›labilir kaynaklar›n akla uygun de¤erlendirmesi göz önüne al›narak uygulanmal›d›r, iﬂkence ve kötü muamelenin fiziksel ve psikolojik delillerinin de¤erlendirilmesi klinisyenlerin vas›flar›na göre bir ya da daha fazla klinisyen taraf›ndan yürütülebilir
I. Olgu Bilgisi
Muayene Tarihi:............................Muayeneyi ‹steyen Makam (Ad› ve görevi): _________ ...................
Evrak ve rapor Numaras›: ............................ Muayene/de¤erlendirme süresi: ...... saat,_____dakika
Olgunun ad›: ........................................Do¤um Tarihi: .......................Do¤um yeri: .........................
Olgunun soyad›: ___________...............................Cinsiyet: Kad›n/Erkek
Muayene nedeni:...........................................................................Olgu Kimlik No: .......................
Klinisyenin ad›: ..............................................Tercüman var m›yd›? (evet/hay›r), ad›: .........................
Ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd› m›?

evet/hay›r; Cevap hay›r ise nedeni?...............................................

Olguyla birlikte gelen kiﬂi (ad› ve görevi): .... ___________________________________________________
Muayene s›ras›nda mevcut kiﬂi(ler) (ad› ve görevi): _________..............................................................
Olgu muayene s›ras›nda k›s›tland› m›? evet/hay›r; Cevap evet ise Nas›l?/Neden? .................................
T›bbi raporun iletildi¤i kiﬂi (ad›/görevi/kimlik numaras›): .........................................................-.
Verildi¤i Tarih:

______________________________

Verildi¤i saat:........................................

T›bbi de¤erlendirme ve inceleme hiçbir k›s›tlama olmadan gerçekleﬂtirildi (hücredeki kiﬂiler için) evet/hay›r
Herhangi bir k›s›tlama oldu ise detaylar›n› yaz›n›z: __________..................................................
II. Klinik hekimin özellikleri (Mahkemede ﬂahitlik için)
T›bbi ö¤renim ve klinik e¤itimi
Psikolojik/psikiyatrik e¤itimi
‹ﬂkence ve kötü muamelenin delillerini belgelendirme deneyimi
Araﬂt›rmayla ilgili bölgesel insan haklar› deneyimi
Konuyla ilgili yay›nlar›, sunumlar› ve ald›¤› e¤itim kurslar›
Özgeçmiﬂi
III. Tan›kl›¤›n do¤rulu¤u beyan› (mahkemede ﬂahitlik için)
Örnek: “Bilgim ve inanc›ma dayanan ifadeler d›ﬂ›nda, aﬂa¤›da sunulan bulgular› ﬂahsen biliyor ve do¤ru olduklar›na inan›yorum. Kiﬂisel bilgim ve inanc›ma ba¤l› olarak yukar›da yer alan raporum hakk›nda ﬂahitlik yapmaya
haz›r›m.”
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IV. Kiﬂi hakk›nda bilgi
Genel bilgiler (yaﬂ›, iﬂi, e¤itimi, aileyap›s›, vs.)
Geçmiﬂ t›bbi öyküsü
‹ﬂkence ve kötü muamele ile ilgili önceden yap›lan t›bbi de¤erlendirmelerin gözden geçirilmesi
Gözalt› öncesi psikososyal öykü
V. ‹ﬂkence ve kötü muamele iddialar›
1 . Gözalt›(lar) ve kötü muamelelerin özeti
2. Gözalt› ve tutukluluk koﬂullar›
3. Baﬂlang›çtaki ve daha sonraki gözalt› yerleri (kronoloji, bir yerden bir yere nakil ve gözalt› koﬂullar›)
4. ‹ﬂkence ve kötü muamelenin kiﬂinin nakletti¤i biçimiyle anlat›m› (her bir gözalt› yerindeki ayr› ayr›)
5. ‹ﬂkence yöntemlerinin gözden geçirilmesi
VI. Fiziki semptom ve k›s›tl›l›klar
Akut ve kronik semptom ve k›s›tl›l›klar›n ortaya ç›k›ﬂ›n› ve bunu takip eden iyileﬂme süreçlerini tarif edin.
1. Akut semptom ve k›s›tl›l›klar
2. Kronik semptom ve k›s›tl›l›klar
VII. Fiziksel muayene
1. Genel Görünüm
2. Cilt
3. Baﬂ-yüz
4. Göz-Kulak-Burun-Bo¤az
5. A¤›z boﬂlu¤u-diﬂler
6. Gö¤üs/kar›n (Yaﬂamsal belirtileri içerecek biçimde)
7. Genito-üriner sistem
8. Kas iskelet sistemi
9. Sinir sistemi (Merkezi ve periferik)
VIII. Psikolojik öykü/muayene
1. De¤erlendirme metotlar›
2. Halihaz›rda varolan psikolojik ﬂikayetleri
3. ‹ﬂkence sonras› dönemin öyküsü
4. ‹ﬂkence öncesi dönemin öyküsü
5. Geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ psikolojik-psikiyatrik problemlerin öyküsü
6. Madde kullan›m› ve taciz öyküsü
7. Ruhsal durum muayenesi
8. Toplumsal fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesi
9. Psikolojik testler (endikasyon ve s›n›rlamalar için bak›n›z bölüm VI.C.1.)
10. Nöropsikolojik testler (endikasyon ve s›n›rlamalar için bak›n›z bölüm VI. C. 4.)
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IX. Foto¤raflar
X. Tan› koyucu testlerin sonuçlar› (endîkasyon ve s›n›rlamalar için bak›n›z Ek II)
XI. Konsültasyonlar
XII. Bulgular›n yorumlanmas›
1. Fiziksel deliller
A. Taciz ‹ddialar› ile akut ve kronik fiziksel semptom ve k›s›tl›l›klar öyküsü aras›ndaki uyumluluk derecesini belirtin.
B. Taciz ‹ddias› ile fizik muayene bulgular› aras›ndaki uyumluluk derecesini iliﬂkilendirin (Fiziki bulgular›n saptanamam›ﬂ olmas›, iﬂkence ve kötü muamelenin uyguland›¤› ihtimalini ortadan kald›rmaz.)
C. Kiﬂinin muayene bulgular› ile o bölgede uygulanan iﬂkence yöntemleri ve bu iﬂkence yöntemlerinin uygulanmas› sonras›nda yayg›n olarak görülen etkileri aras›ndaki uyumluluk derecesini iliﬂkilendirin.
2. Psikolojik deliller
A. Psikolojik bulgular ile iﬂkence iddias› raporu aras›ndaki uyumluluk derecesini iliﬂkilendirin.
B. Saptanan psikolojik bulgular›n, kiﬂinin sosyo-kültürel ﬂartlar›nda yaﬂanan aﬂ›r› bask›lar karﬂ›s›nda gösterebilece¤i tipik ya da beklenebilir reaksiyonlar olup olmad›¤› konusunda bir de¤erlendirme yap›n.
C. Travma ile ba¤lant›l› psikolojik sorunlar›n zaman içinde de¤iﬂen seyri içinde bireyin durumunu belirtin (Örne¤in kiﬂi iﬂkence olay›n›n zaman çerçevesine ba¤l› olarak ve iyileﬂme sürecinin neresinde).
D. Bireyin üzerinde strese girmesine neden olan di¤er unsurlar› (bask›n›n devam ediyor olmas›, zorunlu göç, aile ve toplumsal rol kayb›) ve bunlar›n birey üzerindeki etkisini tan›mlay›n.
E. Klinik tabloya katk›da bulunacak fiziki koﬂullar› özellikle iﬂkence ve /veya tutukluluk s›ras›nda oldu¤u ispatlanan muhtemel kafa travmas› delillerini belirtin.
XIII.

Yorum ve öneriler

1. Yukar›da belirtilen tüm deliller (fiziki ve psikolojik bulgular, öykü bilgileri,foto¤rafik bulgular, tan›sal test sonuçlar›, bölgesel olarak kullan›lan iﬂkence yöntemleri bilgisi, konsültasyon raporlar›, vs.) ile iﬂkence ve kötü muamele iddialar› aras›ndaki uyumluluk olup olmad›¤› konusunda kanaat beyan›.
2. ‹ﬂkence iddias› sonucunda kiﬂinin halen rahats›zl›¤›n› çekti¤i semptom ve k›s›tl›l›klar› tekrar yaz›n›z.
3. Kiﬂinin ileri tetkik ve tedavisi konusunda herhangi bir tavsiyeniz varsa yaz›n›z.
XIV. Gerçeklik beyan› (Mahkemede yap›lacak ﬂahitlikler için)
Örne¤in; “Ben yalanc› ﬂahitli¤in cezaya çarpt›r›labilir oldu¤u ülkesinin kanunlar›na uygun olarak iﬂbu raporda beyan edilen bilgilerin gerçek ve do¤ru oldu¤unu beyan ederim; iﬂbu yeminli beyan .../.../
tarihinde
...........ülkesi/.......ﬂehrinde yap›lm›ﬂt›r.
XV. Araﬂt›rma ve t›bbi de¤erlendirmedeki k›s›tl›l›klar konusunda beyan (hücredeki kiﬂiler için)
Örne¤in; “Biz, aﬂa¤›da imzas› bulunan klinisyen(ler) serbestçe ve ba¤›ms›z olarak çal›ﬂmam›za izin verildi¤i, olguyla hiçbir k›s›tlama, önkoﬂul olmadan ve herhangi bir bask›ya maruz kalmadan özel olarak konuﬂmam›za ve muayene etmemize izin verildi¤ini kiﬂisel olarak onaylar›z. Ya da tam tersi “Biz aﬂa¤›da imzas› bulunan klinisyenler
kiﬂinin ﬂahs›n inceleme ve de¤erlendirmesini .............................benzeri k›s›tlamalar alt›nda gerçekleﬂtirdik:”
XVI. Klinisyenlerin imzas›, tarih, yer
XVII. ‹lgili ekler
Klinisyenin öz geçmiﬂi, ‹ﬂkence ve Kötü Muamelenin Belgelendirilmesi için Anatomik Çizimler, Foto¤raflar, Konsültasyonlar ve Tan›sal Test Sonuçlar› ve di¤er belgeler.
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