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İnsanlık tarihi boyunca çatışma ve savaş halleri 
yaşanmıştır. İnsanı ve toplumu ele alan sosyal 
bilimler, insanların çıkara dayalı bir hayat 
sürdürdükleri varsayımıyla çıkar odaklı saldırgan 
tutumların doğanın bir parçası olduğunu 
savunmaktadırlar. Bu savunmayı ünlü filozof 
Thomas Hobbes’in, “İnsan, insanın kurdudur.” 
sözüyle desteklemektedirler. İnsanların kendi 
varlıklarını, devletlerin de bekalarını sürdürme 
mücadelelerinden kaynaklanan bu çatışma halleri 
doğal bir süreç olarak görülmektedir. Ancak çeşitli 
kurallar ve yaptırımlar geliştirilmediği sürece 
dünya üzerinde suç, haksızlık, savaş gibi çatışma 
halleri son bulmayacaktır.
 
Tarihte meydana gelen tüm çatışma halleri 
toplumda bir düzen eksikliğinin olduğunu 
göstermektedir. Bu düzen arayışı sonucunda 
“hukuk” kavramı ortaya çıkmıştır. Genel anlamda 
hukuk, ‘bireylerin hak ve ödevlerinin belirlenmesi, 
insan ve toplumu düzenleyen, devlet yaptırımıyla 
kuvvetlendirilmiş bulunan norm, emir ve 
yasaklardan oluşan kurallar bütünüdür.’ Ceza 
hukuku da, ‘toplumsal düzeninin sağlanması ve 
bireysel çıkarların da korunması amacıyla bazı 
davranışların yapılması veya bazılarından 
kaçınılması konusunda devletin bireylere verdiği 
emir veya bunlara uymama durumunda 
uygulanacak yaptırımların incelendiği bir bilim 
dalıdır.’  şeklinde tanımlanmaktadır.[1]
 
Bu tanımlardan yola çıkarak, ceza hukukunun 
amacının insanları korumak, suçları önlenebilir 
hale getirerek toplumun gelişimini sağlamak, suç ve 
suçluyu azaltmak olduğu söylenebilir. Hukukun en 
temel özelliği; emredici nitelikte olması ve 
uyulmaması durumunda yaptırıma tabii tutma 
yetkisi olduğu bilinmektedir. Ceza hukukunda 
devlet bazında ulusal yaptırım ve cezalar 
uygulanırken; Uluslararası Ceza Hukuku’nda ise 
uluslararası topluma yönelik problemlerin 
giderilmesinin amaçlandığı görülmektedir. 
Uluslararası nitelikteki suçların mağdurları sadece 
suçun yöneltildiği kişiler ve devletler olmayıp aynı 
zamanda uluslararası toplumun tümüdür. [2]
 
Uluslararası Ceza Mahkemesine Neden İhtiyaç 
Duyuldu?
Askeri ve idari üst düzey personelin 
yargılanmasında zorluk yaşanması, uluslararası 
suçlara ilişkin bir yargı sistemi oluşturma 
düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Soykırım suçu ve 
insanlığa karşı işlenen suçlar gibi insan haklarını 
ihlal eden suçların ulusal mahkemelerde 
gerçekleştirilmesinin kamuoyu tarafından yeterli 
görülmemesi de böyle bir yargı sisteminin 
oluşumunu sağlamıştır.[3]. Aynı zamanda savaş ve 

iç çatışma durumlarında bireylerin korunmasına 
yönelik tedbirlerin alınması, dünya üzerinde devam 
eden çatışmalara son verme arzusu, uluslararası 
kapsamda adalet ve barışın sağlanması, suç 
tanımının çerçevesini çizerek öngörülen olası 
suçlardan caydırılmasını sağlamak da Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin oluşum nedenleri arasında yer 
almaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşundan 
önce Ad Hoc (Özel) Mahkemeler bulunmaktaydı. 
Bunlar; Nürnberg Ceza Mahkemesi, Tokyo Ceza 
Mahkemesi, Yugoslavya Ceza Mahkemesi ve 
Ruanda Ceza Mahkemeleridir. Bu mahkemeler, 
sadece belirli suç tiplerini yargıladıkları ve suç fiili 
gerçekleştikten sonra kurulmuş oldukları için özel 
mahkemeler olarak adlandırılmaktadır.[4] Kurulan 
bu mahkemeler, uluslararası hukukta bireysel 
sorumluluk kavramını geliştirmiş, uluslararası suç 
kavramını ortaya çıkarmış ve suç işleyen devlet 
başkanlarına karşı yapılan ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlamıştır. [5] Aynı zamanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu statüsü 
olan Roma Statüsü ’nün hazırlanmasında ve kabul 
edilmesinde de bu mahkemelerin deneyiminden 
yararlanılmıştır. Eski Yugoslavya ve Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin kurulmasından 
sonra, 17 Temmuz 1998 tarihinde Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin kurucu statüsü olan Roma Statüsü 
kabul edilmiş ve 60 devletin onayının 
tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2002’de Uluslararası 
Ceza Mahkemesi göreve başlamıştır. Uluslararası 
Ceza Mahkemesi; 128 madde ve 13 bölümden 
oluşan, Roma Statüsü ile düzenlenmiştir. 
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkeme, 
altı organdan oluşmaktadır. Bunlar; başkanlık 
divanı, temyiz kurulu, yargılama kurulu, yargılama 
öncesi kurul, savcılık ve kayıt bürosudur. 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası hukuk 
kapsamında kurulmuş bir yargı organıdır. 
Uluslararası toplum tarafından oluşturulan bu 
mahkemenin devletleri yargılama yetkisi yoktur. 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bireylerle ilgili 
yargı yetkisine giren suçlar ise; soykırım suçları, 
insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve 
saldırı suçlarını kapsamaktadır.

Tüm bu katkılarıyla birlikte Ad Hoc mahkemelerin 
ulusal yargılama süreçlerinde taraflı tutumlar 
sergilemeleri, mahkemelerin oluşumunda galip 
devletlere imtiyaz uygulanması, yargılama 
sürecinin uzaması, adaletin belirli olaylar ve kişiler 
için ayrıcalıklı bir şekilde uygulanması bu 
mahkemelerin eleştiri almasına sebep olmuştur. 
Mahkemelere yöneltilen bu eleştiriler, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin doğmasına sebep olan 
etmenler arasında sayılmaktadır. [6] 
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Uluslararası 
Hukuktaki Boşluğu Doldurabildi Mi? 
Tarihsel sürece bakıldığında toplumlarda yaşanan 
problemler, savaşlar, mevcut adaletsizlikler gibi 
pek çok etken ceza mahkemelerine olan beklentiyi 
meydana getirmiştir. Ne yazık ki kurulan Ad Hoc 
Mahkemeler bu beklentiyi karşılayamamış ve 
toplumdaki problemler yeniden tezahür etmiştir. Bu 
nedenle uluslararası hukukta Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne, yargı açısından oluşan beklentinin 
büyüdüğü gözlemlenmektedir. Bu beklentinin 
karşılanıp karşılanmadığını ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin uluslararası hukuktaki rolünü 
anlayabilmek için Roma Statüsü ’nün ilkelerini 
incelemek gerekmektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Roma 
Statüsü maddeleri incelendiğinde; Doğal 
Hâkim/Mahkeme, Aynı Fiil Nedeniyle Başka Bir 
Mahkemede Yargılama Yapılmaması, Suçta ve 
Cezada Kanunilik, Bireysel Ceza Sorumluluğu, 
Tarafsız / Adil Yargılanma ilkelerinin olduğu 
görülmektedir.[7]

Yargısal sürecin tarafsız ve bağımsız bir şekilde 
sürdürülmeye çalışılması, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin önemini ortaya koyan önemli bir 
unsur olarak görülmektedir. Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde gerçekleştirilen yargılamaların 
hukuktaki en önemli rolü ise uluslararası toplumun 
vicdanına dokunan bir suç işlendiğinde, suçluların 
cezalandırılmasıdır. Böylece hem tüm ulusların 
vicdanen rahatlatılması, hem de suçun işlendiği 
ülkede sosyal ve siyasal anlamda istikrarın 
sağlanmasına katkı sunması amaçlanmaktadır. Aynı 
zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, suçun 
neden olduğu tahribatın, mağdurlar üzerindeki 
etkisinin azaltılması için maddi ve manevi 
imkânları seferber etmektedir. 

Bununla birlikte devletler kendi iç meselelerinin 
milli mahkemeler dışında uluslararası bir ceza 
mahkemesinde yargılanıyor olma düşüncesinden 
tedirgin olmaktadırlar. Çünkü bu durumu kendi 
egemenliklerine saldırı olarak algılamaktadırlar. Bu 
durum karşısında Roma Statüsü’nde yer alan; 
devletlerin kendi yargı yetkisini kullanarak 
egemenliklerini korumalarını sağlayan 
tamamlayıcılık ilkesine göre, bir suçun 
yargılanmasının önce milli mahkemelere 
bırakıldığı, çözümsüz ya da adaletsizlik söz konusu 
olduğunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
taşınabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda bazı 
suçlar milli mahkemelerde örf, adet, töre gibi 
sebeplerle suç sayılmayıp yargısal sürece 
taşınmamaktadır. Ancak bu suçlar uluslararası 
kapsamda suç kabul edildiyse bu durumda yargı 

sürecinin evrensellik ilkesi gereği Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne taşınması söz konusu olmaktadır. 
Bununla birlikte yargı sürecinde sebepsiz 
gecikmeler, mili mahkemenin yargı sisteminde 
yaşanan aksaklıklar, devletin sanıkları koruyup 
korumaması ve delillerin toplanamayacak durumda 
olması gibi gerekçeler saptandığında, söz konusu 
olan suç Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanabilmektedir.

İnsanlığın geçirdiği zorlu süreçler neticesinde 
kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin önemi 
sadece uluslararası ceza hukuku açısından değil, 
aynı zamanda adalete hizmet etmesi,  hukukun 
üstünlüğü, mağdurların korunması ve gelişme 
hakkına yapılan katkılarla önemli bir yer 
tutmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
ilkelerine bakıldığında ‘Hukukun Üstünlüğü ve 
Adalete Hizmet Etme’ ilkelerinin benimsendiği 
görülmektedir. Statü’nün 53. ve 62. maddelerinde 
açıkça ifade edilen bu ilke, insan haklarının 
korunmasında, mağdur bireylerin haklarını 
savunmak ve gelecekte meydana gelebilecek olası 
mağduriyetleri ortadan kaldırmak için önemli bir 
adım teşkil etmektedir. Diğer ceza mahkemelerinde 
kazananın mahkemesi olarak adlandırılan adaletsiz 
yargı sisteminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 
söz konusu olmadığı düşünülmektedir.

Statünün 68. maddesinde yer alan mağdurların 
korunmasına ilişkin maddede ise, mağdur 
bireylerin sadece yargı düzeyinde güvenliklerinin 
sağlanması değil aynı zamanda, fiziksel ve ruhsal 
açıdan da gerekli hizmetlere yer vererek, insanı ve 
insan haklarını önemseyen bir yargı sistemi 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Statünün 
75.maddesinde mağdurlara tazminat ödenmesi ile 
ilgili bir madde yer almaktadır. Bu da Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin sadece suçluları cezalandıran 
bir yargı sistemi olmadığını, aynı zamanda 
mağdurların zararlarının da giderilmesinin 
amaçlandığını göstermektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Karşılaştığı 
Sorunlar
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kenya, Libya, Fil Dişi 
Sahilleri, Mali ve Gürcistan adına açılan davalar 
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 
görülmüştür ve bazıları hâlâ görülmeye devam 
etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi 
kurulduğu günden beri işlenen uluslararası suçların 
yaptırımsız kalmayacağı düşünülmekteydi. 
ABD’nin Afganistan ve Irak’ta, İsrail’in Filistin’de, 
Çin’in Uygur bölgesinde yaptıklarına gereken 
cezaların uygulanacağı, Myanmar’da, Arakan’da, 
Keşmir’de Müslümanların rahat nefes alacakları 
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uluslararası topluma yönelik problemlerin 
giderilmesinin amaçlandığı görülmektedir. 
Uluslararası nitelikteki suçların mağdurları sadece 
suçun yöneltildiği kişiler ve devletler olmayıp aynı 
zamanda uluslararası toplumun tümüdür. [2]
 
Uluslararası Ceza Mahkemesine Neden İhtiyaç 
Duyuldu?
Askeri ve idari üst düzey personelin 
yargılanmasında zorluk yaşanması, uluslararası 
suçlara ilişkin bir yargı sistemi oluşturma 
düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Soykırım suçu ve 
insanlığa karşı işlenen suçlar gibi insan haklarını 
ihlal eden suçların ulusal mahkemelerde 
gerçekleştirilmesinin kamuoyu tarafından yeterli 
görülmemesi de böyle bir yargı sisteminin 
oluşumunu sağlamıştır.[3]. Aynı zamanda savaş ve 

iç çatışma durumlarında bireylerin korunmasına 
yönelik tedbirlerin alınması, dünya üzerinde devam 
eden çatışmalara son verme arzusu, uluslararası 
kapsamda adalet ve barışın sağlanması, suç 
tanımının çerçevesini çizerek öngörülen olası 
suçlardan caydırılmasını sağlamak da Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin oluşum nedenleri arasında yer 
almaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşundan 
önce Ad Hoc (Özel) Mahkemeler bulunmaktaydı. 
Bunlar; Nürnberg Ceza Mahkemesi, Tokyo Ceza 
Mahkemesi, Yugoslavya Ceza Mahkemesi ve 
Ruanda Ceza Mahkemeleridir. Bu mahkemeler, 
sadece belirli suç tiplerini yargıladıkları ve suç fiili 
gerçekleştikten sonra kurulmuş oldukları için özel 
mahkemeler olarak adlandırılmaktadır.[4] Kurulan 
bu mahkemeler, uluslararası hukukta bireysel 
sorumluluk kavramını geliştirmiş, uluslararası suç 
kavramını ortaya çıkarmış ve suç işleyen devlet 
başkanlarına karşı yapılan ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlamıştır. [5] Aynı zamanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu statüsü 
olan Roma Statüsü ’nün hazırlanmasında ve kabul 
edilmesinde de bu mahkemelerin deneyiminden 
yararlanılmıştır. Eski Yugoslavya ve Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin kurulmasından 
sonra, 17 Temmuz 1998 tarihinde Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin kurucu statüsü olan Roma Statüsü 
kabul edilmiş ve 60 devletin onayının 
tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2002’de Uluslararası 
Ceza Mahkemesi göreve başlamıştır. Uluslararası 
Ceza Mahkemesi; 128 madde ve 13 bölümden 
oluşan, Roma Statüsü ile düzenlenmiştir. 
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkeme, 
altı organdan oluşmaktadır. Bunlar; başkanlık 
divanı, temyiz kurulu, yargılama kurulu, yargılama 
öncesi kurul, savcılık ve kayıt bürosudur. 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası hukuk 
kapsamında kurulmuş bir yargı organıdır. 
Uluslararası toplum tarafından oluşturulan bu 
mahkemenin devletleri yargılama yetkisi yoktur. 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bireylerle ilgili 
yargı yetkisine giren suçlar ise; soykırım suçları, 
insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve 
saldırı suçlarını kapsamaktadır.

Tüm bu katkılarıyla birlikte Ad Hoc mahkemelerin 
ulusal yargılama süreçlerinde taraflı tutumlar 
sergilemeleri, mahkemelerin oluşumunda galip 
devletlere imtiyaz uygulanması, yargılama 
sürecinin uzaması, adaletin belirli olaylar ve kişiler 
için ayrıcalıklı bir şekilde uygulanması bu 
mahkemelerin eleştiri almasına sebep olmuştur. 
Mahkemelere yöneltilen bu eleştiriler, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin doğmasına sebep olan 
etmenler arasında sayılmaktadır. [6] 

Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 
s.277-280
• Milli Savunma Bakanlığı Adalet İşleri 
Başkanlığı, (2004) Askeri Yargı ile İlgili İçtihatlar, 
Ankara, 4. Cilt, s. 1761-1823.
•https://insamer.com/tr/kuresel-adalette-uluslararas
i-ceza-mahkemesi_512.html.(E.T: 03.02.2021)
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düşünülmekteydi. Ancak Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin kuruluşundan bu yana bakıldığında 
ilgilenilen davaların Afrika kıtasından ibaret 
olduğu, diğer ülkelerde yaşanan insanlık suçlarının 
görmezden gelindiği gözlemlenmektedir. [8] Bu 
durum, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne olan 
güvenin sarsılmasına sebep olmaktadır.
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunda 
daha önce görülen eksiklikler mümkün olduğunca 
giderilmeye, birden fazla hukuk sisteminin kuralları 
bir araya getirilmeye, uluslararası toplumun her 
kesimini memnun edecek ve beklenen adaleti 
sağlayacak bir mahkeme kurulmaya çalışılmıştı. 
Suç oluşturan eylemler ayrıntılı olarak sıralanarak 
suçta kanunilik sağlanması, adil ve tarafsız bir 
yargılama sistemi oluşturması amaçlanmıştı. Tüm 
bunlar Statü’de yer almasına rağmen olması 
gerektiği gibi yargı sürecine yansıtılmadığı 
görülmektedir. Özellikle askeri personelin 
yargılanmasında bireysel ceza sorumluluğunun 
uygulanmaması Statü’ye olan güvenin 
sorgulanabilir hale gelmesine neden olmuştur.
 
Sonuç olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
kurucu statüsü olan Roma Statüsü’nün, kendi 
ilkelerine ve uluslararası hukuka uygun hareket 
etmediği görülmektedir. Statü’nün uluslararası 
hukuk normlarına tam olarak uygun hale 
gelebilmesi için değişiklik ve düzenlemelere ihtiyaç 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu ihtiyaçlar mahkeme 
yargılamalarına devam ettikçe gün yüzüne çıkacak 
ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Statü’nün, 
değişim ve düzenleme yetkisini taraf devletler 
kuruluna verdiği bilinmektedir. Taraf devletler 
kurulunun,  Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni 
uluslararası hukuka uygun şekilde düzenlemesi 
gerekmektedir. Böylece uluslararası hukuk için 
önemli bir role sahip olan Uluslararası Ceza 
Mahkemesi, yargısal adalet anlamında büyük bir 
boşluğu doldurabilir.
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