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Abstract  
The Incidents in Darfur, Sudan, which began in 2003 and intensified in 2004, are still continuing tho-
ugh not very dense. In the meantime, human rights and international humanitarian laws have been 
violated in Darfur. The UN Secretary General has assigned an international investigation commission 
in order to investigate the incidents in Darfur. The commission submitted its report to the UN Secretary 
General on January 25, 2005.  The report determined that both human rights and international huma-
nitarian laws have been violated in Darfur. On the other hand Turkey that hosted Sudanese President 
El-Beshir twice before, also invited him to the last ISEDAK Summit. This caused problems between Tur-
key and the West. This study analyzes the emergence and development processes of the Darfur issue in 
terms of the international law.  The discussions regarding the last summit will be discussed and reasons 
why Turkey is hosting El-Beshir are questioned.

İNSANLIK SUÇU VE SOYKIRIM TARTIŞMALARI 
BAĞLAMINDA DARFUR SORUNU VE TÜRKİYE

BM tarafından hazırlanan rapor, Darfur’da hem insan haklarının hem de uluslararası insancıl hukukunun çiğnendiğini tespit etmiştir.  
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Giriş: BM Darfur Komisyonu’nun Bulguları
2003’te başlayıp 2004’e kadar şiddetini arttıran 
ve halen düşük yoğunluklu olsa da devam eden 
Sudan’ın Darfur bölgesindeki olaylarda insan 
hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları 
ciddi ve yoğun bir şekilde ihlal edilmiş ve büyük 
felaketlere yol açmıştır. Uluslararası barış ve gü-
venliğin bozulması riskini beraberinde getiren 
bu olaylar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) 
kurucu antlaşmasının 7. bölümü kapsamında, 
insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı 
eylemler ile soykırım suçu ve insanlığa karşı suç 
unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi 
amacıyla BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Ey-
lül 2004 tarih ve 1564 sayılı kararla BM Genel 
Sekreterine bir komisyonun kurulması konu-
sunda yetki vermiştir. Bu karar doğrultusunda 
BM Genel Sekreteri tarafından 5 kişiden oluşan 
Darfur Olaylarına İlişkin Uluslararası Araştırma-
Soruşturma Komisyonu atanmıştır. Bu komis-
yon 25 Ekim 2004 tarihinde çalışmalarına başla-
mıştır. Komisyon hükümet dışı ve hükümetle il-
gili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilgili 
tüm birimlerden bilgi ve belge toplamış, Sudan’ı 
ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle, halkla, di-
renişçi ve ayaklanmacı gruplarla görüşmelerde 
bulunarak raporunu hazırlayıp 25 Ocak 2005 
tarihinde BM Genel Sekreterliğine sunmuştur. 
Bu rapor, Darfur’da hem insan hakları hem de 
uluslararası insancıl hukukun çiğnendiğini tes-
pit etmiştir.  Komisyon raporunu önemli kılan 
hususlardan biri, Darfur’daki olaylara karışan 
hükümet ve hüküm etin desteklediği hükümet 
dışı paramiliter yetkililer ile ayaklanmacıların 
uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasını 
tavsiye etmesidir.  

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü ve 
Uluslararası Af Örgütü gibi hükümet dışı kuru-
luşlar da ayrı ve bağımsız çalışmaları sonucunda 
bölgede ciddi insan hakları ihlallerinin olduğu-

nu tespit etmiştir.1 BM tarafından kurulan Ko-
misyon ise bölgede gerçekleşen insan haklarını 
ihlallerinin bazılarını seyrek de olsa Darfur’daki 
direnişçiler tarafından da yapıldığını tespit et-
miştir. Fakat bu eylemlerin yaygın ve sistematik 
olmadığını belirlemiştir.2

Darfur’daki saldırıların bilançosuna gelince; 
Hükümet güçlerince ve desteklediği Janjaweed 
çeteleri aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin çeşitli 
kaynaklar farklı veriler vermektedir. Bir kaynağa 
göre anlaşmazlık öncesi 4–7 milyonluk nüfustan 
2004 Haziran’ı itibarıyla 1,3 milyon kişi Sudan’ın 
diğer bölgelerine, 150 bin kişi Çad’a göç etmek 
zorunda kalmıştır. 30 bin dolayında kişi ise öldü-
rülmüştür.3 Uluslararası Af Örgütünün 2008 yılı 
itibarıyla verdiği bilgiye göre çatışma sonucun-
da 90 bin kişi öldürülmüş, yaklaşık 200 bin kişi 
çatışmanın yol açtığı kötü şartlar ve yerlerinden 
sürüklenmeden dolayı ölmüş ve 2,3 milyon kişi 
ise zorunlu göçe tabi tutulmuştur.4 Sudan Hü-
kümeti ölenlerin sayısının 10 bin olduğunu ileri 
sürerken BM yaklaşık 300 bin kişinin öldüğünü 
belirtmektedir.5  Darfur’daki olaylarda ölenlerin 
sayısını veren raporlarda farklı rakamlar, bazı ra-
porların sadece çatışmalarda ölenlerin sayısını 
vermesi ve açlık, hastalık vb. nedenlerle ölenlere 
yer vermemesinden kaynaklanmaktadır.6 Bu ne-
denle, Darfur olayları ile ilgili hazırlanan rapor-
lar arasında farklılıkların başlangıçta göründüğü 
kadar büyük olmadığı, içeriklerindeki bu farklı-
lık dikkate alındığında anlaşılabilecektir.7

Darfur’daki Eylemlerin Niteliği: İnsanlığa 
Karşı Suçlar mı, Soykırım Suçları mı?
Bu eylemlerin soykırım niteliğinde olup olma-
dığına gelince; öncelikli olarak araştırma ve ye-
rinde gözlemelere dayanan Komisyon raporu, 
insanlığa ve barışa karşı suç işleyen Sudan Hü-
kümetinin soykırım politikası izlemediği sonu-
cuna varmıştır. Komisyon tarafından belirtilen 

Hükümet güçlerince ve desteklediği Janjaweed çeteleri aracılığıyla işle-
nen suçlara ilişkin çeşitli kaynaklar farklı veriler vermektedir. Anlaşmazlık 
öncesi 4–7 milyonluk nüfustan 2004 Haziran’ı itibarıyla 1,3 milyon kişinin 
Sudan’ın diğer bölgelerine, 150 bin kişinin ise Çad’a göç etmek zorunda 
kaldığı iddia edilmiştir.
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suçların hükümet ve desteklediği çeteler tara-
fından yapıldığının sabit olduğunu belirttikten 
sonra, bu yapılanlar için mutlak surette soykırım 
denilebilmesi için merkezi hükümetin soykırım 
niyetinin ve kastının (mens rea) bulunması ge-
rektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla komis-
yon, Sudan hükümet yetkililerinin katliamlarda 
açıkça yok etme kasıtları tespit edilemediğinden, 
hükümetin soykırım eyleminden değil de insan-
lığa karşı gerçekleştirilen eylemlerden sorumlu 
tutularak yargılanmaları gerektiği sonucuna var-
mıştır.8 Komisyon yapılan saldırıların, öldürme-
lerin ve zorunlu göçlerin etnik, dinsel ve ırksal 
bakımdan ayrı özellikler taşıyan grubu bu özel-
liklerinden dolayı yok etme kastını içermediği-

ni daha ziyade bunların direniş karşıtı eylemler 
olduğunu belirterek soykırım terimini uygun 
görmemektedir.9 Hükümetin insanlığa karşı ey-
lemleri gerçekleştirirken bu eylemleri ne derece 
soykırım kastıyla yapıp yapmadığı bilinmediğin-
den işlenen bu suçların soykırım niteliğinde olup 
olmadığı yargılama sonucunda ortaya çıkması 
gerekmektedir. Esasen Bosna Hersek’in Srebre-
nitsa kentinde Müslüman Boşnaklara karşı soy-
kırım uygulandığı ve Sırbistan’ın bu soykırımdan 
sorumlu tutulmamasıyla ilgili Uluslararası Ada-
let Divanı’nın verdiği kararda; soykırımın diğer 
vahşet olaylarından ayıran temel farkın “özel 
kasıt” (mens rea) olduğunu belirtilerek, “etnik 
temizliğin” yalnızca grubun yaşadığı bölgenin 

Sudan Lideri Ömer el Beşir’in 2008’deki Türkiye ziyaretleri hem iç hem de dış kamuoyunda tepki yaratmıştı.
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dışına çıkartılmasıyla değil, yok etme kastı ile 
uygulanması durumunda bir soykırım olarak 
değerlendirilebileceğini hükme bağlanmıştır.10 

Uluslararası ceza hukukçusu Claus Kress ise 
Komisyonun Sudan hükümetinin Darfur’daki 
insanlık dışı eylemleri soykırım kastıyla yap-
madığı yaklaşımını ve bu yöndeki komisyon 
raporunu eleştirmektedir. Niyete ve kasta da-
yalı yaklaşımın münferit suç işleyen kişilerin 
soykırım niyetlerinin bilmeye dayalı yaklaşımla 
çelişmektedir. Olaylarda suç işleyenlerin soykı-
rım eylemlerinden sorumlu tutulacak soykırım 
niyetinin mevcut olduğunun tespiti, korunan 
grup üyelerini hedef alan operasyonlara katıl-
ması ve katıldığı operasyon eyleminin etkisinin 
grubun tamamen veya kısmen yok edilmesine 
yönelik olduğunu bilmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla bu eylemler varken kişilerinin soykı-
rım kastının olup olmadığının araştırılması bir 
anlam ifade etmeyecektir.11 UCM statüsünün 
28. Maddesi uyarınca amirin sorumluluğunun 
doğabilmesi için askeri amir yada fiili amirin 
bu kuvvetlerin söz konusu suçları işlemekte ol-
duğunu ya da işlemek üzere olduğunu bilmesi 
ya da mevcut koşullara göre ceza hukukundaki 
kasıt/niyet kavramıyla bağlantılı olarak düşü-
nülen “bilme” eyleminde bulunmaları gerekir. 
Aynı statünün 30/3.maddesi ise “bilme”yi suçun 
manevi unsuruyla bağlantılı olarak “bilmenin 
bir durumun varlığının veya olaylarının normal 
akışına göre bir neticenin gerçekleşeceğinin bi-
lincinde olmayı ifade ettiği” anlamında12 değer-
lendirmektedir. Dolayısıyla Darfur’daki olayları 
ortaya çıkaran ve bu olayları işleyenleri kontrol 
ederek yönlendirenler, bilinçli bir davranış için-
de yaptıkları düşünülürse, bu suçların gerçekleş-
mesi için bir niyetin olduğu, ortaya çıkan olaylar 
bağlamında açıkça görülmektedir. Dolayısıyıla 
bir kişinin davranış ve hareketlerinin nasıl ve ne 
yönde gerçekleştiği ve bu davranışlarından elde 

ettiği sonuç çerçevesinde somut bulgulara bağlı 
olarak bilmeyle ilgili manevi bağlantı kendiliğin-
den ortaya çıkmaktadır.

Darfur’da Suç Oluşturan Eylemlerin UCM’ye 
Havale Edilmesi
Yukarıdaki eylemleri tespit eden komisyon, 
yaygın ve sistematik olarak işlendiği belgelenen 
insanlık suçlarıyla ilgili hesap verilebilirliğin 
işletilmesi için gerekli uluslararası yargı me-
kanizmalarının harekete geçirilmesi gerektiği-
ne işaret ederek, bu suçların Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin (UCM) 13. maddesinin b fıkrası 
uyarınca UCM’de yargılanmasını tavsiye etmiş-
tir. Çünkü Sudan’ın adalet sistemi bu suçları işle-
yenleri araştırıp kovuşturmada yetersizliğini ve 
isteksizliğini göstermiştir.13  

Komisyonun bu raporu üzerine 31 Mart 2005 
tarihinde BMGK’nin aldığı 1593 sayılı karar-
la, Darfur’da yapılanların uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit ettiğini, UCM’nin yürürlü-
ğe girdiği 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren 
Darfur’daki olayların UCM savcılığına intikal 
ettirilmesi, Sudan Hükümetinin ve diğer tüm ta-
rafların UCM ile işbirliği yapmalarını ve gerekli 
yardımda bulunmalarını öngörmüştür.14 Bu ka-
rar, Konsey’de Cezayir, Brezilya, Çin ve ABD’nin 
çekimser oylarına karşılık 11 lehte oyla alınmış-
tır.15 BMGK’nin kararı, UCM’nin yargı yetkisinin 
uygulanmasıyla ilgili UCM statüsünün 13 (b) 
maddesine dayanmaktadır. Statünün 5. madde-
si itibarıyla UCM’nin yargı yetkisine giren soy-
kırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş 
suçları ile saldırganlık suçlarından bir veya daha 
fazla suçun işlendiğinin görülmesi durumunda, 
BM antlaşmasının 7. bölümüne göre hareket 
edecek BMGK tarafından konu UCM savcılığına 
götürülebilir.16 Bu madde itibarıyla bir devletin 
UCM statüsüne taraf olup olmadığına bakıl-
maksızın BMGK’nin başvurusuyla UCM yargı-

Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutukla-
ma kararı çıkarılan El Beşir ile ilgili çekimser davranması, Türkiye’nin bu 
ülkeyle siyasal ve ekonomik bağlarını güçlendirme ve Sudan’da daha 
fazla ekonomik faaliyetlerde bulunma düşüncesinden kaynaklandığı ileri 
sürülmektedir.



> 97

İnceleme

Ortadoğu Analiz
Aralık’09 Cilt 1 - Sayı 12

lama yapmakla yetkilidir. Bu yetki evrensel yar-
gı yetkisinin tam olarak uygulanmasına olanak 
vermektedir.17 Sudan hükümetinin Darfur’da 
suç işleyen yetkililerini kovuşturmaması ve 1593 
sayılı kararının gereğini yerine getirmemesi üze-
rinde, 14 Temmuz 2008 tarihinde UCM savcısı 
Sudan Devlet Başkanı El Beşir hakkında iddia-
name hazırlamış ve tutuklanarak UCM önünde 
yargılanmasını talep etmiştir.18 UCM savcısının 
iddianamesini inceleyen UCM Hazırlık Daire-
sinin yargıçları, 4 Mart 2009 tarihinde Sudan 
Devlet Başkanı El Beşir hakkında tutuklama 
kararı çıkartmıştır. Bu kişi hakkında sivil halka 
karşı kasıtlı ve doğrudan gerçekleştirilen insan-
lık ve savaş suçlarını oluşturan saldırılarla ilgili 
suçlamalar yöneltilmiş ve adam öldürme, siville-
rin toplu katliamdan geçirilmesi, kişilerin zorla 
yerlerinden sürülmesi, işkence ile kadın ve ço-
cukların ırzlarına geçilmesi gibi insanlığa karşı 
suç oluşturan eylemlerden dolayı suçlanmıştır. 6 
Mart’ta tutuklama kararı Lahey’deki Sudan elçi-
liğine tebliğ edilmiştir. Elçilik, ise Sudan hükü-
metinin UCM yargısını tanımadığını bildirerek 
tutuklama kararıyla ilgili belgeleri reddetmiştir.19

2009 İSEDAK Toplantıları Bağlamında El 
Beşir’in Olası Türkiye Ziyareti ve Uluslarara-
sı Tepkiler
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 2008’de iki 
kez Türkiye’yi ziyaret etmiştir. İlk olarak 2008’in 
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
daveti üzerine Ankara’ya gelen El Beşir, Gül ve 
Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmüştür. İn-
san Hakları İzleme Örgütü, El Beşir’in Anka-
ra ziyaretini şaşkınlıkla karşıladığını açıklayıp 
Türkiye’den Darfur’daki insan hakları ihlalle-
rine son vermesi için El Beşir’e baskı yapması-
nı istemiştir. İkinci ziyaret 2008 Ağustos’unda 
gerçekleşmiştir. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi 
için İstanbul’a davet edilen El Beşir’in bu ziyareti 
uluslararası toplumun tepkisine yol açmış, özel-
likle insan hakları grupları Türkiye’nin El Beşir’i 
ağırlamasına tepki göstermiştir. UCM Koalisyo-
nu, Sudanlı liderin 108 ülkeye seyahat edeme-
diğine dikkat çekerek, Türkiye tarafından davet 
edilmesini eleştirmiştir. Koalisyonun sözcüsü, 
Türkiye’nin hakkında önemli suçlama isnat edi-
len bir lideri davet edip ağırlayarak uluslararası 
hukuka da aykırı davrandığını savunmuştur.20 El 

Beşir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi ta-
rafından tutuklama kararı verildiği 4 Mart 2009 
tarihinden sonra Kasım 2009’da İstanbul’da dü-
zenlenen İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik 
ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 25. 
yıl dönümü toplantısına katılmak üzere gelme 
ihtimali karşısında ABD ve AB Türkiye’yi uyar-
mış, iç kamuoyunun da tepkisi sonucunda El Be-
şir Türkiye’ye gelmekten vazgeçmiştir.21 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ian Kelly, Su-
dan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir’in Tür-
kiye ziyareti ile ilgili olarak, Türk hükümetinin 
kendi politikaları ile tutarlılık içinde olmasını 
umduklarını belirterek öncelikle, liderlerin dav-
ranışları konusunda sorumlu olması gerektiğini, 
Türkiye’nin Sudan’daki olaylarla ilgili hesap ve-
rilebilirliği gündeme getirmesi gerektiğine işa-
ret ederek Türkiye’yi uyarmıştır.22 AB ise Ömer 
El Beşir’in ziyareti ile ilgili olarak 6 Kasım’da 
Ankara’yı bir nota vermiştir. Notada, Türkiye’nin 
katılım sürecinde AB politikalarıyla uyumlu ol-
mayı taahüt ettiği, katılım ortaklığının, birliğin 
ortak poziyonu ve politikalarıyla uyumu da içer-
diği, Türkiye’nin AB’ye verdiği taahhütleri yeri-
ne getirmesi beklendiği ve El Beşir konusunda 
UCM’yle işbirliği yapılması hatırlatılmasında 
bulunulmuştur.23 Bu nota karşısında Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, ziyaretin İslam Konfe-
ransı Teşkilatı çerçevesinde yapıldığını, ikili bir 
ziyaret olmadığını ve AB’yi ilgilendirmediğini 
belirterek notaya tepkisini göstermiştir.24 Buna 
karşın Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB’den 
kendilerine iletilen bir nota olmadığını, sadece 
İsveç’in Ankara maslahatgüzarı tarafından ken-
dilerine, İsveç’in konuyla ilgili tutumunun iletil-
diğini bildirmiştir.25 

BMGK’nin 31 Mart 2005 tarih ve 1593 sayılı 
kararında Darfur’da insanlık suçu işleyenlerin 
yargılanmasıyla ilgili UCM statüsüne taraf ol-
mayan devletler de dahil olmak üzere ulusla-
rarası toplumun UCM ile işbirliği yapmasını 
tavsiye etmiştir.26 Dolayısıyla UCM tarafından 
hakkında tutuklama kararı çıkarılan Sudan Dev-
let Başkanı’nın Türkiye’de devlet başkanı düze-
yinde ağırlanması ve bu kişinin UCM’ye teslim 
edilmemesi veya yargılanması için herhangi bir 
işlemde bulunulmaması, Türkiye bakımından 
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önemli uluslararası hukuk sorunlarına yol açma-
sı mümkündür. 

Türkiye, 1998 tarihinde Roma’da yapılan konfe-
ransta kabul edilen UCM statünün sonuç bel-
gesini imzalamakla beraber bazı nedenlerden 
dolayı Statüye taraf olmamıştır.27 Bununla birlik-
te Türkiye, 1948 tarihli Soykırım sözleşmesi ile 
1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine ve birçok 
uluslararası insan hakları sözleşmelerine taraf 
olmuş, fakat Cenevre Sözleşmelerine ek ulusla-
rarası olan ve olmayan silahlı çatışma kurallarını 
düzenleyen I ve II numaralı 1977 protokollerine 
taraf olmamıştır.28 

Her ne kadar Türkiye UCM statüsüne taraf ol-
masa da taraf olduğu BM kurucu antlaşmasının 
24. ve 25. Maddelerine göre BMGK’nin kararla-
rı çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. 
BMGK tarafından alınan ve içinde Türkiye’nin 
bulunduğu tüm ülkelerin işbirliğini öngören 
1593 sayılı karar, yukarıda açıklandığı gibi ku-
rucu antlaşmanın 7. bölümü çerçevesinde alın-
mıştır. Türkiye’nin El Beşir’i yakalayıp, UCM’ye 
teslim etme yükümlülüğü, UCM’nin kararından 
değil, Güvenlik Konseyi kararından kaynaklan-
maktadır. Ancak bu noktada da soruşturmanın 
halen sürmekte oluşu farklı tartışmaların ya-
şanmasına yol açmaktadır. El Beşir’in Türkiye’ye 
ISEDAK toplantısına katılmak için gelmesi ve 
İslam Konferansı tarafından davet edilmiş ol-
ması elbette önemlidir. Ancak, BM antlaşması-
nın 103. maddesi gereğince, BM’nin öngördüğü 
yükümlülükler ile başka bir uluslararası anlaş-
madan doğan yükümlülükler arasında çatışma 
olması durumunda BM antlaşmasından doğan 
yükümlülükler geçerli olacaktır.  Ayrıca Türkiye, 
BM üyesi olmaktan öte bu teşkilatın başlıca ka-
rar organı olan Güvenlik Konseyi’nin geçici üye-
sidir. BMGK kararı doğrultusunda hareket etme 
zorunluluğu bu hükümden kaynaklanmaktadır.29 

Bunun dışında BM üyesi devletler insan hakları 
konusunda BM antlaşmasının 55-56. maddeleri 
gereğince BM’yle işbirliği yapması gerekmek-
tedir.  Ayrıca haklarında insanlık ve savaş suçu 
isnat edilen kişilerin resmi sıfatına bakılmadan, 
diplomatik dokunulmazlık haklarıyla ilgili 2. 
Dünya Savaşı’ndan itibaren sınırlama getirilmiş-
tir. Ancak, Beşir hakkında kesinleşmiş bir mah-
keme kararı bulunmadığından bu konuda dev-
letler doğrudan bir sorumluluk altına girmediği 
yönünde fikirler de bulunmaktadır. Nuremberg 
Mahkemesinin 7. Maddesi, bir sanığın devlet 
başkanı oluşu ne sorumluluktan kurtulmasına 
ne de cezanın indirilmesine yol açacağını hükme 
bağlamaktadır. Aynı hükmü BM uluslararası hu-
kuk komisyonu da benimsemiştir. Aynı şekilde 
Bosna-Hersek’te savaş suçlarını ve insanlığa karşı 
suçları yargılamak üzere BMGK’nin 25.05.1993 
tarih ve 827 sayılı kararıyla kurulan Eski Yugos-
lavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu kara-
ra ek statüsünün 7/2 maddesinde haklarında bu 
yönde suçlama bulanan devlet başkanlarının so-
rumluluktan kurtulamayacağı ve yargılanmaları 
gerektiği hükmü açıkça benimsenmiştir. UCM 
Statüsünün 27. Maddesinde de benzer hüküm 
yer almaktadır.30

Türkiye’nin taraf olduğu sivillerin korunmasıyla 
ilgili 1949 tarihli 4 numaralı Cenevre Sözleşme-
sinin 146. maddesi, sözleşmeye taraf olan her bir 
devletin ihlalleri araştırma, milliyetlerine bakıl-
maksızın suçluları kendi mahkemelerinde veya 
gerektiğinde başka bir devletin yargı organına 
teslim etme yükümlülüklerinin olduğunu belirt-
mektedir.31 Keza taraf olduğumuz Yaralılara ve 
Hastalara ilişkin 1 numaralı Cenevre Sözleşme-
sinin 49/2. maddesi gereğince hakkında insanlık 
ve savaş suçu isnat edilen sanığı elinde tutan ve 
yargılama yetkisi bulunan sözleşme tarafı devle-
tin sanıkla ilgili yeterince delillere sahip olan bir 
başka devlete teslim yetkisi bulunmaktadır. Yani 

Petrol kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Türkiye için de Sudan önemli 
bir seçenektir. Ayrıca petrol dışında uranyum gibi altın gibi önemli kay-
naklar mevcuttur. Bu bakımdan Türkiye’nin bu ülkeyle ekonomik ilişkile-
rini arttırarak önemli bir rakip olmak istemektedir.
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bu madde, “geri ver ya da yargıla” anlamında aut 
dedere aut judicare ilkesinin dikkate alınması 
gerektiğini öngörmektedir.32      

UCM statüsüne taraf olmasa da Türkiye, onay-
ladığı 1949 tarihli Cenevre sözleşmeleri hü-
kümlerine uygun olarak, haklarında bu nitelikte 
suç isnadı bulunan kişileri kendi ceza yasala-
rına göre yargılayabilmektedir. Ceza mevzua-
tımız, yurtdışında bu tür eylemleri yapmakla 
suçlanan veya yurtdışında haklarında beraat 
ve mahkûmiyet kararı verilse bile yabancıla-
rın Türkiye’ye gelmesi durumunda, bunların 
Türkiye’de yargılanmaları için Adalet Bakanı-
nın talepte bulunması gerekir.33 Türkiye, taraf 
olduğu BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi’nin  
6 ve 7. maddeleri gereğince, başka bir ülkede iş-
kence suçunu işleyen bir kişiyi, Türkiye gözaltına 
almakla yetkilidir. Bu kişiyi iade etmezse kendi 
kanunlarına göre yargılamakla yükümlüdür.34   

Diğer yandan Türkiye masumiyet karinesi çer-
çevesinde suçluluğu mahkeme kararı ile sapta-
nıncaya kadar Beşir yönetiminin doğrudan soy-
kırımla suçlanmasına karşı çıktığı yönünde bir 
izlenim vermektedir. ‘Sudan’daki iç çatışmanın 
sona erdirilmesi için Devlet Başkanı’nın işbirliği-
nin gerekli olduğu’ görüşü Dışişleri Bakanlığımız 
çevrelerince dile getirilmiştir.35 Olayların sonlan-
dırılması konusunda ihtiyaç duyulan El Beşir’in 
işbirliği fonksiyonunun ise ne derece gerçekleşe-
ceği şüphelidir. Yukarıda da işaret edildiği gibi, 
Beşir’in 1593 sayılı BM kararını yerine getirme-
mesi ve suçluları kovuşturmaması onun işbirli-
ği yapmadığı yönünde bir eleştiri almasına yol 
açmaktadır. UCM’nin 4 Mart 2009 tarihinde El 
Beşir hakkında tutuklama kararı çıkartması üze-
rinde de Türk Hükümeti, El Beşir konusunda net 
bir yaklaşım sergilememiştir. Bunun ötesinde 
BMGK’de geçici üye olan Türkiye, UCM statü-
sünü 16. Maddesi doğrultusunda 12 ay boyunca 
UCM’nin yargılama yapma işleminin ertelemesi 
yönünde BMGK’da karar çıkartılması için çalı-
şacağı konusunda Dışişleri Bakanı aracılığıyla 
işaretler de vermiştir.36 
  
Türkiye, El Beşir Konusunda Neden Çekim-
ser?: Türkiye-Sudan İlişkilerinin Boyutu
Türkiye’nin UCM tarafından hakkında tutuk-

lama kararı çıkarılan El Beşir ile ilgili çekimser 
davranması, Türkiye’nin bu ülkeyle siyasal ve 
ekonomik bağlarını güçlendirme ve Sudan’da 
daha fazla ekonomik faaliyetlerde bulunma dü-
şüncesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 
Gerçekten de Sudan ile ülkemiz arasındaki eko-
nomik ve ticari ilişkiler 1997 yılından bu yana 
gelişme göstermektedir. Bu gelişme özellikle 
2003 yılından itibaren daha da artış göstermiş 
olup, 25 yıl süren iç savaşın bitmesiyle de 2005 
yılından bu yana önemli bir ivme kazanmıştır. 
İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin hukuki çerçe-
vesini oluşturan Ticaret Anlaşması 5 Temmuz 
1980 tarihinde, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik 
İşbirliği Anlaşması 2 Ağustos 1982 tarihinde, 
İkili Hava Ulaştırma Anlaşması 12 Ağustos 1998 
tarihinde, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması 19 Aralık 1999 tarihinde 
imzalanmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
1997 yılından itibaren genelde artış eğilimin-
de olmakla birlikte 2003 yılından sonra ivme 
kazanmıştır. 1997 yılında 35 milyon dolar olan 
ticaret hacmi son olarak 2005 yılında, bir ön-
ceki yıla göre %53’lük artışla 153 milyon dolara 
yükselmiştir. Sudan’a ihracatımız da 2002 yılına 
kadar ılımlı bir seyir izlemiş, 2003 yılından sonra 
önemli artış kaydetmeye başlamıştır. Bu ülkeye 
ihracatımız 2005 yılında, bir önceki yıla göre 
%64 oranında artarak 145,2 milyon dolar sevi-
yesine ulaşmıştır. 2005 yılında ithalatımız ise, 
2004’e göre %91’lik bir düşüşle 8 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.37 
Türkiye’nin bu ülkeyle ilişkilere verdiği öne-
min bir sonucu olarak imzalanan ağırlıkla ti-
cari konulardaki anlaşma sayısı 12’yi bulurken, 
Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Ataşe-
liği de Sudan’ın petrol kaynakları konusunda özel 
bir araştırma yapmıştır. Sudan’ın petrol üretimi 
günlük 600 bin varile ulaştığı, toplam 5 milyar 
varil petrol rezervine sahip olduğu bildirilmiştir.  
Türkiye’nin yıllık tüketimi 170 milyon varil civa-
rında olduğu dikkate alınırsa bu rakam önemli 
hale gelmektedir. Türk - Sudan İş Konseyi’nin ra-
porunda da Sudan’ın petrol rezervlerine dikkat 
çekiliyor. Sudan’ın petrolünü Sudan’la ortaklık 
yapan Çinli, Malezyalı, Hintli şirketler üretiyor. 
Petrol kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Tür-
kiye için de Sudan önemli bir seçenektir. Ayrıca 
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petrol dışında uranyum ve altın gibi önemli kay-
naklar mevcuttur. Bu bakımdan Türkiye bu ül-
keyle ekonomik ilişkilerini arttırmak istemekte-
dir. 38 Sudan’ı 19 Ekim 2009’da ziyaret eden Tarım 
Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’nin geçmiş 3-4 yıl 
içinde ticaret hacminin 4 katına çıktığını, bunu 1 
milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirte-
rek Sudan’da 2 bin Türk iş adamı ve 80 Türk fir-
masının faaliyet gösterdiğini ve bunların ülkede 
115 milyon dolarlık yatırımlarının bulunduğunu 
ve El Beşir’in Türk vatandaşlarından vizeyi kal-
dıracağı müjdesini verdiğini ifade etmiştir.39  
Türkiye Arap ve Müslüman komşularıyla daha 
güçlü ilişkiler kurmaya, bölgede siyasi ve eko-
nomik varlığını derinleştirmeye çalışmaktadır. 
Ankara bu doğrultuda Şam ve Tahran’la ilişkileri 
güçlendirmiştir. Ayrıca Afrika’da da faaliyetlerde 
bulunarak, bu kıtayla ticaret hacmini 2006’dan 
bu yana 7 milyar dolardan 18 milyar dolara çı-
kararak üç kat arttırmıştır. Bu nedenle Beşir’in 
ziyaretinin yaratacağı etkileri azaltma girişimle-
ri, Türkiye’nin bölgede oynadığı rolün tamam-
lanmasıyla ilgilidir. Çünkü Türkiye sadece Sudan 
değil, İran ve Suriye’yle ilişkiler konusunda da 
Avrupa veya ABD’nin politikalarından bağımsız 
bir politika yürüttüğü görülmektedir. Türkiye 

son üç yıldır Sudan’la siyasi, ekonomik ve ticari 
ilişkilerini güçlendirdiğinden, Türkiye’nin Avru-
palıların baskılarını dikkate almadığı değerlen-
dirmesi yapılmıştır.40  

Sonuç
İnsan hakları ve temel özgürlükler konusunda 
Avrupa Birliği sistemiyle entegre olmaya çalı-
şan Türkiye’nin özellikle bu olaylar karşısında 
taraf olduğu uluslararası antlaşmalar gereğince 
gerekli tavrı koymaması, ülkeyi ziyaret eden ve 
UCM’nin hakkında kovuşturma yaptığı Sudan 
devlet başkanı hakkında herhangi bir işlem yap-
mamasının ötesinde bu kişi hakkında, geçici üye 
olduğu BMGK’da yargılamanın erteletilmesiyle 
ilgili bir kararın çıkartılması konusunda girişim-
de bulunacağını belirtmesi Türkiye’nin Sudan 
konusunda ABD ve Avrupalı ülkelerden farklı 
düşündüğünü ortaya koymaktadır. Bununla bir-
likte El Beşir hakkında UCM tarafından tutuk-
lama kararı çıkarıldıktan sonra İstanbul’da dü-
zenlenen İSEDAK toplantısına katılmış olsaydı, 
Türkiye özellikle Avrupa başta olmak üzere ulus-
lararası toplum tarafından eleştirilecekti. Sonuç 
olarak Beşir’in Türkiye’ye gelmeyişi şimdilik so-
runun ve bu yöndeki tartışmaların yaşanmasını 
engellemiştir. 
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