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Dzet: En azindan iki yüz yil boyunca, savaslar, devrimler ve diger sira disi
vakalar gibi tarihi olaylardan kaynaklanan ve pek çok sayidaki bireyi ben-

zer sekildç etkileyen çok agir eylemlerin sonuçlarini tazmin etmek ve düzelt-

mek için düzinelerce uluslararasi ve ulusal toplu tazminat uygulamalari
kullanildi.

Ikinci Dünya Savasi'na dek, Devletler karisik uyusmazlik tahkim komisyonlarini destekleyip tercih ettilerj Ikinci Dünya Savasi'ndan sonra toptan gö. türü ödeme yapilan uzlasmalari kullanmayi tercih ettiler. Artik yeni bilgi ve
bilisim teknolojileri çiktikça, Devletler de Birlesmis Milletler TazminatKurulu (1191) gibi uluslararasi toplu tazminat uygulamalarina geri döndüler.
Kisa süre önce yürürlüge giren tazminat uygulamalari da sadece mali veya

maddi dava ve talepleri karara baglamakla kalmadiklari, ayni zamanda
da ölüm ile diger bedensel zarar dava ve talepleriyle ilgili hüküm de verdikleri için özellkle ilginçtirler. Uluslararasi Ceza Mahkemesi'nin toplu tazmi\ nat talepleri takibatini yönetmede ve magdurlara dogru ve uygun tazminat
verilmesini saglamada ne kadar basarili olacagini zaman gösterecek.

Uluslararasi toplu tazminat uygulamalari karmasil( ve derinlere dayandigindan yok edilmesi asiri güç olan ihtilaflarda önyargisiz yaklasim temelinde, etkin bir sekilde uzlasmanin saglanmasina olanak tanir. Ayni zamanda

da, hukukî sorumlulukla ilgili bu kisitlama söz konusu tazminat uygulamalarinin maddi tazminat veya bir baska uygun telafiyoluyla magdurlara
özlü ve hakiki adalet sunmasini engellememistir. Öyleyse amaçlanan basa-

rinin ince sirri önyargisiz çözüme ulasilmasi ve özlü adaletinsaglanmasi
kosullarinin bilesiminde sakli olabilir.
* Çeviri, Çigdem Calap (tercüman).
** Laliye Avukatlari, Ceneyre. http://ww.laliye.ch. Ceneyre'deki Laliye uluslararasi bagimsiz bir hukuk fÌrmasidir.

ÖzellikIe uluslararasi tahkim ye hukuki ihtilaf alanindakideneyimleriyle taninir. Yazarlar yasal ye akademik malieme koleksiyonuiçin Eisa Karouni'ye tesekkür ederle

or. MAAC HENZELIN, or. VEIJO HEISKANEN VE ANTOINE ROMANETTI:

Anahtar I(elimeler: Tarihi hatalar; toplu tazminat düzenlemeleri; karma
tazminat komisyonu; uluslararasi tazminat programlari; magdurlara tazminat ödenmesi.

Reparations for Historical Wrongs:
From ad hoc Mass Claims Programs to an International
Frameworl( Program?
Abstract: For at least two hundred years, dozens of international and na-

tional mass claims programs have been used to redress the consequences
of massive wrongs arising out of historical events such as wars, revolutions
and other extraordinary incidents, and that have affected a large number of

individuals in a similar manner. .
Until WWIL States favoured mixed claims commissions; after WWIL they
preferred to agree on lump sum settlements. Now that new information technologies emerge, States com,ß hack to international claims programs such
as United Nations Compensation Commission (1991). Recent programs are
particularly interesting in that they not only settle financial or material claims, but that they adjudicate for death and other personal injury claims.
Time will tell how successful the International Criminal Court will be in
managing mass claims processes and in ensuring adequate compensation
to victims.

International claims programs effectively allow the settlement of complex

and deep-seated disputes on a without prejudice basis. This limitation on
legal liability has not prevented these programs from providing substantial justice to victims in the form of compensation or another appropriate
remedy. This combination of without prejudice settlement and substantial
justice may well be the subtle secret of their success.

Ì(ey Words: Historic wrongs; mass claims program; mixed claims commission; international claims program; reparation to victims
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zenlemelerinin nasil yürütüldügü ana hatlariyla özetlenmektedir. Bu makale mali tazmin sürecini kolaylastirma amaciyla kullanilan mekanizmalara politik açidan ve hatta kurbanlann kendi bakis açilarma göre en uygun.
yöntemler olup olmadiklarmi mütalaa etmeden odaklanacaktir. Ayrica, hatalardan' kaynaldanan bell özel sonuçlar bakimindan da, iddialarm tek bir
kategorisi, yani ölümler ve bedensel zararlarla ilgilenecektir. i

Bu makalede göz önünde bulundurulan mekanizma veya süreçlerden her
biri ad hoc, oldugundan, yani bell bazi özel tarihi hatalar veya olaylarm

sonuçlariyla ilgil olabilmesi için belirleridiginden" iddialarm ölüm veya
bedensel zarardan dogan yükümlülüklerle ilgil olmasma bagli olarak bell
modeller ortaya çikmistir. Halen yasanan çagdas veya gelecekte yasanacak
olaylarda veya hatalarda bu tür eski tazminat uygulamalarma ne derecede
bagli kaliIimasi gerektìgi sorusu akla gelmektedir. Bu tür tazminat uygu- .

lamaJari ne derecede emsal alinmali veya model olarak görülmelidir? Her
bir vakanin kendine özgü kosullarina ne dereceye kadar uyarlanmalidirlar?
Aym zamanda bu makalenin kapsammi asacagi için basmakalip çözümler

degil, aslinda yeni bir toplu tazminat talepleri süreci tasarlama asamasinda
ilgil geçmis ve halen yürürlükte olan tazminat uygulamalarmm dikkat ve
titizlikle incelenmesi gerektigini önerdigimizi belirtmeliyiz.
Bu makale tazminat uygulamalarmm gelisimini tarihsel bir bakis açisiyla
ele alirken söz konusu tazminat uyguHimalari aslenolusturulurken genellide savaslar, devrimler veya tarih boyunca yasa~an diger olaylardan dogan
gayri menkuller ve mali konulara yönelik olduklarmi gözden kaçirmamaya .

çalistik (I). Ölüm ve bedensel zarar iddialarinm toplwtazminat talepleri
tazminat uygulamalari ile yargida hükme baglanmasina yönelik yeni egilm
ise daha sonra incelenecektir (II).

I. Gayri Menkullere Iliskin Hususlarda Uygulanan Tazminat
Uygulamalarinin Gelisimine Genel Bir Bakis
Tarihsel olarak, mal ve gayri menkullere iliskin hususlarda uygulanan tazminat uygulamalari göreceli olarak basitçe üç asama halinde incelenebilr.
1 Içtihat hukuk geleneginde, ayukatlar genellkIe "bedensel zaar iddialari" terimini kullanmayi tercih eder. Black's
Hukuk Sözlügü "bedensel zarar" terimini söyle tanimlar: "l¡kenceler. 1. Ihmal durumunda kemik kirilmasi, kesik,
yaralanma gibi kisinin ugradigi herhangi bir zararj bedensel incinme ye zarar görme. 2. Zihinsel istirap ye hatali
mahpusluk da dâhil olmak üzere kisisel hakardan birinin ihlali." Bkz.: B.A. Garner (der.), Blacks Law Dictionary,
8. Baski, 2004.
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1794 yilindaki Jay Anlasmaslndan Ikinci Dünya Savaslna kadar olan dönem boyunca agirlikli olarak uluslararasi tahkim komisyonlari ve karisik

uyusmazlik mahkemeleri ile hakem heyetleri karar aldilar (A). Daha sonra
Ikinci Diinya Savaslnin akabinde bu uygulamalar "kamulastirildi" ve yerlerini hükümetlerarasi düzeyde müzakere edilen tltoptan tazminat" ödemeye
yönelik anlasmalar aldi (B). Iran-ABD Tazminat Divani'nin kurulmasi, Soguk Savas'm bitisi ve 1980'lerde bilsim teknolojisinin yükselisiyle birlikte
¡--

pIu tazminat talepleri tazminat uygulamalarinin gündeme geldigini görüyoruz (C).2
çok çesitli uluslararasi ve ulusal to

A. 1794 Jay Anlasmasi'ndan Ikind Dünya Savasi'na:
Karisik Uyusmazlil( Tahkim Komisyonlari Dönemi
Doktrin genellikle tltahkim komisyonu" tanimini söyle yapar; 1) / tahkim
mahkemesidir 2) iki veya daha fazla ülkenin anlasmasiyla kurulur;3) belirli
bir yetki alani içindeki bir grup taz~inat talebini düzenlemeyi amaçlar; 4)
bu talepler taraflarin vatandaslari tarafindan yapilir veya desteklenir ve 5)
bu taleplerin tümü veya bir ku~miyla ilgil hakem karari verir.3 Genellkle,
bu tltazminat talebi grubu" bireylerin maruz kaldiklari kisisel bedensel zarar hariç gayri menkullerle ilgil haklar ve diger ekonomik haklarla ilgildir.
Hassas uluslararasi ihtilaflarin çözümünde isleyen mekanizmalardan biri
de çagdâs dönemin uluslararasi tahkim süreci köklerini yaygin olarak kabul
edildigi üzere, uluslararasi tahkim komisyonlarinin atasi olarak da görülebilecek olan 1794 tarihli Jay Anlasmaslnda bulur.4 Jay Anlasmasi ile tah2 Uluslararasi tazminat hukukuna iliskin bu dönemsel siralamayi V. Hçiskanen "Virtue out of Necessity: Inter-

national Mass Claims and New Uses ofInformation Technology", The Permanent Court of Arbitration (der.),
Redressing Injustices 1hrough Mass Claims Processes, Innovative Responses to Unique Challenges, Oxford: Oxford

University Press, 2006, ss. 25-37.
3 Bkz.: D.J. Bederman, "The Glorious Past and Uncertain Future of International Claims Tribunals",

M.W Janis (der.), International Courts for the Twenty-First Century, Dordrecht, Boston, London: Martinus Nij-

hoffPublishers, 1992, s. 161.
4 o:http://ww.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/jaytreaty/text.htmb adresindeki (en son 3 Kasim
2006'da ziyaret edildi) Dostluk, Ticaret ve Seyir Anlasmasi, 19 Kasim 1994, ABD-Ingiltere, 8 Tüzük, 116, 11920, 122 ( "Jay Anlasmasi olarak anilacaktir"), Madde VII. Jay Anlasmasi ile Ingiliz alacakIilarinin ABD yatan-

daslarina karsi iddialarini tahkim yoluyla ABD ile Ingiltere arasindaki ticari ihtilaflari çözmek için komisyonlar
kuruldu. Ingiltere' nin Ingiliz alacakilarin tazmini için ABD' nin muyaffakyetsizligine asir önem. yükIemesiyle
çikan potansiyel sayas sonunda, ABD Baskani George Washington uzlasma için müzakerede bulunmasi ve siyasi
bir anlasma yapmasi için Bashakim John Jay'i atadi. Jay Anlasmasi ABD'nin Ingiliz alacakilarin ödeme almamis
olmasindan sorumlu oldugunu açikça belirtmez. Ayrica, anlasma ABD'nin tam tazminat ödemesini ve söz konusu iddialari ülkelerin atayacagi ikiser, ortak kararlastirlan bir üyeden olusan bes kisilk bir komisyon önünde
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kimin kazandigi göreceli basari 1872'deki Alabama tahkim kararlarmda yinelenmistir.5

Tazminat komisyonlari müteakiben 19. yüzyil sonu, 20. yüzyil baslarmda
savas, devrim ve diger ihtilaflarm sonuçlarina ilskin kararlar almaya basladilar.6 En bilinen örnekler arasinda Boxer Komisyonu, 1868, 1920ler ve
1930larm ABD- Meksika Tazminat Komisyonlari ve ABD- Almanya Karma
Tazminat Komisyonlari7 vardir ancak bu dönemde pek çok baska karma

hakemlik mahkemeleri ve tazminat komisyonlari da kurulmustur.8

Jay Anlasmasi, Alabama tahkim mahkemeleri ve diger uluslararasi tazminat komisyonlarinin ortak özelliklerinden biri de, mülkiyet haklariyla ilgili

özel iddialarm çözülmesi amaciyla Üçüncü taraf heyete sunulmasidir. Bu
kurumlar ise hükümlerinin esas yönünden nadiren sorgulandigi hakem kararlari verdiler.9

)

hükme baglamasini zorunlu kildi. Uyusmazligi çözerken, komisyon yükümlülükleri dava bazinda sa~tadi.

5 Alabama tahkim mahkemeleri Amerika iç savasi sirasinda Ingiltere'nin Güney or~ularina Albama adli savas
gemisini kasten insa edip göndererek ABD Devleti He Güney Eyaletleri Devleti arasindak tarafsizligi ihlal ettigi
lddialari üzerine yapildi. Alabama 60'dan fazla gemiyi ele geçirerek Kuiey ekonomisine büyük zarar verdi. Ingiliz

Hükümeti ö~ce davayi tahkime tasimayi reddetse de, 187lde Almanlarin Fransizlara karsi zafer kazanmasini
takiben Kitadak siyasi durumun kötülesmesinden tekinerek ABD He geri kalan dava konularini tasfÌye etmeyi
istedi. ABD ile Ingiliz Hükümeti 1871 'de Washington Anlasmasl ni imzaladi ve Ingiliz Hükümeti Alabama' nin
kaçisi için özür dileyerek akabindeki mali talepleri tahkime sunmayi kabul etti. Britanya Devleti anlasmada
sorumlulugunu zimnen taniyarak daha soma yükümlülük kapsami uyusmazlik mahkemeleri tarafindan dava
bazinda belirlendi.
6 Tahminen iki yüzyili askin bir süre içinde altmis besi askin benzeri karisik id~ia komisyonu kuruldu. Bkz.: D.J.
Bederman, "The Glorious Past..., s.161.
7 1923 tarihli ABD-Meksika Genel Dava Komisyonu He ABD-Meksika Özel Dava Komisyonu'nda kullanilan

dil açikça gayrimenkule ve bireylerin maruz kaldigi zarara iliskindir. Benzer bir dil ABD He Almanya arasiIida
25 Agustos 1921'de imzalanan Berlin Baris Anlasmaslnda da kullanilmistir. Bkz Lilian Byrdine Grimm v. Government of the Islamic Republic of Iran, 2 Iran-U.S. C.T.R. 78. Söz konusu karisik dava komisyonlari tarafindan

yargilanan iddia grubu genis kapsamliydi ve muhtemelen bedensel zarar iddialarini içeriyordu. Bu ise, sik rastlanilan bir durum degildi çünkü karisik iddia komisyonlarini kuran organlar 0 dönemde konu haknda yorum
yapmiyorlardi.
8 Paris Baris Anlasmalarr He Birinci Dünya Savaslndan soma imzalanan diger baris anlasmalari elli yedi karisik

uyusmazlik mahkemesi ile dava komisyonunun kurulmasini sagladi. Bunlarin otuz sekizi ise gerçekten kuruldu.
Bkz N. Wühler, "Mixed Arbitral Tribunals," LR. Bernhardt (der.), Bölüm 1, E.P.LL., 1981, s. 143. Önceki çesitli

uluslararasi dava kòmisyonlarinin içtihatlari ile ilgili tartsmalarini M. Whiteman, Damages in International Law,
1943'te bulabilirsiniz.
9 Bkz.: D.J. Bederman, "The Glorious Past..., s.162.
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Toplu tazminat talepleti ile ilgil iddialari karara baglamak için kurulan
uluslararasi tazminat komisyonlarmin temel yarari uygun bir dile asagida
tanimlanmistir:
t/Uluslararasi ilskilerin idaresinde vaziyeti kurtarmak için muhtesem bir
araçtir. Tartisma konusu olan uyusmazliklar yasaya riayet etme amaciyla
uyusmazliklari hükme baglayan tarafsiz görünen yetkilye sunulur. Ister savaslar isterse siyasi karisildiklar olsun, iddialara yol açan asiri gerilimli siyasi
kosullar (genellkle) yillarca süren tarafsiz yasal inceleme ve düzeltmelerle

etkisizlestirilmistir. Her sey bit kenara, uluslararasi tazminat taleplerinin
çözümlenmesi zarif bir siyasi yatistiricidir:'lO

Bununla birlikte, tazminat talepleriyle ilgil islemlerde sürecin gecikmesi de
yine ortak bir özellkti ve tazminat komisyonlarmin temel dezavantajiydi. 11

Örnegin, zamanmdaki en basarili tazminat programi uygulamalarindan
bid olan ABD- Almanya Karma Tazminat Komisyonu yaklasik 20,000 dava

veya iddiayi çözüme ulastirmak için on yedi yillik bir zaman harcadi. Bu
nedenle, söz konusu gecikmeler siklikla uluslararasi tazminat komisyonlarinm t/modasmm geçmesine" sebep olan nedenlerçlen biri olarak anilir. 12

Ikinci Dünya Savaslni takiben, toplu tazminat talepleri ihtilaflarini çözüm
sürecinde, toptan tazminat ödeme anlasmalari adli yeni bir mekanizma or-

taya çikti. Devlet düzeyinde sekilenen bu mekanizma, savas veya devrim
magdurlarini tazmin amaçli alisilagelen özel.davalari karara baglama sürecinde kullanilmakla kalmadi, ayni zamanda da yabancilara ait gayri men:..
kullerin kamulastirilmasi ve istimlakinden kaynaklanan iddia ve davalara
ilskin de uygulandi. 13

10 Bkz.: D.J. Bederman, "The Glorious Past..., s.166.
11 Bkz.: V Heiskanen, "Virtue Out of

12 V Heiskanen, "Virtue Out of

Necessity.. ., s.25.
Necessity...; D.J. Bederman, "The United Nations Còmpensation Commission

and the Traditional Claims Settlement," New York Univeristy Journal of International Law and Policy, Sayi 27,

1994, s.18. ("Gecikme olgusu süphesiz uluslararasi uyusmazlik mahkemeleri tarafindan iddialarin hükme baglanmasinda yasanan yabancilasmanin birincil nedenidir.")
13 Bkz.: Daimi Tahkim Mahkemesi (der.), Redressing Injustices Through Mass Claims Processes, Innovative Responses

to Unique Challenges, 2006, s.26, V Heiskanen, "Virtue Out of Necessity...; ayrica bkz R.B. Lilich, D.J. Bederman, B.H. Weston, International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements 1975-;1995, New York:

Transnational Publishers, 1999. '
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B. Toptan Tazminat Anlasmalari Dönemi Olaral( Ildnci Dünya
Savasi Sonrasindaki Durum
Toptan tazminat anlasmasi, tazminat ödeyen Devletin talep eden Devlete
belirli bir zarar tazminati ödedigi bir proje olarak tanimlanabilir. Talep
eden Devlet ise özel iddialarm tahkime sunulmasma karsilik, özel iddialari
karara baglayip basarili davaeilara belirli tazminati tahsis edeeek ulusal bir
tazminat komisyonu kurar. Bu yeni planla artik birey veya sirketlerin özel

iddia ve davalarma ilskin kararlar bagimsiz ve ad hoc bir karma hakemlik
mahkemesi veya uluslararasi Lazminat komisyonu tarafindan degil, davaei
bir Devlet organi tarafmdan almiyordu. Daha önee uluslararasi tazminat
komisyonlari tarafmdan üstlenilen islevler bu sekilde ltkamulastirilmisti:'

Ikinci Dünya Savaslndan sonra siyasi krizleri halletmek için tercih edilen
araç ise toptan tazminat anlasmalari oldu ve genellklemünhasiran mülkiyet haklarma ilskin davalarda uygulandi. Toptan tazminat anlasmalari
genellkle baris elçisi adaylar tarafmdan masaya getirilen öneri paketlerinin bir parçasi 01urdu.14 Bazi yazarlara göre, i 945 ile i 988 yillari arasmda
toplam yüz altmis sekiz toptan tazminat anlasmasi akdedilmistir.15 Dikkat
çekici bir sekilde, sadeee alti anlasma sorumlulugun kabulünü içermistir.16

Bazi yazarlar (ve bazen ilgil taraflar) toptan tazminat anlasmalarmm konuyla ilgil Devletlere belirgin bir sekilde avantajlar saglayaeagmi savun14 Örnegin, Orta Dogulu mültecilere istinaden BM Filistih Uziastirma Hakem Komisyonu tarafindan 1951'de ise
yaramayan bir toptan tazminat anlasmasi önerisi getirilmisti. Benzer sekilde, bir önceki BM Genel Sekreteri Sayin Boutros-Ghali Kibris sorununda taraf devletlere karsi benzer ilkeleri savunmustu. Bkz.: Güvenlik Konseyi'ne
sunulan Genel Sekreter Raporu Eki, BM Belge.S/24472, Ek, 1992, 18, 76 v~ 77. madde ("76. Her halk, yerinden olmus kisilerle ilgil tüm mesdeleri yürütecek bir organ kuracakti.
77. ÖzellikIerle tazminat isteyenlerle ilgili olarakyerinden olmus kisilere ait gayri menkullerin mülkiyeti gayri
menkulün bulundugu yerdeki ülke halkina aktarilacakti.. Bu amaçla, gayri menkullere ait mülkiyet hakIarinin

tümü 1974 degerine enflasyon etkisi de ekIenerek iki organ arasinda dünya çapinda toplulukIar bazinda degis
tokus edilecektir. Yerinden olmus kisiler kendi halkIari tarafindan kurulan organ tarafindan ilgili organa aktarilacak olan gayri menkullerin sansindan elde edilen fon veya gayri menkullerin degis tokusu araciligiyla tazmin

edilecektir. Tazminat için gereken fonlarin noksanligi durumunda federal hükümet tazminat fonundan noksan-

ligi karsilayacaktir.")
15 Bkz.: R.B. Lilich ve B.H. Weston, "Lump Sum Agreements: Their Continuing Contribution to the Law

of

International Claims," American journal of International Law, Sayi 82, s. 69.

16 Söz konusu alti anlasmanin tamami Ikinci Dünya Savasi sirasindaJaponyànin sorumluluguna iliskin anlasmalardi, diger anlasmalar ise sorumluluk meselesi haknda sessiz kaldi. Bkz Bederman, D.J. "The Glorious Past and

Uncertain Future oflnternational Claims Tribunals," M.W: Janis (der.), International Courts for the Twenty-First
Century, Dordrecht, Boston, London: Martinus NijhoffPublishers, 1992. ss.161-193.
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maktadir. Davaei Devlet açisindan bakildiginda toptan tazminat anlasma-

lari genellkle vaktinde ve hizli ödeme ile sonuçlandigindan fonlarin dagitilmasi daha düsük maliyetli olaeak, ayriea davaei Devlet bu süreç üzerinde
denetime sahip olaeaktir. Ödemeyi yapan Devlet açisindan bakildiginda
faydalari söyle siralayabiliriz: (i) söz konusu Devlet öneeden yükümlülüklerinin kapsammi, geleeekte artmayaeagmi bilerek ögrenir; (ii) karma tazminat komisyonlarinin yüksek maliyetlerinden kaçinmis olur; (ii) sorumluluk
kabul etmeden magdurlari tazmin etme olasiligi dogar ve (iv) muhtemelen,

uygun bir tazminat standardina sahiptir.

Dogrusu, toptan tazminat anlasmalarmda uygulanan tazminat standardi
baglammda, savas sonrasi dönemde odaya çikan temel ilke ttyeterli" tazminat ödenmesiydi (yani,tam tazmin ger.çeklesm~yeeekti).17

Anlasma müzakerelerine mili onur meseleleri karistiginda ve net bir ga-'
lip Devlet bulunmadigi zaman, bazen top

tan tazminat anlasmasinin kabul

edilmesini güveneeye almanin güç oldugu, bunun da bell bir tür uluslararasi kurumun tesis edilmesi gerekliigini ve iddialarin bu sekilde üçüneü bir
tarafin hakemligine sunulmasini engelledigi ileri sürülür. Diger bir deyisle,
toptan tazminat anlasmalarinm akdedilmesi için müzakere esnekligi gereIdr.

Karsimiza tarihten alinaeak iki ders çikiyor. Birincisi, savas ve devrimler

nedeniyle sunulan talepleri sonuea ulastirmada tercih edilen organlar tazminat komisyonlari ve toptan tazminat anlasipalari oldugu takdirde, her iki
organ da tarn anlamiyla tatmin edici sonuçlar vermedigi gibi Devletler'in

asil endisesi de magdurlarin tazmini olmamistir. Ikincisi, söz konusu kurumlarin bahsettilderi çare sadeee gayri menkullere veya diger ekonomik
çikarlara verilen zararin mali tazmini olabilmistir. Çok yakin zamanda ise,
sunulan meveut çarelere ayriea arazi, konut veya gayri menkullerin geri
alinmasi18 ve ölüm ile bedensel zararm mali tazmini de eklenmistir.

17 Örnegin, Almanyànin birlesmesini takben, Almanya Anayasa Mahkemesi 1945 ile 1949 yillari arasinda eski
Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde istimlâk edilen gayri menkul bedeli standardinin tam piyasa degerinde
olmasi gerekmedigine karar verdi. Bkz E. Benvenisti ve E. Zamir, "Private Claims to Property Rights in The
Future Israeli-Palestinian Settlement," Amerícanjournal oflnternatíonalLaw, Sayi 89, 1995, s. 331.
18 Tarih boyuiica savas veya iç savas sonrasinda yerinden olmus halkIarla mülteciler geri dönmemistir. Genellilde

yurda geri gönderme anlasmasi içeren bans söilesmeleri geri dönüs hak ve yurdundankovulanlara evlerinin
mülkiyetini geri alma hak tanimaz. Örnegin, Bulgaristan ile Yunanistan arasinda 27 Kasim 1919'ta imialanan

Neuily Anlasmasi Bulgaristan'daki kirk alti bin Yunanla Yunanistan'daki doksan alu bin Bulgar mübadele edil-
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c. Modern çag ve Çesitli Toplu Tazminat Talepleri
Programlarinin Yükselisi
Uluslararasi tazminat programlarinm tarihi gelisiminde bir sonraki önemli
kösetasi ise, süphesizIran-ABD Tazminat Mahkemesi'dir. Tazminat Mahkemesi 198lde bell bazi devletlerarasi iddia ve taleplerin yani sira, Cezayir

Anlasmasi uyarinea ABD vatandaslarmm Iran'a, Iran vatandaslarmin da
ABD'ye karsi taleplerini hakemlik yoluyla çözümlemek amaeiyla kuruldu.

Cezayir Anlasmasi Mahkeme'nir yargilama yetkisindeki iddialar için her
iki tarafm da yasal açidan sorumlu oldugunu kabul eder bir kayit içermi-

yordu ve yükümlülükle ilgili hususlar Mahkeme tarafmdan her olay için
ayri ayri belirlendi. 19

Mahkeme'nin yargilama yetkisi IIborçlar, sözlesmeler, istimlâk veya gayri menkul haklarini etkileyecekdiger tedbirlerden" (Tazminat Taleplerini
Çözümleme Bildirisi, Madde II, paragraf 1) kaynaklananlar da dâhil olmak
. üzere çok çesitli tazminat taleplerini içeriyordù. IIGayri menkul haldarini
etkileyeeek diger tedbirler': ifadesinin, haksiz fiil magdurlarinin bakmakla
mükellef oldugu sahislarin mali tazmine yönelik talepleri iddia edilebilecek
olmasma ragmen -Id bu husus iddia edilmistir-, Mahkeme, magdurlar veya

bakmakla mükellef olduldari sahislarm ugradiklari fiziksel ve psikolojik
zararlara ilskin yargilama yetkisine sahip olmadigi görüsünü benimsemistir.20

1980'lerde yükselen liberallesme ve yeni bilsim teknolojilerinin ortaya çikisi gibi çesitli etkenlerle birlikte Soguk Savas'm sona ermesi uluslararasi
tazminat komisyonlarinin geri dönüsüne ve uluslararasi tazminat talepleri
di. Ayrica, 1923'te biten Türk-Yunan Savasi'ndan soma, eskiden Türk vatandasi olan yakasik iki milyon Rum
Türkiye'den ayriIdi, eskiden Yl\nan vatandasi oIan yakasik bes yüz bin Türkse, Türkiye'ye gitmeye zorlandi. MülteciIerin biraktikIari gayri menkullere devlet el koyup ülkeye gelen yeni vatandaslari yerlestirdi. Ek oIarak, Ikinci
Dünya Savaslnin ardindan benzer kosullarda baska nüfus mübadeleleri de yasandi: D6gu Avrupa'da yasayan on
bes milyon Alman Almanya'ya yerlestirilince biraktikIari gayri menkullerin hakni da yitirdiler; ayrica 194Tde
Hindistan'in bölünmesi sirasinda milyonlarca Hindu ve MÜsIüman mübadele edildi Bkz E. Benvenisti veE.
Zamir, "Private Claims to Property..., ss. 321, 322.

19 Divan hükümleri New York Konvansiyonu uyarinca icraya verilebilir hale gelmistir.
20 Bkz.: Iran Islam Cumhuriyeti'ne karsi Lillian Byrdine Grimm, 2 Iran-ABD Tazminat Divani Raporlari 78~(Iran'in

kocasina güvenlik ve koruma sunmamasinin "mülkiytt hakarini etkileyen" bir tedbir olmadigi gerekçesiyle
Iran'da öldürülen bir ABD vatandasinin dui esi tarafindan talep edilen kayip tazminati iddiasi yargilara yetkisi
buIunmadigindan reddedildi. Divan "manevi aci, üzüntü ve istrap tazminatin açikça gayri menkuI veya mülkiyet

hak oIarayacagini" belirti. Bkz ayrica Yargiç Howard M. Holtzmann "Bayan Grimm ölen esinin sundugu
mali yardimla "mülkiyet hakna" sahipti" yönünde zi görüsteydi.

or. MAAC HENZELIN. or. VEljO HEISKRNEN VE ANTOINE ROMANETTI:

programlarinin çogalmasina katkida bulundu. Bu ttgeri dönüs': aralarinda

Ikinci Dünya Sa:vasi ve soykirim da dâhil olmak üzere çesitli olaganüstü
olaylardan dogan tazminat talepleriyle ilgili olarak bir dizi yeni ve amaea
özel kurumun açildigi 1990'li yillarda onaylandi. En büyük kurumlari söyle

siralayabilriz:
* Birlesmis Miletler Tazminat Kurulu clUNCC': BMTK) 1rak'in Kuveyti
isgalinden dolayi yasanan çok çesitli kisisel (bedensel zarar ve ölüm de dâhil), gayri menkullere ait, tieari ve çevresel zararlarm tazmini ile ilgilendi.
Kurul, 1rak'i isgal yüzünden yasanan her türlü ttdogrudan zarar, kayip veya
yaralanma" durumundan sorumlu tutarak, 687 sayili (1991) BM Güvenlik
Konseyi karari uyarinea kuruldu.21 BMTK süreci asagida kisim II A'da ayrintili olarak ineelenmistir.'

* Yerinden Edilmis Kisilerle MültecilerinMü1kiyet Hakki Iddialari Komisyonu etCRPC") eski Yugoslavya'nin dagilmási ve Bosna Hersek'teki iç savasin sonucunda gayrimenkul, mülkiyet haklarinin iadesi ve yerinden edilmis
kisilerle mülteeilere ait iddilarla ilgilendi. YEKMHII( 21 I(asim 1995 tarihli
ton Baris Anlasl1asi uyarmea kuruldu. Mülteeilerin geri dönüs hakkini
kabul etse de, söz konusu Anlasma çatismaya taraf olanlarm yasanan çatisma sirasinda ve yüzünden yasanan hasarlardan dolayi yasal bir sorumluluk
Day

tasidildanni onaylamamaktadir. Dolayisiyla, Komisyon'un mali tazminatla
ilgil yargilama yetkisi yoktU.22

* Kosova Iskân ve Gayrimenkul Mülkiyet Hakki Iddialari Komisyonu
etHPCC': KIGMHIK) Kosova'daki BM Yönetimi tarafindan 2000 yilinda,

Kosova'daki Sirp güçlerini kovmak amaeiyla 1999'da düzenlenen NATO
hava saldirisi sirasinda yitirilen gayrimenkullerin geri verilmesine yönelik
talepleri isleme koymak veMiloseviç rejimindeki ayrimeilik uygulamalarindan ötürü yitirilen gayrimenkulleri,n iade ve tazmini için kurulmustur.
Söz konusu bölge daha önee 1999 Haziran'inda, BM Güvenlik Konseyi 1244
21 Bh.: genellikIe, R.B. Lillich (der.), The United Nations Compensation Commission, Thirteenth Sokol Colloquium, New York: Transnational Publishers, Inc., 1995.; V Heiskanen, The United Nations Compensation
Commission, 2003, Recueil des cours de l'Académie de La Haye, Cilt 296, The Hague: Martinus NijhoffPublishers,

2002.
ton Anlasmasi, Ek VII, 1. Bölüm, Madde 1 (1); bh
Cox, M. ve M. Garlick. "Musical Chairs: Property Repossession and Return Strategies in Bosnia and Herzegovina," S. Leckie (der.), Housing and Property Restitution Rights of Refgees and Displaced Persons, New York:
Transnational Publishers, Inc., 2003, s. 69.

22 -=http://ww.nato.int/iforlgfa/gfa-an7.htm;, adresindeki Day
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sayili karariyla (1999) geçici bir BM yönetimine verildI.3 BM yönetimi iki
kanunu yürürlüge koyarak kurumsal ve yasal çerçeveyi belirledi (Iskân ve
Gayrimenkul Yönetmeligi ile Iskân ve Gayrimenkul Mülkiyet Hakki Iddialari Komisyonu).24 1rak'm Kuveyti istilasi ve isgalinin sonuçlarma iliskin
Güvenlik Konseyi 687 sayili kararinin aksine, 1244sayili karar çatismanm

taraflarma gayrimenkul hasarlari veya yikimmdan dolayi sorumluluk yüklememektedir.
. * l'Anma, Sorumluluk ve Geleeek" adli Alman Vakfi, Alman Devleti ile sa-

nayisi tarafmdan 2000 yilinda bir tazminat fonu olarak ve Nazi rejimi sirasinda çalisan eski köleler ve angarya suretiyle çalistirilan isçilerle bell bazi
diger adaletsizliklerin magdurlarini tazmin amaeiyla kuruldu. Bu fon, ABD
mahkemelerinde grup adina açilan davalari sonlandirmak için Federal Al-

manya Cumhuriyeti'nin yükümlülük üstlenerek ABD ile imzaladigi tazminat söz1esmesinin ardmdan Alman Devletinin çikardigi bir yasayla kuruldU.25 Bugün Avusturya olarak bilinen bölgedeki Nazi rejiminin magdurlari-

ni tazmin için, Avusturya Devleti de lütuf niteliginde olarak iki fon kurdu.
* Isviçre'deki Atil Hesaplara Iliskin Tazminat Taleplerini Çözümleme Mah..
kemesi CICRT': IAHITTÇM) Ikinci ~Dünya Savaslndan beri atil duran ve

Nazilerin zulmüne maruz kalan kurbanlara ait banka hesaplarmi iade etmek
amaeiyla iki asamada kurulmus talep 'sürecidir. Sürecin ilk asamasl CICRTri) Isviçre Bankaeilar. Birligi ile bell bazi Yahudi örgütleri arasinda anlasma
yoluyla 1997 yilinda baslamis, ikinci asama ise CICRT-II") Isviçre'deki ban-

ka hesaplarmin kapsamli bir denetiminin ardmdan ABD mahkemelerinde
Isviçre bankalarina karsi açilan toplu davalarin çözümlenmesinden sonra
kurulmustu.26
23 BM Güvenlik Konseyi 1244sayili karan (1999), s 1, "tüm mülteci ve yerinden olmus kisilerin evlerine güven
içinde geri dönme hakarini" yeniden onayladi.

24 Bh.: DodsonA. ve V. Heiskanen. "Housing and Property Restitution in Kosovo," S. Leckie (der.), Returning
Home: Housing and Property Restitution Rights of Refgees and Displaced Persons, New York: Transnational Pub-

lishers, Inc., 2003, s. 242. Bh ayrica Crook, J.R. "Mass Claims Processes: Lessons Learned Over Twenty-Five
Years," The Permanent Court of Arbitration (der.), Redressing Injustices Through Mass Claims Processes, Innovative

Responses to Unique Challenges, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 54.

25 Bkz N. Wühler, "German Compensation for World War 11 Slave and Forced Labour", L.B. de Chazournes,
J.-F. Quéguinier and S. Vilalpando (der.), Crimes de l'Histoire et Réparations: les Réponses du droit et de la Justice,
Bruxelles: Editions Bruylant, 2004.

26 V. Heiskanen, "CRT- 11: The Second Phase of the Swiss Banks Claims Process," L.B. de Chazournes, J.- F. Quégu-
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* Yagma Magdurlarini Tazmin Komisyonu eIC1SV'; YMTK) Ikinci Dünya
Savasi kapsaminda Yahudi karsiti mevzuat yüzünden yasananbanka baglantili yagmalar ve maddi zararin (manevi zarar dâhil degildir) tazmini için
kuruldu. 16 Temmuz 1995'te Devlet Baskani Jaeques Chirae Fransiz devletinin 70,000 Fransiz asilli Yahudinin sinirdisi edilmesi ve isgal sirasinda
Vichy rejiminin eylemlerinden sorumlu oldugunu alenen kabul etti. Komisyon 10 Eylül1999 tarihli kararname ile kuruldu. Tazminat uygulamasinin
içerigi Fransiz bankalarina karsi ABD'de açilmis ve sürmekte olan bir dizi
davanin hükme baglanmasini saglamak amaeiyla Fransa ile ABD arasinda
18 Oeak 2001 yilinda imzalanan tazminat sözlesmesinin ardindan genisletildi. 27 Magdurlari tazmin için iki fon ayiran sözlesme Fransizlarin sorum-

luluk üstlendigini belirten ifade içermez.
* Ikinci Dünya S~vasi'nda Japonya'nin seks kölesi olarak kullandigi Koreli
tirahatlatiei" kadinlar için tazminat fonlari ayrildi. Japonya bir kamu fonu
kurarak bagis yapmalari için ulusal ve uluslararasi" bagisçilari destekledi.

Devlet emri üzerine bu fonlar tek tarafli olarak Koreli magdurlara tahsis
edildi. Japon Devleti ahlaki sO.tl,mlulugunu pek çok ortamda üstlendi aneak

sistematik olarak islenen fiilerin yasal sorumlulugunu reddetti.28
Yukardaki tazminat programlari listesi muhtemelen bir inventaire à la Prévert gibidir. Yine de, bu deneyimlerden ders çikarmak olasidir. Birincisi,

silahli çatismalarin sonrasmda, BM ve diger uluslararasi örgütlerin uluslararasi barisi saglama çabasinin bir parçasi olarak kurulan toplu tazminat
programlarmin olusturulmasmda gittikçe artan etkiye sahip olduklari not
edilebilr. Bu tazminat programlarina YOKMHIK ve KIGMHIK gibi mülteci ve yurt içinde yerinden edilmis insanlarin geri dönüsüne yardimei olmak

üzere belirleneeek gayri menkul iadesini de içereeek programlar da eklenebilr.29 Ikincisi, uluslararasi tahkim komisyonlari veya mahkemeleri (örn.

inier and S. Vilalpando (der.), Crimes de IHistoire et ,Réparations: les Réponses du droit et de la Justice, Bruxelles:

Editions Bruylant, 2004. '
27" -:http://ww.legifrance.gouv.frIWAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAJ0130022D:: adresindeki (ên son 10 Kasim 2006'da ziyaret edildi) 21 Mart 2001 tarihli 2001-234 sayili Kararname, 18 Ocak 2001 tarihli Washington.
Anlasmasl ni öietler.
28 Bkz.: K. Kikuchi, "Les 'femmes de réconfort devant la juridiction japonaise."L.B. de Chazournes, J.-P. Quéguinier and S. Vilalpando (der.), Crimes de IHistoire et Réparations: les Réponses du droit et de la Justice, Bruxelles:
Editions Bruylant, 2004.
29 Dogu Timor için de benzer bir uygulama gelistirilmeye çalisiliyor. Bkz du Plessis, J. "Slow Start on a Long Journey: Land Restitution Issues In East Timor, 1999-2001," S. Leckie (der.), Returning Home: Housing and Property
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Iran- ABD Tazminat Divani) kurmak için geleneksel Devletlerarasi çözüm
anlasmalari kullanilmaya devam edilyor; bununla birlikte, özellilde ABD
mahkemeleriride (örn. ctAnma, Sorumluluk ve Geleeek" adli Alman Vakfi
ve Isviçre'deki CRT-II) grup adma toplu dava açabilmek adma bu tür söz-

lesmeleri kullanma egilmi her geçen gün artiyor. Üçüneüsü, küresellesmis
bir dünyada Devletler uluslararasi kamuoyu görüslerinin baskisina karsi
sas hale geldiklerinden kendi inisiyatifleriyle tazminat fonlari olusturabilrler (örn. Japonya'daki Koreli t'rahatlatiei" kadmlari tazmin
için kurulan fon). Dördüneüsü, yukarida bahsedilen tazminat programlari çok sayida tazminat talebiyle ilgilenmis olsa da, dayandiklari anlasmalar
veya belgeler taraflardan birinin sorumlulugunu taniyabilir veya tanimiyor
olabilr. çogu durumda, taraflardan birinin mali tazminat veya farkli bir
biçimde çözüm sunmayi kabul-ettigine ilskin dolayli bir anlam meveuttur.
gittikçe daha has

Davalarnan birinde (Iran- ABD Tazminat Mahkemesi) sorumluluk dolayli

yoldan bile olsa taninmamisti ve sorumlululda ilgil hususlar her olay ayri
ayri ele alinarak tahkim yoluyla çözümlenmisti.
1983'teki Grimm davasmda30 Iran-ABD Tazminat Mahkemesi kararinm
ardmdan ve on bes yil öneeki BMTK kurulusundan sonra, magdurlarm gereksinimleri ve maddi olmayanzarara daha fazla önem verilecegi yeni bir

egilmin varligi fark edilebilr. Böylelikle, tarihi olaylardan ötürü yasanan
suçlarin magdurlari artik yetkil Devlet mahkemelerini atlayarak bedensel
zarar talepleri ve iddialarini ad hoc toplu tazminat programlàrina iletme
seçenegine sahip olabilirler.

H. Toplu Tazminat Programlari Yoluyla Ölüm ve Bedensel Zarar
Tazminat Taleplerini Hül(me Baglama Yolundal(i Soylu Egilim
A. Birlesmis MiUetler Tazminat Kurulu (BMTK) (1991)

1. Genel Balns
Birlesmis Miletler Tazminat Kurulu 1991 yilinda Güvenlik Konseyi'nin

687 sayili karariyla 1rak'in Kuveyti isgal ve istilasmdan kaynaklanan zarar

ziyanla ilgil davalari görmek ve tazminat ödemek amaeiyla kuruldu. GK
karari açikça 1rak'm bu tür zarar ziyandan yasal olarak sorumlu oldugunu

belirtir:
Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons, New York: Transnational Publishers, Inc., 2003.

30 Lillian Byrdine Grimm Iran Islami Cumhuriyeti Devleti'ne-karsi, 2 Iran-ABD A.D.R. 78.

or _ MARC HENZELIN, or. VEIJO HEISKANEN VE RNTOINE ROMANETTI:

((Irak... uluslararasi yasalar nezdinde Kuveyti yasadisi isgali ve istilasindan
kaynaklanan çevresel hasarlarla dogal kaynaklarin tükenmesi veya yabanci

Hükümetlerin vatandaslari ve kuruluslarina verilene zarar da dahil olmak
üzere herhangi bir dogrudan zarar, ziyan, kayip, hasardan sorumludur:'
(Vurgu eldenmistir.)

Cenevre'deki BMTK, Birlesmis Miletler Güvenlik Konseyi'nin yardimei
organlarindan biridir. Bünyesinde Yönetim Kurulu, sekreterlik ve Komis-

yon üyelerinden olusan heyetleri barindirir. Manevi aci ve izdirapla ilgili
davalar, bedensel zarar ve ölüm, tahliye ve çevresel zararlarla ilgil davalard

an, gayri menkullere verilen zarar, tieari ve mali kayiplara kadar çesitli

hukuki talepler üzerinde yargi yetkisine sahiptir. Davayi kazanan davaeilara
ödeneeek tazminat isè 1rak petrollerinin satisina ait bell bir yüzdeyle elde
edilen özel bir fondan saglaniyor.

Dava sayisi fazlaligmdan öturü kararlarin mantikli bir sürede verilebilme- sine olanak taniyaeak bit usul düzenlemesi gerçeklestirmek gerekliydi. Söz
konusu usul genellkle mahkeme ve hakem heyetlerinin benimsedigi klasik
yaklasimdan epeyee farldidir.31

Tazminat talepleri, standart iddia formlariyla hükümetler tarafmdan vatandaslari veya ülke sakinleri adina sunulur. Sekreterlik iddialarm resmi kosullara (Madde 14) uygun olup olmadigína iliskinbir ön degerlendirme ya(Article 14) ve Yönetim Kurulu'nu yapilan dava basvurulariylayasal ve
gerçekteki durumla ilgil (Madde 16) bilgilendirerek rapor verir. Komisyon
üyesi jüri heyetlerinin karar vereeegi davalari Sekreterlik hazirlar. Heyetlerin rapor ve önerileri de Yönetim Kurulu taráfindan onaylanir. Ödemeler
ise, bireysel olarak davacilara degil, Yönetim Kurulu yönergelerine uygun
olarak ödemeyi dagitaeak olan ilgil hükümete yapilir. BMTK'da, toplam
tazminat talep miktari yaklasik 300 milyar $'m üzerinde olmak üzere, 2,6
milyondan fazla sayida dava açilmistir.
par

1rak'a karsi açilan davalari görmek islevine ragmen BMTK davadaki taraf-

larin huzurunda görülen bir mahkeme veya tahkim komisyonu degildir; iddia ve davalari ineeleyip geçerliliklerini belirleyen, kayiplari degerlendiren,
31 Iilenen usül 1992'de BMTK Yönetim Kurulu'nün benimsedigi Dava Usülü Geçici Kurallarlnda belirlenmistir.
BMTK sisteminin bazi unsurlarinin elestirisi için bkz: M.E. Schneider, "How Fair and Effcient is the UN

System? A Model to Emulate?", Journal ofInternational Arbitration, Sayi 15, 1998, ss. 15-26.
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ödemeleri yürüten ve ihtilafli davalari çözüme ulastirarak elzem bir is olan
gerçekleri tespit görevini yerine getiren siyasi bit organdir.32 Kurul karari

tahkim karari hükmünde degildir ve New York Konvansiyonu kapsaminda
zor yoluyla icrasi saglanamaz.

Ilk kez BMTK toplu tazminat talepleri programi magdurlarm ölüm veya
bedensel zarardan kaynaklanan tazminat taleplerinin dikkatle ve kapsamli
olarak ele alinmasi geregini vurgulamistir.

2. Bedensel Zarar Talepleri
BMTK bireylerle ilgil davalarida dört farkli kategoriye ayirdi: Yerini terk
kaynakli zararlara iliskin birey~el talepler (kategori '~');33 - ruhsal aei ve iz-

dirapla ilgil olanlar dâhil, bedensel zarar ve ölümle ilgil tazminat talepleri
(kategori "B"); 100,000 $'a kadar zarar için bireysel açilan tazminat talepleri

(kategori "C") ve 100,000 $'in üzerindeki zarar için bireysel açilan tazminat

talepleri (kategori "D"). Üç kategorideki tazminat talebi, bedensel zararla
ilgil tazminat taleplerini ilgilendirir: "B'; "C" ve "D" kategorileri.

Yönetim Kurulu'nun "B" ile "c" kategorisi iddialari ivedilkle islel1e koyabilmek için prensibi, kisisel aei çekilen durumlara ilskin çok sayidaki bireyin taleplerini, bireylere, kurumlara ve hükümetlere ait büyük miktarlar
içeren taleplerin önüne almmasi çabasidir.34 Bu karar temel olarak insaneil
ve diger siyasi gereklere dayandirilmistir.35

2.1 Kategori "B" Davalari _
Kategori "B" kapsammdaki davalar isgal ve istila" sonueundan ciddi bedensel zarar görmüs veya esi, çoeuklali _ veya ebeveynleri ölmüs bireyleree

BMTK'na açilabilr. Yönetim Kurulu "ciddi bedensel'zarar" kapsamini asagidaki gibi belirlemistir:
32 Bh.: C. A1zamora, "The UN Compensation Commission: An Overview," R.B. Lilich (der.), The United Nations

Compensation Commission, Thirteenth Sokol Colloquium, New York: Transnational,Publishers, Inc., 1995. s. 8.
33 Irak ~eya Kuveyt'en ayrilanlara tazminat olarak"basit belgelemeye" dayali sabit 2,500 USD tutarinda ödeme
yapildi. Kurul'da yakasik 3,5 milyar USD tahmini degere sahip yakasik 920,000 "A" -kategorisi dava açildi. Bh.:

V. Heiskanen, The ,united Nations Compensation Commission, 2003, Recueil des COliS de l'Académie de La Haye,

Vo!. 296, The Hague: Martinus NijhoffPublishers, 2002, ss. 278, 279.
34 Acil Davalara Islem Olçütleri. S/AC.26/1991/1 (2 Agustos 1991) ( "1 nolu Karar" olarak anilacaktir); Ek Dava
Kategori Olçütleri. S/AC26/1991/7 (4 Aralik 1991) ("7 nolu Karar" olarak anilacaktir)

35 Etkilenen bireylerin çogu Misir, Ûrdün, Pakistan, Sri Lanka, Banglades ve Filipinler gibi gelismekte olan ülke
mensubudur. Bkz C. A1zamora, "The UN Compensation...p.6. Ilkeler Genel Sekreter'in 2 Mayis 1991 tarihli
raporunda yer alan öneriye dayandirlmisnr.
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(a) uzuv kaybi;

(b) kisinin dis görünüsünde önemU boyutta degisim gibi kaliciveya geçici
önem arz eden biçim bozulmasi;
(c) kalici veya geçici surette vücut organlari, islev veya sistem kullaniminda

kisitlama veya kullanim kaybi; /
(d) tedavi edilmemis, vücudun yaralanan bölgesinin tam anlamiyla iyilesmesine olanak bulunmayan veya tam anlamiyla iyilesmeyi geciktirebile-

cek her türlü yaralanma.36

Kuruldan önee iyilesme durumunda ise, tlciddi bedensel zarar" ayriea asagidaki hususlari içereeek sekilde tanimlanmistir;

- (cinsel saldiri, iskence, toplu fiziksel saldiri, - üç günden uzun süreli rehine

olarak alikonulma veya yasadisi gözalti; hayatinin tehikede olduguna ciddi
anlamda kanaat getirerek üç günden uzun süre saklanmaya zorlanma veya

yasadisi nezarete alinarak rehine olarak alikonulmasindan kaynaklanan
fiziksel veya manevi zarar olaylari:'
Bedensel zarar davalarinda tlbedensel zararm gerçekligi ve tadhine ilskin

basit belgelemeye" dayali sabit 2,500 $ tutarinda ödeme yapildi. Ölüm durumunda, ((ölüm ve aileyle akrabaligin bash: belgelendirilmesi" yeterli gö-

rüldü. ilginçtir Id, gerçek kayiplarin belgelenmesi gerekli görülmedi. Davaei
kategori tllt' ve kategori ((B" kapsaminda tazminata uygun görüldügünde,
toplam bir talepte bulunmasina da izin verildi. Yine de,bedensel zarar davalarinda aile basina 10,000 $ olmak üzere bir üst smir belirlendi.37

Gerçek kaybin kategori tlB" ile belirlenen sabit iniktari asmasi durumun-"

da, bu kategoride yapilaeak ödemelerin geçici donem yardimi olarak kabul
edilmesi; fazlaya ilskin miktarlarla ilgil dava ve taleplerin kategori /te" ve

diger uygun kategoriler kapsaminda yapilabilmesi benimsendi. 38

Yaklasik 3,941 kategori tlB" tazminat taleb için, toplam 13,4 milyon $ tutarinda tazminat ödendi. 39

36 RuhsalAci ve Izdirapla Bedensel Zarar, S/AC.26/199113 (23 Ekim 1991) ("3 nolu Karar" olarak anilacakti)
37 Acil Davalara I¡lem Ölçütleri. S/AC.26/199111 (2 Agustos 1991) (I nolu Karar), para. 12. Aile "kisi, esi, çocuk-

lari ve ebeveynlerinden olusur" sekilde tanimlanmistir.

38 Acil Davalara I¡em Ölçütleri. S/AC.26/199111 (2 Agustos 1991) (I nolu Karar), para. 12.

39 Bkz.: -:http://ww2.unog.ch/unccl:: adresindeki BMTK websitesinde yer alan istatistikIer.
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2.2 Kategori "C" Davalari
Ruhsal aei ve izdirapla ilgil davalarda dâhil bedensel zarar davalarmdaki
daha yüksek ödemeler için bireylerin gerçek kayiplarmi kategori /tC" dava-

lari kapsammda talep etmeleri gerekti (kisi basina 100,000 $'a kadar olan
talepler.)
Kategori /tC" bireylerin maruz kalabileeekleri ruhsal aei ve izdirap da dâhil,

bedensel zarar ve ölüm davalari (eger tespit edilen gerçek zarar tutari kategori /tB" altmdaki meveut sabit tutari asar veya ayriea davaei da kategori
liB" kapsamindakilerin dismda kayba ugradiysa); kisisel gayri menkul, ban-

ka hesaplari ve hisse senetleri, gelir veya maddi destek, gerçek gayri menkul
ve tIcari ise yönelik kayiplar gibi ayriea çesitli baska zararlari da kapsamli
olarak içerir. Yönetim Kurulu ruhsal aei ve izdirapla ilgil davalari asagidaki
gibi tanimlamistir:
lIMaddi kayiplar (ruhsal aci ve izdiraptan kaynaklanan gelir kaybi ve tibbi
masraflar da dâhil) tazmin edilecektir. Ek olarak, bu tür ruhsal aci ve izdiraptan kaynaklanan maddi olmayan asagida belirtilen hasarlar da tazmin
edilecektir:

(a) kisinin esi, çocugu veya ebeveynleri öldüyse;
(b) kisinin vücudunda uzuv kaybi, dis görünüsünde önemli boyutta degisim

gibi kalici veya geçici önem arz eden biçim bozulmasi veya kalici veya
geçici surette vücut organlari, islev veya sistem kullaniminda kisitlama
veya kullanim kaybì gibi ciddi bedensel zarara ugradiysa;

(c) kisi cinsel saldiriya veya toplu saldiriya veya iskênceye maruz kaldiysaj

(d) kisi kendi esi, çocuklari veya ebeveynleri üzerinde ~erçeklestirilen (a), (b)

veya (c) alt paragraflarinda tanimlanan kasitli eziyet olaylarina tanik
olduysa;
(e) kisi rehine olarak alikonuluyor ya da yasa disi olarak üç günden fazla bir

süre gözaltina alinmissa veya daha kisa bir süre için 0 kisinin hayatini
tehdit edecek kosullarda tutulursaj
(f) kisinin hayatina karsi açikça yerinde tehdit veya rehine alinmasi veya
yasadisi gözaltinda tutulmasi durumunda, kisi üç günden uzun bir süre

gizlenmek zorunda birakildiysa veya,
(g) kendi Devletinden veya baska kaynaklardan yardim alinmadigi durumlarda kisi kendi hayatini, esini, çocuklarini ve ebeveynlerinin yasamini
idame ettirecek tüm ekonomik kaynaklarindan ciddi tehdit olusturacak

sekilde mahrum birakildiysa:'

or. MARC HENZELIN, or" VEIJO HEISKANEN VE ANTOINE ROMANETTI:

Kategori "C" iddialarmda kanit standardi daha yüksek tutuldu. Davaeilarin iddia ve taleplerini ukosiillar ile talep edilen zararin miktarini uygun
kanitlarla" belgelemeleri sart kosuldu. Söz konutu kanitlar umeveut kosullar altinda uygun olan mantikli asgariyi" karsilayabilmeli, u20,000 $ tutarin
altindakiler gibi daha düsük miktarlardaki tazminat talepleri için ise daha
düsük dereeedeki kanit niteligindeki belgeler kullanilabilmelidir:'40
Yaklasik 672,823 adet kategori uC'~ tipi davaya yaklasik 5.2 milyar$ tutarin-

da tazminat verildi,4 Bununla birlikte bumiktarin ne kadarlik bir oraninin
tarn olarak bedensel zarar davalarinin tazminatina denk geldigi belirsizdir.

100,000 $'in üzerindeki zararlarin tazminini talep eden davaeilarin isterlerse kategori "D" altinda tüm zararin tazmini için dava açabilmeleri veya ilk

100,000 $ için kategori uC" kapsammda bir dava ile geri kalan miktar için
kategori UD" kapsaminda ayri bir dava açmalarina olanak tanindi.42

2.3 Kategori tlD" Davalari
Kategori uD" davalari bireylerin ugradiklari 100,000 $ üzerindeki zararlari
içerir. Kategori uD" davalari ayni kategori uC" davalari kapsamindaki benzer
kayiplara karsilik gelir.
Genellilde bu tür talepler uB" ve uC" kategorilerindeki iddia ve taleplere

göre daha büyük ve karmasik oldugundan, tazminat miktarlari sabitlenmemis aneak jüri heyetlerinee bireysellestirilmis, dava'bazmda verilen kararlar
dogrultusunda saptanmistir.

Deli teskil edeeek niteliklerin standardi ise "B" ve "e" tipi acil bireysel davalarda aranan nitelildere göre daha sikiydi. Kategori "D" tipi davalar "ko-

sullari ve iddiaya konu zarari yansitmaya yeterli beIge niteligindeki ve diger
türdeki uygun kanitlarla desteklenmelidir:'43
et dava karar baglandi.
Ödenen toplam tazminat miktari yaldasik 3.35 milyar $ civarindaydi. Ben-

Kategori uD" davalari kapsaminda yaklasik 10,349

ad

40 Acil Davalara Islem Ölçütleri. S/AC.26/199111 (2 Agustos 1991) (1 nolu Karar), para. 15 (a).

41 Bkz.:" -:http://ww2.unog.ch/uncc/;. adresindeki BMTK websitesinde yer alan istatistikler.
42 Acil Davalara Islem Ölçütleri. S/AC.26/1991/1 (2 Agustos 1991) (1 nolu Karar), para. 15 (a).
43 EkDava Kategori Ölçütleri. S/AC.26/1991/7 (4 Aralik 1991) (7 nolu Karar).
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zer sekilde, bu toplam miktarin ne kadarlik bir oraninin tarn olarak bedensel zarar davalarinin tazminatina denk geldigini belirlemek güçtür.

B. Yakin Geçmisteki Bazi Ulusal Programlar (2000-2006)
Baska taleplerin yani sira bell bazi kategorideki bedensel zarara iliskin tazminat talepleriyle ilgilenmek üzere, farkli baglamlarda ve bÖIgesel düzeyde
kisa bir süre önee uygulamaya alinan üç ilginç tazminat uygulamasi bulunuyor: 1) 2000 yilinda belli bazi kategorideki soykirim kurbanlarini tazmin
için kurulan '~nma, Sorumluluk ve Geleeek" adli Alman Vakfi, 2) 200lde
kurulan 11 Eylül Kurbanlari Tazminat Fonu ve 3) Mayis 2006'da daha öneeki Kizilderili asilli Kanadali ögrencilerin Kizilderili yerlilerine "ait okullarda
kaldildari 1920'lere kadar geçen süre boyunea maruz kaldildari fiziksel tacizle diger kötü davranislari tazmin için hazirlanan Kizilderil asilli Kanadalilara ait Yerli Okullari Uzlasma AnlasmasL
1. "Anma, Sorumluluk ve Gelecek" Alman Val(fi (2000)
Genel Balns

12 Agustos 2000'de Alman Vakiflar Yasasi44 adh yasa yürürlüge konarak

Nasyonal Sosyalist (Nazi) mezalimi magduru 1 milyondan fazla eski köle
ve zorla çalistirilan isçilerle bell bazi kurbanlara mali tazminat saglamak
amaelyla '~nma, Sorumluluk ve Geleeek" adli bir Alman Vakfi kuruldu. Söz
konusu Alman Vakfi için kurulan ve toplam 5.1 milyon € tutarmdaki fonlar

Alman Devleti ile Alnian sirketler arasmda esit olarak toplandL Almanya
ile ABD Hükümetleri arasinda uluslararasi bir anlasmanm imzalanmasini
takiben Yasa kabul edilerek bahsi geçen magdurlarm ABD mahkemelerinde
grup adina açtiklari toplu davalar sona erdirilmek istendi,45

Alman Vakif Yasasi'ni takiben, Uluslararasi Göç Örgütü de (UGÖ) dâhil
olmak üzere yedi ortak örglit Köle Isçilk, Zorunlu Isçilk ve Bedensel Zarar
ile ilgil (tibbi deneyler, köle veya zorunlu isçilerin çoeuklarinin yerlestirilma, Sorumluluk ve Gelecek" adli Vakif'in kurulmasina ilsikin Federal Yasa, Alman Federal Yasa Resmi Gazetesi (BGBI), sayi 2001-1,2036 (artik '~man VakfYasasi" olarak anilacaktir)

44 ''A

45 ABD Devleti He Federal Almanya Cumhuriyeti arasinda ''Ama, Sorumluluk ve Gelecek" Vakfi He gili imzala-

nan anlasma, 17 Temmuz 2000,39 I.L.M.,lOOO, 1298, (artik 'l\BD-Almanya Anlasmasi" olarak anilacakti).
Aslinda grup adina açilan toplu davalar düsmüs olsa da biline anlamda uzlasma anlasmasi yapilmamisti. Bkz.:
E. Kristjánsdóttir ve B. Simerova. "Processing Claims for "Other Personal Injury" Under the German Forced
Labour Compensation Programme", Redressing Injustices Through Mass Claims Processes, Innovative Responses to

Unique Challenges, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 111.
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digi evdeki çoeuklar ile bu tür evlerde yasayan çoeuldarin ölümü) ödemeler
için açilan davalari takibe aldi.46 Söz konusu Vakif Itbu tür dava ve taleplerin

hükme baglanmasi amaeiyla" Itduruma özel çözüm ve tartisma alani" olmasi amaçlanarak kurulmust~,4 Alman Vakif Yasasi kapsaminda yapilan tüm
kategorilerdeki davalar için daha sonradan uzatilan dava açma için belirlen
basvuru tarihi ise 31 Aralik 200lde sona erdi.

5.1 milyar € tutarindaki meblagdan Itdiger kisisel bedensel zararlara karsilik" oldugu belirtilen ödemenin yapilabilmesi için yedi ortak örgüte ayrilan
tahsisat ise sadeee 25.5 milyon € idi.

Bedensel Zarar Davalari
Süreç içinde olabildiginee fazla sayidadava açilabilmesini eazip kilabilmek
amaeiyla Alman Vakif Yasasi kapsaminda bedensel zarar davalari için üç

ana kategori belirlendi. Kategoriler asagidaki gibi tanimlanabilr:
Kategorî I:

- Tibbi deney magdur ve kurbanlari... Nazi rejimi tarafindan arastirmaamaciyla suiistimal edilen magdurlardir. Diger mezalimlerin yani sira

suiistimaller arasinda ilaçlarin etkinligini test amaçli olarak açik yaralarin kasten enfekte edilmesi, deniz suyunun içilebilirligi ve ters basinç ile
hipaderminin insan. vücudu üzerindeki etkilerinisinama amaçli deneylerin yapilmasi,toplu halde kisirlcistirma.
- I(öle veya zorla çalistirilan kisilerin çocuklarinin kaldigi evde ölen çocuklarin ebeveynleri...

- Köle veya zorla çalistirilan kisilerin çocuklarina ait evde kalan çocuklar-

dan toplamda vücudunun yüzde 60 ile 80'inin sakat kalmasiyla sonuçlanan ciddi fiziksel veya duygusal hasara maruz kalanlar.

Kategori II:
Nazilerin yaptiklari mezalimlere bagli olarakfiziksel veya duygusal sagliklari açisindan asiri derecede ciddi ve kalici hasar görerek sonucunda yüzde
80 oraninda sakatlik yasayan magdurlar. Asiri derecede ciddi ve kalici sag- lik sorunu örnekleri arasinda beynin performansini ciddi derecede sekteye
ugratacak beyin hasari, kol ve bacaklarin tamamen felci, her iki gözün kay-

bi, her iki kol veya bacagin veya kol veya bacaklardan birinin kaybi ile ciddi
akil rahatsizligiyla sonuçlanan ruhsal sarsinti bulunmaktadir.
46 Alman VakfYasasi, 9(3) ve 11(1) sayi!i bö!ümler.

47 ABD-Almanya Anlasmasi, Ek A.
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Kategori Ill:

Nazilerin yaptiklari mezalimlere bagli olarak fiziksel veya duygusal sagliklari açisindan ciddi ve kalici hasar görerek sonucunda yüzde 60 ile 80
oraninda sakatlik yasayan magdurlar. Bedensel zarar olusturdugu ve Nazi
mezalimleriyle baglantili oldugu takdirde saglik açisindan zararlarin di-

sinda bedensel zarar gören magdurlar"da bu kategori kapsaminda talepte
bulunmaya uygun görülmüstür.48 (Özel olarak vurgulanmistir).
A~man Vakif Yasasi ise, bedensel zarar iddia ve taleplerine karsi ödenmek

üzere ilgli taraflarin tahsis ettikleri 25.5 milyon € tutarmdaki meblagm öneelikli olarak ilkin dogru ya da yanlis bir sekilde Nazi rejimi sirasmda en
zalim suçlar olarak görülen kategori I iddialari kapsammda dava açan magdurlarm tazmini için kullanilmasi gerektigini açikça belirtmisti. Kaynaklarin kisitli miktarda oldugundan sonuç ihtilafli oldu; II ve IlL. kategori kap-

samina giren tüm tazminat talepleri, kapsamli bir ineelemeden geçmeden
fonlarin noksanligi yüzünden eninde sonunda reddedildi.49
Kategori I tazminat taleplerinin islemleri ise, durusma yapilmadan sadeee
beIge üzerinden yürütüldü. Kanitlarla ilgil uygulanan standartlar ise rahatlikla uygulabilrdi. Aslinda, davaeiya ait iddialarm /tyanlis olmaktan öte
dogru olmasi muhtemel" oldugunu gösterebilen her türlü kanitin kullanilmasma izin verildi. 50 .

UGÖ'ye "diger bedensel hasar" ile ilgili ulasan 42,000 tazminat talebinden,
sadeee 1,570 magdur tazmin edildi. 51

ABD'de 2001 yilinda Dünya Ticaret Merkezi'ne yapilan terörist saldiri bag-

lammda daha eömert ve etkin bit uygulama benimsenmistir.

48 Kategory II bu yüiden teorik olarak Soykirim sirasinda hakiz ve insafsii ölen çocukIar ile aile üyeleri için ödenecek tazminati da içerebiliyordu.
49 Bh.: R. Bank, "The New Payments to

Victims of

National Socialist Injustice", German Year Book International

Law, Sayi 44,2001, ss. 309.330. bh E. Kristjánsdóttir ve B. Simerova, "Processing Claims for..., ss. 115-117.

50 Bh.: P. Van der Auweraert, "The Practicalities of Forced Labour Compensation: The Work of the International Organisation for Migration as one of the Partner Orgaisations under the German Foundation Law", P.
Zumbansen (der.), Zwangsarbeit im Dritten Reich: Erinnerung und Verantwortung: juristische und Zeithistorische
Betrachtungen, 2002, ss. 304, 313.

51 Bh.: E. Kristjánsdóttir ve B. Simerova, "Processing Claims for...
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2. 11 Eylül Magdurlari ve Ailelerinin Tazmini (2001)
Genel Balns

11 Eylül 2001 tarihinde New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne
yapilan terörist salditilarin ardindan ABb Kongresi Hava Tasimaeiligi Gü-

venlik ve Sistem Stabilizasyon Yasaslni kabul ederek yürürlüge koymustur52 (UKanun"). ABD Kongresi bu mevzuatin bir parçasi olarak It(terörist
saldirilar J sonueunda fiziksel olarak yaralanan v~ya hayatmi kaybeden her

kisiye (veya hayatini kaybeden bireylerin akrabalarina) tazminat sunmak"
amaeiyla 11 Eylül Kurbanlari Tazminat Fonu'nu (Fon) kurdu.53 Ayriea, ABD

Bassaveisi Fon'u yönetmesi ve gereldi tüm kurallar ile yasal mevzuati yürürlüge koymasi için bir Özel Uzman atadi.54 Fon maddi anlamda ABD vergi

mükellefleri tarafmdan olusturuldu. "
Kanun, magdurlara bedensel zararla ilgil talep ve iddialarini tazmin için
tek müraeaat yolu olarak kabul edilmek üzere ya ilgil ABD mahkemelerinde dava açma veya nedenini arastirmadan idari tazminat programma
katilma seçeneklerini sundu.5SABD Devleti hizla magdurlari tazniin etme

görevlerini idrak etti aneak terörist saldirilarla ilgil olarak herhangi bir ihmal veya sorumluluk kabul etmedigini belirtti.
Söz konusu Fon, üç yillik bir za,man dilimi içerisinde 7,000'den fazla basvuruyu isleme aldi. Olayda hayatini kaybeden yasadisi mültecilerle aileleri de

dâhil olmak üzere, magdurlar ve/veya ailelerine ödenmek üzere toplam 7
milyat $'in üzerinde bir miktar tahsis edildi.

Bedensel Zarar Davalari
Fon, magdurlar veya ailelerine Itvüeuda verilen fiziksel yaralanmalar" (psi52 Kamu Meviuati No: 107-42, 155 Stat. 230 (49ncu ABD Kongresi'nde kanun olarak kabul edildi §§ 40101 et
seq.). Yasa, C.H.R. Karari 2005/35, B.M. Belge. E/CN.4/2005/L.10/Ek.11, 19 Nisan 2005.
53 49 ABD Kongresi. § 403. Bkz.: K.R. Feinberg, "Compensating the Families and Victims of September 11 th: An
Alternative to the American Tort System," Redressing Injustices Through Mass Claims Processes, Innovative Responses

to Unique Challenges, Oxford: Oxford University Press, 2006, ss. 235-242.

54 ÖiellikIe Hâkm Yardimcisl nin Fon'dan tazminat alacak kisilerin uygun olup olmadikIari ve uygun davalilarin ne
kadar tazminat alacakarinin ekonomik ve ekonomik olmayan unsurlara dayanarak tespit etmesi istendi.

55 Davalilarin mahkemelere temyiz basvurularina izin verilmemistir. Sevdiklerini olaylar sirasinda kaybeden ailelerin yüzde doksan yedisi ilgili tazminat uygulamasina katildi ve ABD mahkemderinde dava
açma hakarindan feragat ettiler.
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: Tarihi Halalarin Tazmini: ad

kolojik zarar hariç) veya "ölüm"durumunda tazminat ödedi.
Tazminat programmm ilginç yönlerinden biri de seffafligi ve yaralanmalari
sayiya dökmek için kullanilan yöntemler olmustur. Aslinda, Fon öneeden
gerekli uygunluk ölçütlerini yayimlamakla kalmadi, ayriea yaralanmalari
sayiya dökmek için kullanilaeak ye karine yoluyla saptama yapaeak ekonomik yöntembilmi de beyan etti. Yaralanmalari ineelemek için üç basit ölçüt
belirlendi: 1) magdurun yasi; 2) gelir kaynaklari ve 3) magdurun bakmak
yükümlü oldugu kisi sayis!. Bu bilgilerin isiginda, olasi davaeilar tazminat
uygulamasmdan faydalanmayi seçmeden önee Fon'dan ne kadar tazminat

alaeaklarini ayrintili bir sekilde tahmini deger olarak ögrenebildiler.

Davaei tazminat programindan yararlanmak istedigini belirttiginde, dava
talebini ister A Yolu isterse B Yoluna dâhil etme seçenegine sahipti. A Yolu

yukarida tanimlanan ve karine yoluyla saptama yapaeak olan ekonomik
yöntembilme dayali toplu tazminat talepleri süreciydi. B Yolu ise, bir taz-

minatm ödeneeegi daha bireysellestirilmis bir süreçti (bu durumda karine
yoluyla saptama yapaeak yöntembilm kullanilmayaeakti). Her iki seçenekte de, davaeilar istedikleri takdirde resmi durusma talebinde bulunabileeeklerdi.

3. Kizilderi asil Kanadalara ait Yerli Olrnan Uzlasma Anasmasi (2006)
Baslangiç
Kanada Devleti 6 Kasim 2003'te Kizilderili asilli Kanadali ögreneilerin tedavi ve uzlasmaya yardimei olmasi açisindan llyerli okullari sisteminin"56

mirasina ilskin talep ve davalarma yanit olarak Mili Uzlasma Çerçeve Çalismasmi yayimladi. Aslinda, bu okullarda okumus pek çok sayida eski ögrenci 1920 ile 1996 yillari arasmdaki dönemde Kizilderil yerli okullarmda
ihmal, cinsel ve fiziksel taciz, zorla asimilasyona maruz kaldiklarmi, ayriea"
kendi kültürleri ve aile ilskilerinin sistematik olarak yok edildigini iddia
ettiler. Davaeilara isterlerse alternatif bir ihtilaf uzlasma sürecine katilma,
mahkeme disi uzlasma veya mahkemeye gitmek gibi üç seçenek sunuldli.57
Davaeilarm çogu talep ve iddialarini Kanada mahkemelerinde grup adma
56 1848'ten 1970'lere kadarki dönemde Kanadàdaki yerlilere ait okullari Kanada Devleti ve kiliseler yönetti. Egitim

araçlari arasinda yerli halklarin çocukIarini ana dileri ve kültürlerinden ayirmak ve Kanada toplumuna asimile
olmalarini saglamak da bulunuyordu.
57 Bkz.: .:ww.irsad-sapi.gc.ca/english/aboucus.htmb adresindeki Kiiilderili Yerli Okullari Ögrenci Isleri website-

sinde yer alan bilgiler (en sonS Aralik 2005 tarihinde ziyaret edildi).

or" MARC HENZELIN, or" VEIJO HEISKANEN VE ANTOINE ROMANETTI:

açilan toplu davalarla takip etmeyi tercih etti.
Taraflar 20 Kasim 2005'te grup adina açilan toplu davalari sonuea baglamak

için ilkesel bir anlasmaya vararak Gerçek ve Uzlasma Komisyonu kurdular.
Sonunda, on yili askm dava takibi sürecinin ardindan 10 Mayis 2006'da, Ka-

nada Bassaveihgi ile Kizilderil Yerli Okullari eski ögrencilerinin temsilcileri, bu okullari yönetmis olan kilseler, Ilk Uluslar Meclisi. (Assembly of First

Nation) ve diger yerli halklarm olusturdugu örgütler nedenini arastirmaya
gerek kalmadan bir toplu tazminat süreci ile ItBagimsiz Degerlendirme Sü-

reci" olarak anilan ve daha ciddi suç ve suiistimaller için bireysellestirilmis
bir süreç baslataeak olan, Kizilderil Yerli Okullari Uzlasma Anlasmasi denilen anlasmayi imzaladilar Ctçözüm Anlasmasi").58
Ayni gün, yani 10 Mayis 2006'da Kanada Devleti bir basm açiklamasi yaparak, Kanada Devleti'nin 1 Haziran 1940'den önee dogmus ve hayatta olan
yerli okulu eski ögreneileri arasindan Itmüzakerelerin gerçeklestigi 30 Mayis 2005 tarihinde talepte bulunmaya uygun 65 yas ve üzerindeki Kizilderil vatandaslara"59, 8,000 KD tutarinda bir avans ödeyeeegi Avans Ödeme
Programlnin hemen uygulamaya konulaeagini belirtti.

Tazminat programi, Kanadali vergi mükellefleri60 ile kilseler tarafindan

finanse edildi ve Çözüm Anlasmasi ilkesel olarak grup adma açilan toplu
davalara son verdi.61. Tazminat programindan faydalanaeak olanlar Kanada
Devleti ile geleeekteki diger kurumlardan tazminat talep etme haklarindan
feragat etmek zorunda kalaeaklardir.62 Kanada Devleti uygun ögreneilere

mali tazminat ödemeyi kabul ettigi halde, Kanada'nin yerli okullarinin ida58 Bkz.: -:ww.thomsonrogers.com/Indian_Residential_Schools_SettlemencAgreemenc 05 _ 06. pdf;: adresindeki

(en son 5 Aralik 2006'da ziyaret edildi) 10 Mayis 2006 tarihli nihai Kiiilderili Yerli Okullari Uilasma AnlasmaSi.

59 Bkz.: -:http://ww.thomsonrogers.com/IRS_SA_News_Release.pdf;: adresindeki (en son 5 Aralik 2006'da ziya-

ret edildi) 10 Mayis 2006 tarihli Kaada Devleti basin açikIamasl.
60 Kanada Devleti uygun ögrencilere ödenecek avansi fÌnanse etmeyi üstlenerek 125 milyon KD tutarindak miktari
Yerli HalkIari Tedavi Vaklna aktardi. Ayrica, Gerçek ve Uilasma Komisyonu'nun kurulmasi ve çalismasi için 60
milyon KD tahsisat üstlendi. Uilasma Anlasmasi, Madde Üç. Bkz ayrica Md. 6.03(1).
61 Uilasma Anlasmasi, Gerekçe, Giris ("Taraflar... isbu Anlasmàda yer alan kosullar uyarmca Toplu Olarak Açilan

Davalarda uilasma saglandigi konusunda hemfikirdir.") .
62 Uilasma Anlasmasi, Gerekçe, s. 8 ("feragat edenler isbu Anlasmàda belirtilen kosullar hariç hiçbir yükümlülük
sahibi olarailar.")
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resiyle ilgili sorumluluk kabul etmedigini de kaydetmek gerekir.63 Çözüm
Anlasmasi 15 Aralik 2006 tarihinde tüm Kanada'daki ilgil devlet mahkemelerinde onaylanmistir ve kisa süre içinde yürürlüge girmesi gerekmektedir.64

Bedensel Zarar Davalari
Çözüm Anlasmaslnin gerekçe bölümü, tazminat programi tarafindan kapsanaeak bedensel zarar davalarina iliskin daha genis bir kategori çesitlilgi
içerir.65

Bahsedildigi üzere, Çözüm Anlasmasi toplu tazminat programi ile daha
bireysellesirilmis bir yargi surecine paralel olarak ciddi zarar veya suiistimal magdurlari için ek tazminat belirlenmesini de öngörür. Toplu tazminat

programi, 31 Aralik 1997 öneesinde herhangi bir Kizilderil Yerli Okulu'nda
kalan, 30 Mayis 2005 tarihinde hayatta olan ve tazminat uygulamasina ka-

tilmaya karar veren tüm Kizilderili eski ögreneilere toplu götürü ödemeyi
an idari tazminat
sürecidir.67 15 Aralik 2006 itibariyla, yaklasik hayattaki 80,000 yerli okulu
ögrencisinin bu Ortak Deneyim Ödemesi'ni almaya hak kazanaeagi tahmin
(Ortak Deneyim Ödemesi)66 nedenini arastirmadan yap

edilyor.68 Ayriea 30 Mayis 2005 sonrasinda vefat edenlerin mirasçilari da

bu ödemeyi alma hakkma sahip olaeaklardir.

Benzer sekilde, daha bireysellestirilmis yargi takip sürecine ilskin olarak
63 Uzlasma Anlasmasi, Gerekçe, ("Isbu Anlasma Toplu Olarak Açilan Davalarda adi geçen hiçbir davaci tarafindan

yükümlülügün kabulü olarak yorumlanamaz.")
64 Bkz.: http://ww.thomsonrogers.com/Pressrelease( consortium)(Dec 1

52006).pdf. Uzlasma An-

lasmasi Madde 4.14'e göre Kanada Devleti bu kosulu feshetmedigi sürece (M 4.14 Feragat Esigi), tazminat
uygulamasindan faydalanabilecek 5,000'den fazla kisi (Uygun Tazminat Ödenen Kisiler) tazminat uygulamasina
katilmamayi tercih ederse anlasmanin "geçersiz" olacagini akdeder.
65 Uzlasma Anlasmasi, Gerekçe ("... bu çocukIara karsi belli bazi suistimal ve suçlar isknmistir.")

66 Yerli Okullari Sag Kalanlár Konseyi Mili Konsorsiyumu tarafindan yapilan bir basin açikIamasina göre, "Ortak
Deneyim Ödemesi yali okullarindaki ögrencilerin ugradikIari ortak zararlari tazmin amaciyla yapilir ve ayrica dil

He kü!tür kaybi da dâhildir." Basin açikIamasina o:http://-w.thomsonrogers.com/Settlement_Summary _Nov _23 _2005.pdf:: adresinden ulasilabilir (en son 18 Aralik 2006'da ziyaret edildi).

67 Uzlasma Anlasmasi Madde 5:02'ye istinaden toplu tazminat uygularasi kapsaminda Kizilderili okullarinda bir
okul yili ve bu yilin bir bölümü kalan her uygun kisiye ödenecek mali tazminat miktari 10,000 KD ve sonrasindak her okul yili veya egitim süresi için 3,000 KD olacaktir !yapilacak herhangi bir avans ödeme miktarindan az
olmak kaydiyla).
68 Bb.: http://ww.thomsonrogers.com/ressrelease( consortium)(Dec 152006).pdf.

or" MARC HENZELIN, or. VEIJO HEISKRNEN VE ANTOINE ROMANETTI:

Bagimsiz Degerlendirme Süreci (BDS) kapsami genis tutulmustur. Süreç,
Kanada'da ikamet etmeyen eski ögrencilerin faydalanmalarini saglamakla
kalmaz, ayrica toplu tazminat programi kapsammda ödenen toplam gö- türü ödemeden faydalananlari da sürece dâhil eder.69 Okulda cinsel tacize
ugramis olan, ciddi anlamda fiziksel tacize ugramis olan ve yerli okullarinda kaldildari süre yüzünden ciddi zarar gören herkese açik olan gelismis bir
tazminat programidir. Davacilar Çözüm Anlasmaslnin yürürlüge girmesinden itibaren bes yil içinde basvuruda bulunmak zorundadirlar.7° Daha

geleneksel olan bu hüküm sürecine istinaden, uygun bireylerin dava ve talepleri yargi sürecinde rakama dökülecek ve bu süreç içinde hâkim önünde
durusma da düzenlenecektir.

C. Gelecekte Uluslararasi Ceza Divani (UCD) Tazminat -

Programlari Olur mu?

ttSaf" birerceza davasi olarak maglup tarafin siddetle eezalandirilmasini

amaçladigindan, eski Yugoslavya ve Ruanda özel mahkemeleri gibi Nürnberg ve Tokyo mahkemeleri de süreç içindeki magdurlari kapsamadi.n
1998'te kabul edildiginde UCD Statüsü edindigi yer ve kitlesel mezalimlerim magdurlarma verdigi tahahhütler nedeniyle övgüyle karsilandi. Bu-

nunla birlikte, UCD Statüsü sadece Divan'in yargi yetkisi kapsamina giren
uluslar.arasi suçlarin magdurlarma tazminat saglayabilecek genel bir yasal
çerçeve sunar. UCD Statüsü Madde 75'e göre iade, onarim, tazminat ve
islah dâhil olmak üzere magdurlara veya haklarindaki tazminatlarla ilgil
ilkeleri belirleyecek olan merci bu Divan~dir. Ayrica ister talep üzerine ister

69 Bkz.: "Uygun BDS Davacilari" tanimi; ayrica bkz Uzlasma Anlasmasi, M Alti.

70 Uygun davacilarin basvurularini Uzlasma Anlasmaslnin uygulama alinmasindan itibaren bes yil içinde yapmamasi halinde, dava talepleri "sonsuza kadar yok olacaktir" (Madde 6.02(2)). .
71 Eski Yugoslavya haknda Uluslararasi Savas Suçlan Mahkemesi (EYUSSM) Tüzügünde magdurlara iliskin yer

alan tek kosul Madde 24, para. 3 'tür; "Hapis cezasina ek olarak Mahkeme Mercii cebir yoluyla alinanlar da dâhil
olmak üzere suç sayilacak davranislar yoluyla elde edilen her türlü mülk ve hâsilatlarin gerçek sahiplerine iadesini
emredebilir" der. EYUSSM ve UCM'de uygulanabilecek tazminat sistemi haknda, bkz.: i. Bottigliero, Redress
for Victims of

Crimes Under InternationaLLaw, Leiden: Brill Academic Publishers, 2004, ss. 193 vd; G. Boas and

ss. 75 vd.; P Chimet,
"The Role and Status of the Victim", G. Boas and W Schabas (der.), Intenational Criminal Law Development in
the Case Law of
the ICTY Leiden: Martinus NijhoffPublishers, 2003, ss. 98 vd; S. Garkawe, "Victims and the International Criminal Court: Three Major Issues," International Criminal Law Review, Sayi 3, 2003, ss. 345-367;
C. Jorda ve J. de Hemptinne. "The Status and Role of the Victim," A. Cassese, P Gaera, J. Johnes (der.), The
Rome Statute of the International Criminal Court, Vo!. 11, Oxford: Oxford University Press, 2002, ss. 1387-1419;
i. Scomparin, "La victime du crime et la juridiction pénale internationale," M. Chiavario (der.), La justice pénale
internationale entre passé et avenir, Paris, Milan: Dalloz-Guiffré, 2003, ss.335-352.

W Schabas, International CriminaLLaw Developments in the Case Law of

ULUSLARARASI SUÇLAA V€ TARLH, 2006, saYL: 2

the ICTY 2003,

: Tarihi Halalarin Tazmini: ad hoc Toplu Tazminal Talepleri lie ilgil Düzenlemelerden
Uluslararasi Çerçeve Düzenlemelerine Dogru Bir Geçis mi?

istisnai kosullarda kendi önergesiyle magdurlara veya haklarmda gerçeldesen herhangi bir hasar, kayip veya zararm kapsam ve derecesini yine Divan

belirleyebilr ve Divan sürecin isleyecegi ilkeleri de saptar. Divan, tazminat
takibatini belirleyecek olan ilkeleri ve samgm hukuki sorumlulugunun kapsamini belirleyince, tazminat taleplerinin uygulamaya yönelik hususlarini
Vakif Fonu veya daha uygun olmasi gerekirse bir uzmanlar heyeti gibi tali
bir organa havaleye iliskin takdir yetkisini elinde bulundurur. Statüdekihiçbir hüküm, özellkle dava ve talep sayismin veya karmasikliginin, Divan'in
birincil islevini yani ceza durusmalarmi yürütme islevini yerine getirebilmesini riske atacak derecedeyse, Divan'm kendisinin tazminat taleplerini
isleme all1asini gerektirmez.

Yöntem ve Deli Kurallarlndaki Madde 98(3) hükmü, "magdurlarin sayisi
ile tazniinatlarm kapsami, biçimi ve sekileri toplu tazminati daha uygun
kildigi takdirde" toplu tazminatlarin Vakif Fonu tarafmdan isleme tabi tutulmasi gerektigini belirtir.Madde 79'da anahatlariyla belirlenen hukuki

çerçeve, daha sonra Taraf Devletler Meclisi'nin (TDM) tamamlayiei Karari
ile, mükemmel çözüme ulasilmis olmasa da, Vakif Fonu için daha açik bir
islem modeli çizilmesine olanak tanidi.72 Alman Karar, Vakif Fonu'nun islevini ve örgüt isleyisini saptar ve birincil sorumlulugu "Vakif Fqnu yöneti-

mi için baska ölçütler gelistirerek gözden geçirip onaylamasi için Devletler
Meclisi'ne suninak" olan bes üyeli bir Yönetim Kurulu kurulmasini talep
eder. Genellkle, Yönetim Kurulu Fon'un etkinlikleri ve projelerini hazirlayarak yönetmekten "ve Divan tarafindan alinan kararlara tabi olan meveut

kaynaklari akilda tutarak Vakif'm elindeki mülk ile paranin tahsisinden sorumlu olacaktir:'73 Taraf Devletler Meclisi Magdurlar için Vakif Fonu Yönetmeligini onaylandigmda bütünleyici bir adim da atilmis oldu,?4
Mahkeme Baskatibi'nin sorumlulugu Vakif Fonu Yönetim Kurulu'na gerekli
yardimi sunmak olarak belirlendi. Alinan Karar'a göre Vakif Fonu'nun isFon'un düzgün ve etkin bir sekilde islerliyükü mazur gösterdigi takdirde .

gini sürdürebilmesi için bir Yetkil Müd:ür atanabilr. Yönetim Kurulu'nun
fiziksel yapisi ve niteligi ise, Vakif Fonu'nun UCD adma, UCD'nin gözetimi
72 UCM- TDM Karari /lIKar.6, 9 Eylül 2002'de yapilan 3'ncü Genel Kurul toplantisinda kabul edildi (oybirligiyle),
U CM - TD M/1/Kar 6, Mahkeme lárgi Yetkisine Tabi Suç/arin Magdurlarinin ve Ai/e/erinin lárarina Fan Kuru/ma-

si ("TDM Karari"). -

73 TDM Karari, Ek, para. 7.
74 UCM- TDM Karari/4/Karar.3, 3 Ara 2005.

or" MARC HENZELIN, or" VEIJO HEISKRNEN VE RNTOINE ROMANETTI:

ve rehberliginde toplu tazminat taleplerini yürütmekle mükellefbir kurumdan çok, mali bir yönetim organi olarak islemesini hedefledigini ispatlar
ni teliktedir. 75

Eger kurumlar UCD'nin yargi yetkisi kapsamina giren suçlarm magdurlarini tazmin ve telafi edecek programlar düzenlemek için kurulinussa, uygulamadan faydalanacaklarla tazminat programlarinin kapsami belirlen-

.. _ i

memistir. Ozellikle Yöntem ve Kanit Kurallarlnin Madde 85(1) hükmünde
yeralan ltmagdurlar" tanimi islevsel olabilmek için çok genis içerikli kalir.76

Dahasi, UCD Statüsü, tazminat talep ve dàvalarininaçilabilmesine olanak
taniyacak zarar, kayip veya hasara iliskin ~ususlarda, belirleyici anlamda
kilavuzluk etmez. Tazminatla ilgil yasal takibatinin derecesi, davacilarm
sayisi, mevcut fonlarla kaynaklarin tazminata uygun sekilde düzenlenmesi
gibi çetrefill hususlar ise UCD organlari tarafmdan henüz belirlenmemistiro

Bu nedenle Uluslararasi Ceza Divani tazminat programlarinin gelecekte
nasil sekilenecegi belirsizlik içerir.

Sonuç
pIu tazminat programi, magdurlarin dava ve talepleriyle ilgilenmek için etkin bir araçtir çünkü magdurlara adalet getirmekle kalmaz, ayni zamanda ilgil taraflarin arasindaki
iliskilerin normallesebilmesi için gerekli olan zemini hazirlàr. Hatta toplu
tazminat talepleri programlari genellikle uluslararasi krizlerin sonrasinda
yapilacak hesaplasmada barisin saglanabilmesinde uluslararasi camia taraUygun sekilde tasarlanmis ve kurulmus bir to

findan kullanilabilecek bir araç olarak görülebilr. Yine de, bu tür tazminat

programlarinin tasarimi için sihirli bir formül yoktur ve pratikte kapsam ve
dogalarinin büyük oranda degistikleri, yaratilmalarini tetikleyen durumlar
kadar farklilastildari görülmüstür. Deneyimlerden elde edilmesi gereken temel ders ise, uluslararasi tazminat programlarinin durumu ve ilgilenmesi
gereken tazminat taleplerini yansitabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapilmasi gerektigidir. Ancak bu tespit, uluslararasi toplu tazminat talepleri
dava sürecinde lten iyi uygulama" diye bir sey olmayacagi anlamina gelmez;

75 Bkz.: 16 Temmuz 2004 ile 15 Agustos 2005 Arasindaki Dönem Için Magdurlar Için Vakif Fonu Yönetim Kurulu'na

Ait Etkinlikler ve Projelerle Ilgili TarafDevletler Meclisi'ne Verilen Rapor, UCM-TDM/4/12, 29 Ey!ü! 2005.

76 Madde 85 magdurlari "Mahkeme'nin yargi yetkisine giren herhangi bir suçun islenmesi sonucu zarar gören dogal
kisiler" olarak tanimlar.
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örnekleri vardir ve bunlari kaydetmek için de girisimler bulunmaktadir.77

Bu makalede gözden geçirilen tüm tazminat uygulamalari arasindan bazilari diger uygulamalar için öncül ya da en azindan esin kaynagi görevini
üstlenmis gibidir. Bu sayede, Iran-ABD Tazminat Divani ve BMTK modern
çagda çok sayida baska tazminat programi için gerekli yolu açmisa benzer.
Uluslararasi toplu tazminat programlari ayrica soykirim, insanliga karsi
suçlar ve savas suçlari vb., Divan'm yargi yetkisine giren en agir ve affedilmez suçlardan kaynaklanan bedensel zarara iliskin tazminat taleplerinin
hükme baglanabilmesi için kurumsal birçerçeve kuran78 UCD Roma Statüsü Madde 75 hükmünün yürür1üge girisini de79 etkilemise benzer. Ancak,
ne UCD Statüsü ne de Yöntem ve Kanit Kurallari, kitlesel tazminat ve telafi
programlarmi nasil düzenleyecekleri ve uygulamaya koyacaklari konusunda
Divan'a ve Vakif Fonu'na açikça yol göstermez. Yönlendirme konusundaki

bu eksiklik belki de magdurlar için bir belirsizlik durumu, Devletler veya
77 Bkz.: Howard M. Holtzmann & Edda Kristjansdottir, (der.). International Mass Claims Processes: Legal and
Practical Perspectives, Oxford: Oxford University Press, 2007.

78 Bkz.: M. Henzelin, V. Heiskanen & G. Mettaux, "Reparations to Victims before the International Criminal
Court," Criminal Law Forum, Sayi 17,2006.
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79 ..http://ww.icc-cpLintllbrary/ about/ offcialjournal/Rome_Statute_120704- EN. pdf:. adresinden Uluslararasi

Ceza Mahkemesi Roma Tüzügü'neulasilabilir. "Magdurlarin tazmin ve telafsi" baslikIi Madde 75 asagidak
"1. Mahkeme iade, iade, onarim, tazminat ve islah dâhil olmak üzere magdurlara veya haklarindak tazminatlarla
ilgili ilkeleri belirleyecek olan mercidir. Bu durumda, ister talep üzerine ister istisnai kosullarda kendi önergesiyle
magdurlara veya hakarinda gerçekIesen herhangi hir hasar, kayip veya zararin kapsam ve derecesini yine Maheme belirler ve Mahkelle sürecin isleyecegi ilkeleri de sap
2.

tar.

Mahkeme iade, iade, onarim, tazminat ve islah dâhil olmak üzere magdurlaraveya hakarindak uygun tazmi-

natlari belirlerken dogrudan sabikali kisiye karsi bir emir verebilir.

Uygun oldugu takdirde, Mahkeme yapilacak olan tazminat ve telafìlerin Madde 79'da belirtildigi üzere Vakf
Fonu'ndan karsilanmasini hükmedebilir.
3. Bu madde kapsaiinda bir hüküm belirlenmeden önce, Mahkeme sabikali veya onlarin adina magdurlar, diger
ilgili kisiler veya ilgili Devletlerden temsilcileri davet edebilir ve kahul edebilir.
4. Mahkeme bu madde kapsaminda yetkisini icra ederken, Mahkeme'nin yargi yerkisi dâhilinde bir kisi bir suçtan ötürü hüküm giydikten soma isbu madde kapsaminda yapabilecegi gibi Mahkemevardigi hükmü yürürlüge
koymak için madde 93, paragraf lde yer alan tedbirleri almanin gerekli olup olmadigina karar verehilir.

5.Eger madde 109'un kosullari bu maddeye uygulanabilirmis gibi TarafDevlet bu madde kapsaminda bir karari
yürürlüge koyabilecektir.

6. Bu maddedeki hiçbirsey mili veya uluslararasi yasa nezdinde magdurlarin hakarina halel getirmek olarak
yorumlanamaz." Kosullari yukarida yer alan Roma Tüzügü 60 Devlet taraf olduktan soma 1 Temmuz 2002'de
yürürlüge girdL Bugünse, 103 Devlet Tüzügü imzalamis durumdadir.
Bkz.: oCww.icc-cpLint/about/ataglance/establishment.htmb.
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diger verici merciler için inisiyatif eksikligi ve sonuç olarak genel anlamda
magdurlar için tazminat programi olusturmak açismdan ilgi eksikligi yara-

tabileeegi için dezavantaja dönüsebilr.
UCD'nin toplu tazminat talepleri takibatini yönetmede ve magdurlarã dogru ve uygun tazminat verilmesini saglamada ne kadar basarili olacagini zaman göstereeek. Ilk asamada UCD'nin daha sonra konuslandirildigi baglama göre degistirilerek adapte edilebilecek bir çerçeve tazminat programi

kurmak üzere harekete geçmesi beklenebilr. Söz konusu çerçeve tazminat
programinin da geçmiste hazirlanan toplu tazminat programlarindan alinan dersleri göz önünde bulundurmasi ve çalismalarina yansitmasi beklenmektedir. Yukarida deginildigi gibi, önceki benzeri tazminat program mo-

delleri de basit bir sekilde kopyalanamaz, zira tarn olarak da belli bazi tarihi
ve siyasi kosullar altinda ve bu kosullara göre degistirilmis benzeri tazminat
uygulamalarindan ibarettirler.

Belki de önceki uluslararasi toplu tazminat programlarmdan ögrenileeek
temel ders, bunlarin, karmasik ve derin, kölderi bulunan uyusmazlildarda,
önyargisiz ve etkin bir çözümün saglanmasma olanak tanimalaridir. Diger
bir deyisle, alinacak olan ders, tarihsel açidan bir hata yapmis olmakla suçlanan tarafin, uluslararasi hukuki sorumlulugunu kabul etmek dururIunda
kalmaksizin, söz konusu uyusmazligi çözmeye ikna edilmesine ve bu nedenle bir tazminat ve telafi süreci baslatmasma firsat tanimakta olmasidir.

Ayni zamanda da, hukuki sorumlulukla ilgil bu kisitlama, söz konusu tazminat programlarmm maddi tazminat veya bir baska uygun telafi yoluyla

magdurlara özlü ve gerçek bir adalet sunmasini engellememistir. Öyleyse
amaçlanan basarinin ince sirri, önyargisiz - çözüme ulasilmasi ve esasa ils-

kin adaletin saglanmasi kosullarinin bilesiminde sakli olabilr.
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