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I. Uluslararası Suç - uluslararası HUKUK SUÇU KavramLARı ve Uluslararsı suçları kovuşturma yükümlülüğü
1. Uluslararası Suç ve Uluslararası Hukuk Suçları Arasındaki Farklar
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda özel hükümlerin ilk kısmının başlığı “Uluslararası Suçlar” adını taşımaktadır. Hem uluslararası suçlar kavramı, hem de bu kısımda yer alan suçlar Türk Ceza Hukuku açısından yenidir. Gerçi bu Birinci Kısmın İkinci Bölümü altında düzenlenmiş olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları 1926 tarihli TCK’da da yer almaktadır. Ancak, 1926 tarihli TCK’ya da 2002 tarihinde eklenmiştir. Bu suçların açıklamasına geçmeden önce uluslararası suç kavramı üzerinde kısa da olsa durmakta yarar vardır. 
“Uluslararası suçlar” kavramı ile, uluslararası hukuka aykırı olan ve uluslararası sözleşmelerle kovuşturulması kabul edilen suçlar anlaşılmaktadır. Ancak uluslararası suçlar da kendi içinde iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kategoriyi “uluslararası hukuk suçları”, ikinci kategoriyi ise “diğer uluslararası suçlar” oluşturmaktadır. “Uluslararası hukuk suçları” ya da “uluslararası hukuka karşı suçlar” kavramı ile doğrudan uluslararası hukuka göre cezai sorumluluğu gerektiren fiiller kastedilmektedir. Literatürde uluslararası hukuk suçları olarak  soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı savaşı (saldırganlık) suçu olarak dört grup suç kabul edilmektedir.
 Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, Tübingen 2003, no. 73. Çekirdek suçlar (Kernverbrechen) olarak da adlandırılan bu suçlar, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren en ağır suçlardır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Giriş, paragraf 4 ve 9, md. 5. Bu çekirdek suçlar dışında uyuşturucu ticareti veya uluslararası terörizm gibi diğer bazı uluslararası suçların da uluslararası hukuka göre doğrudan cezai sorumluluğu gerektirip gerektirmediği ise tartışmalıdır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 100.  11 Eylül 2001 saldırısından sonra terör saldırılarının da uluslararası hukuk suçu sayılıp sayılamayacağı ve kabul edilebilmesi için hangi koşulların varlığının gerektiği tartışması halen devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında Türk hukukunda yapılan çalışmalar için bkz. Murat Rıfat Önok, Tarihi perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Ankara 2003.  hazırlanması aşamasında özellikle Türkiye tarafından talep edilen, terörizmin de bir uluslararası hukuk suçu olarak kabul edilerek Statüye dahil edilmesi önerisi kabul görmemiştir. Ancak terör saldırılarının çoğu, insanlığa karşı suçlar ya da savaş suçlarının koşullarını taşıdıkları için bu suçlar içinde cezalandırılmaları mümkündür. Werle, Völkerstrafrecht, no. 73.
“Diğer uluslararası suçlar” için ise doğrudan uluslararası hukuka göre cezai sorumluluk öngörülmemekte, uluslararası sözleşmelerle devletlere bu fiillerin cezalandırılmasını sağlama yükümlülüğü getirilmektedir. Uluslararası hukuk suçlarını işleyen fail, doğrudan uluslararası hukukun bir ceza normunu ihlal etmekte ve doğrudan uluslararası hukukun ceza normlarına dayanarak failin cezalandırılması mümkün olmaktadır. Buna karşın, diğer uluslararası suçların kovuşturulması ve cezalandırılmasının temelini uluslararası hukuk değil, iç hukuka dahil edilen uluslararası sözleşmeler oluşturmaktadır. Diğer uluslararası suçlara örnek olarak hava ulaşımına karşı suçlar, deniz ulaşımına karşı suçlar, uyuşturucu madde suçlarının belli bazı şekilleri, terör suçları, paralarda sahtecilik, çevreye karşı suçlar,  insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, işkence, fuhuş amaçlı insan ticareti gibi suçlar gösterilebilir.
Uluslararası hukuk suçlarında fail iç hukuktaki ceza normları yanında uluslararası ceza hukukunun bir normunu da ihlal etmiş olduğu ve bu suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin cezalandırma yetkisi bulunduğu için uluslararası hukuk suçlarının açıklanması ve Türk mahkemelerince uygulanmasında uluslararası hukuk normları da dikkate alınmalıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Statüsü bu konuda başvurulacak ilk kaynaktır.

2. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Uluslararası Suçların Düzenleniş Şekli
TCK’nun İkinci Kitabı olan Özel Hükümlere yeni eklenen Birinci Kısım altında uluslararası hukuk suçlarından da soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. Diğer iki uluslararası hukuk suçu olan savaş suçları ve saldırı savaşı (saldırgan savaş) suçu ise yeni Ceza Kanununda düzenlenmemiştir. Bir çok devlette olduğu gibi Türk hukukunda da uluslararası hukuk suçlarının topluca bir kanunda düzenlenmesi daha yararlı olabilirdi. Ancak, yeni TCK böyle bir tercihte bulunmuştur. Bu aşamadan sonra soykırım ve insanlığa karşı suçları Kanundan çıkarmak, kanunun sistematiğini bozacaktır. Bu suçların niçin TCK’ya alınmadığı konusunda kanunun gerekçesinde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Saldırı savaşı suçunun tanımı üzerinde uluslararası hukukta henüz bir uzlaşı sağlanamadığı için TCK’da bu suça yer verilmemiş olması isabetlidir. Ancak aynı şeyi savaş suçları açısından söylemek mümkün değildir. Kanaatimce çok kapsamlı olan savaş suçlarının TCK’da düzenlenmesi kanunun sistematiğini bozabilirdi. Bazı savaş suçlarına yürürlükteki Askeri Ceza Kanunu’nda yer verilmiş olması nedeniyle, savaş suçlarının topluca Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmesi ceza politikası açısından daha doğru olacaktır. Ayrıca Askeri Ceza Kanununda yer verilmesi konuyla doğrudan ilgili olan askeri personelin eğitimi açısından da isabetli olacaktır.
Diğer uluslararası suçlardan da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları bu kısımda düzenlenmiştir. İşkence, para sahtekarlıkları, uyuşturucu madde suçları gibi diğer uluslararası suçlar ise ceza kanununun farklı kısımlarında yer almaktadır.
Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, dünyanın barış ve güvenliğini tehdit etmesi, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren en ağır suçlar olması ve bu suçların içerdiği haksızlıkların diğer suçlardan daha yoğun olması nedeniyle ceza kanununda özel hükümlerin ilk başına konması, bu suçlara karşı kanun koyucunun tavrını göstermesi açısından isabetli olmuştur. Ancak göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bunların koruduğu hukuki yarara göre kanunun ilgili diğer kısımlarında düzenlenmesi daha isabetli olurdu.

3. Uluslararası Hukuk Suçlarını Kovuşturma Yükümlülüğü Bu konuda daha ayrıntılı bir bilgi için IV. Alman - Türk Hukuk Günleri çerçevesinde (İstanbul 5-6.5.2004) Helmut Kreicker tarafından sunulan „Die Rezeption des Völkerstrafrechts/ Eine rechtsvergleichende Bestandsaufnahme und kritische Bewertung“ (aşağıda Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts olarak kısaltılmıştır) adlı tebliğe bakınız: İnternet: http://www.iuscrim.de/forsch/straf/projekte/nationalstrafverfolgung2.html, 23.12.2004.Bu tebliğin Türkçe çevirisi için bkz. Faruk Turhan, Devletlerarası Ceza Hukukunun Ulusal Hukuk Düzenlerince İktibası/ Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Durum Tespiti ve Eleştitisel Değerlendirme“: internet: http://www.feridunyenisey.com/ulsarasi_ceza_mahkemesinin_avrupa_hukukuna_etkileri.htm. 23.12.2004
a) Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü halen 94 devlet tarafından onaylanmıştır. Onay durumu için bkz. intenet: <www.icc-cpi.int/statesparties.html>. Hemen belirtelim ki, Statü, taraf devletler için Statü’de yer alan suçları iç hukukta kovuşturma yükümlülüğü getirmemektedir. Bkz. Helmut Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Cilt 1: Deutschland (2003), s. 64; Klaus Kreß, Vom Nutzen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuchs, Baden-Baden 2000, s. 6-7; Gerhard Werle, “Konturen eines deutschen Völkerstrafrechts. Zum Arbeitsentwurf eines Völkerstrafgesetzbuches”, Juristenzeitung 2001, s. 887 vd. (885-895). Ancak, Statünün 17. maddesine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi ulusal devletlerin yargı yetkisine göre ikincil, yani tamamlayıcı niteliktedir. 17. maddeye göre, UCM’nin Statü kapsamındaki bir suç hakkında yargı yetkisini kullanabilmesi için, ilgili suç hakkında yargı yetkisine sahip olan devletin ceza kovuşturması  yapmakta isteksiz olması veya yetersiz kalması gerekmektedir. “Unwilling or unable genuinely to carry out the investgation or prosecution”. Ciddi bir ceza kovuşturması için isteksizlik veya yetersizliğin söz konusu olması nedeniyle ulusal alanda ceza kovuşturması yapılmadığı takdirde, UCM sadece tamamlayıcı olarak faaliyete geçecektir. Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s. 64;Gerhard Werle/Floriaan Jeßberger, “Das Völkerstrafgesetzbuch”, Juristenzeitung 2002, s. 726 vd. (725-734). Demek ki, ancak suçun işlendiği yer veya sanığın vatandaşı olduğu yer devletinin suç hakkında kovuşturma yapmakta hareketsiz kalması halinde, UCM yetki kazanmaktadır. Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg), s. 65. Bu açıdan yargı yetkisine sahip olan suçun işlendiği yer devleti ile sanığın vatandaşı olduğu devletin hareketsiz kalması halinde UCM yetki kazanacaktır. Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Cilt 1: Deutschland (2003), s. 65.
Devletlere bu şekilde öncelikli bir yargı yetkisinin - özellikle suçun işlendiği yer devleti veya sanığın vatandaşı olduğu devlete -  tanınması, onların kendi çıkarlarına olan bir durumdur. Çünkü bir devlet, kendi ülkesinde veya kendi vatandaşları tarafından işlenmiş olan bir uluslararası suç için gerekli ceza kovuşturmasını bizzat yaparak, yani suçun cezalandırılmasını UCM’ye bırakmayarak, kendi hükümranlık haklarını yeterli ölçüde korumuş olmaktadır. Görüldüğü gibi, UCM-Statüsü, devletlere uluslararası suçlar hakkında ulusal ceza kovuşturması yapma yükümlüğü getirmemekle birlikte, “hukuk politikası açısından” kovuşturma için bir “zorlama” getirdiğini söylemek mümkündür. Bu yönde Satzger, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2002, s. 125 (127). 

b) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında 1948 tarihli Sözleşme sadece taraf devletleri, soykırım suçunun faillerini cezalandırmakla yükümlü tutmaktadır. Türkiye 1950 yılında Sözleşmeyi onaylayarak bu yükümlülük altına girmiştir. Ancak bu yükümlülük de sınırlıdır. Çünkü, ceza kovuşturması yapma yükümlülüğü sadece suçun işlendiği yer devleti için söz konusudur. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, II, 2.

c) BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi
İşkencenin Önlenmesine İlişkin 1984 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, devlet görevlilerince işlenen işkence suçlarının cezalandırılması yükümlülüğü getirmektedir. Ancak bu yükümlülük, sadece sözleşmeye taraf olan devletler için söz konusudur. Türkiye 1988 yılında bu sözleşmeyi onayladığı için bu sözleşmeden kaynaklanan ceza kovuşturması yapma yükümlülüğü Türkiye için de söz konusudur. İşkenceyi Önleme Sözleşmesi, suçun işlendiği yer devleti yanında ayrıca sanığın vatandaşı olduğu devlet ile sanığın ülkesinde bulunduğu devlete de ceza kovuşturması yapma yükümlülüğü getirmektedir. Ancak sanığın bulunduğu devlet, sanık hakkında ceza kovuşturması yapmaya istekli olan başka bir devlete teslim ederek bu yükümlülüğünü yerine getirebilecektir. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, II, 2.

d) Uluslararası Hukuk Suçları Hakkında İç Hukukta Norm Koyma Yükümlülüğü
Burada üzerinde durulması gereken bir soru da uluslararası hukuk suçlarının ceza kanunlarındaki normlara göre cezalandırılmasının mümkün olup olmadığı sorusudur. Yukarıda incelenen sözleşmelerdeki kovuşturma yapma yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, belirtilen suçların iç hukukta uluslararası hukuk suçu olarak, yani soykırım suçu, insanlığa karşı suç veya savaş suçu olarak cezalandırılması gerekli değildir. Uluslararası hukuk açısından önemli olan bu fiillerin herhangi bir şekilde iç hukukta cezalandırılabiliyor olmasıdır. Bu açıdan devletler için iç hukuklarında özel uluslararası ceza normları oluşturma ve gerektiğinde bu normları uygulama yükümlülüğü yoktur. Bu fiillerin cezalandırılmasının mümkün olması ve uygulanan yaptırımın fiilin haksızlık içeriğini karşılaması şartıyla, iç hukukta günlük hayattaki suçlar için düzenlenmiş  “normal” ceza normlarının uygulanması ile uluslararası hukuktan doğan cezalandırma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, II, 2.. Bu yüzden Türk Ceza Kanununda uluslararası hukuk suçları için özel ceza normlarının bulunmayışı, Türk ceza hukukunun uluslararası yükümlülüklerin gerisinde kaldığı anlamına gelmiyordu.
Ancak, sadece “normal” ceza hukuku ile uluslararası hukuk suçlarının cezalandırılmaya çalışılması, uluslararası hukuk suçlarının boyutunu ve taşıdığı haksızlık içeriğini yeterince kapsayamaz. Örneğin, bir halk grubunu yok etmek kastıyla bir insanın öldürülmesi halinde, failin kasten adam öldürme suçundan mahkum edilmesi, onun aşağılık (menfur) amacını dikkate almamaktadır. 
Özet olarak belirtmek gerekirse, uluslararası hukukta, uluslararası suçlar ile ilgili ulusal ceza kovuşturması yapma yükümlülüğü çok sınırlı hallerde söz konusudur. Ancak, UCM-Statüsü açısından, uluslararası suçları haksızlık içeriğini karşılayacak şekilde cezalandırabilecek durumda olmak devletlerin kendi çıkarınadır. Ayrıca bu şekilde bir düzenleme ile devletler, uluslararası suçların cezasız kalmasını önlemek için de  katkı sağlamış olacaklardır.

II. YURT DIŞINDA İŞLENEN SOYKIRIM SUÇUNUN VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIN Türkiye’DE  KOVUŞTURULMASI

Bütün ülkelerİN kendi ülkelerinde işlenen ve kendi vatandaşları tarafından yurt dışında işlenen uluslararası suçları cezalandırma yetkisine karşı uluslararası hukukta herhangi bir itiraz yoktur. Bkz. Doehring, Völkerrecht (2. Bası 2004), no. 808 vd., 1154 vd.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil (5. Bası 1996), § 18 II. Yeni TCK’nın  13. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi uyarınca yurt dışında işlenmiş olan soykırım suçunun ve insanlığa karşı suçlarının Türkiye’de kovuşturulması açısından evrensellik ilkesi kabul edilmiştir. Everensellik ilkesinin 13. maddede düzenleniş şekline göre; bu maddede sayılan suçların yurt dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye’de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanacaktır. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancıya karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa bile hakkında Türkiye’de kovuşturma yapılacaktır. Evrensellik ilkesinin bu şekilde geniş olarak uygulanmasına uluslararası ceza hukukunda sınırlandırılmamış evrensellik ilkesi denmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, IV. 
Bir devletin, yurt dışında kendi vatandaşları tarafından işlenen uluslararası hukuk suçları hakkında cezalandırma yetkisini kullanmasının uluslararası hukuk açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak bir devletin, yurt dışında işlenmiş olan suçları cezalandırma yetkisini sınırlandırılmamış evrensellik ilkesine (uneingeschraenktes Weltrechtsprinzip) dayandırıp dayandıramayacağı, yani yabancı bir failin, yabancı ülkede, yabancıya karşı suç işlemiş olduğu bir suçu, fail  ülke topraklarında bulunmasa bile kovuşturup kovuşturamayacağı sorusu, uluslararası hukukta tartışmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, IV. 
Bir çok devletin mevzuatında evrensellik ilkesi kapsamına giren suçlarda ancak sanığın ülke topraklarında bulunması halinde ceza kovuşturması yapması kabul edilerek evrensellik ilkesinin sınırlandırıldığı görülmektedir. Yeni yürürlüğe giren Alman Devletlerarası Ceza Kanunu (Völkerstrafgesetzbuch = VStGB) ise bu konuda herhangi bir sınırlama kabul etmemiştir. Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s.. 253 vd. Alman kanun koyucu, failin bulunduğu yere bakmadan ve fiilin ülkeyle herhangi bir bağlantısını aramadan, evrensellik ilkesine dayanarak bir ceza davasının açılabilmesini kabul etmiştir. Alman Devletlerarası Ceza Kanunu (VStGB) § 1’e göre, söz konusu suç, ülke dışında işlenmiş olsa ve ülke içiyle herhangi bir bağlantısı olmasa bile, VStGB uygulanır. Ancak bu gibi olaylarda savcılık ceza davası açmak zorunda değildir. Çünkü, bu suçlarda Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’na (StPO) yeni eklenen § 153f hükmüne göre, Alman savcısı maslahata uygunluk ilkesi uyarınca kamu davası açmaktan vazgeçebilir. Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s. 259 vd.
Türk hukukunda ise kovuşturma açısından Alman hukukuna benzer bir sınırlama getirilmemiştir. Soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar bütün insanlığı ilgilendiren en ağır suçlar olduğu için bu suçlarda sınırlandırılmamış evrensellik ilkesinin kabul edilmesi belki savunulabilir. Ancak, dünyanın her yerinde işlenen soykırım suçunu ve insanlığa karşı suçları Türk savcısının soruşturması fiilen mümkün olmadığı gibi, fail Türkiye’de olmadığı için hukuken yargılama yapılması da mümkün değildir. Ayrıca başlatılacak bir ceza soruşturması Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde sorunlara neden olacaktır.
Soykırım suçu ve insanlık aleyhine suçlardan sonra düzenlenmiş olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ise uluslararası hukuk suçu teşkil etmemektedir. Bu suçlara ilişkin uluslararası sözleşmeler, taraf devletlere sadece iç hukukta bu fiillerin etkili bir şekilde cezalandırılmasını sağlayıcı normlar koyma yükümlülüğü getirmektedir. Bu nedenle yurt dışında işlen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının Türkiye ile herhangi bir bağlantısının olmaması halinde sınırlandırılmamış bir evrensellik ilkesi uyarınca Türkiye’de kovuşturma yapılması uluslararası hukuka aykırıdır.
Suçluların geri verilmesinin yerleşmiş kurallarından olan vatandaşın geri verilmesi yasağı, UCM önündeki kovuşturmalar açısından geçerli değildir. UCM Statüsünü onaylayan bir devletin Mahkeme ile işbirliği yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerektiğinde kendi vatandaşını Mahkemeye teslim etmesi gereklidir. Anayasa md. 38/son hükmüne göre vatandaşın suç nedeniyle yabancı bir ülkeye geri verilmesi yasaktır. UCM Statüsü’nün ileride onaylanması halinde Anayasa ile Statü arasında çatışma doğmasını önlemek amacıyla 38/son hükmü değiştirilerek, “Uluslar arası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez” hükmü getirilmiştir. Aynı düzenlemeye Yeni TCK md. 18’de de yer verilmiştir. Ancak bu hükümler vatandaşın yurt dışında işlediği suçlarda UCM’ye teslimine hukuken imkan sağlamaktadır. Türkiye’de işlenen suçlarda Türk mahkemelerinin mutlak yargı yetkisi olduğu için, Türkiye’nin UCM Statüsünü onaylamaya karar vermesi durumunda Türkiye’de işlenen soykırım suçuve insanlığa karşı suçların UCM’ye teslimine imkan sağlayan kanuni düzenlemelerin de yapılması gerekir. 

III. Soykırım SUÇU
1. Genel Açıklamalar
Soykırım suçunun tanımı, Hitler tarafından Yahudi halkına karşı işlenen vahşetin bir benzerinin gelecekte bir daha tekrarlanmaması ve soykırımın en ağır şekilde cezalandırılması için 1948 yılında BM tarafından kabul edilen “Jenosit’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme”ye (bu çalışmada kısaca Soykırım Sözleşmesi olarak adlandırılacaktır) dayanmaktadır. TCK md. 76’daki düzenleme Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinden alınmıştır. Soykırım Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin resmi tercümesi şu şekildedir: “İşbu Sözleşmede, jenosit milli, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etmek maksadıyla aşağıdaki fiillerden herhangi birinin irtikap olunması demektir.
a) Grup azalarının katli;
b) Grup azalarının bedeni veya akli melekelerinin ciddi surette haleldar edilmesi;
c) Grubun, bedeni varlığının kısmen veya tamamen imhasına müncer olacak hayat şartlarına kasten tabi tutulması;
d) Grup içinde doğumları sekteye uğratacak tedbirler alınması; 
e) Grup çocuklarının diğer bir gruba zorla nakledilmesi”
Soykırım suçu, Uluslararası Nürnberg Askeri Mahkemesi Statüsünde insanlığa karşı suçlar içinde düzenlenmişti. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (md. 4 fık. 2) ve Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi statüleri (md. 2 fık. 2) ile UCM Statüsü (md. 6) soykırım suçunun tanımını Soykırım Sözleşmesi’nden aynen almıştır. Bu nedenle soykırım suçunun açıklanmasında, Soykırım Sözleşmesi Sözleşme ve soykırım suçunun unsurları hakkında ayrıntılı bilgi için H.-H. Jescheck, “Die internationale Genocidium-Konvention vom 9. Dezember 1949 und die Lehre vom Völkerstrafrecht”, ZStW 66 (1954), s. 193 vd. ile bu uluslararası mahkemelerin kararları da dikkate alınmalıdır. Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi bir çok davada failleri soykırım suçundan mahkum etmiştir. Bu mahkeme ile Eski Yugoslavya İçin Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin kararları soykırım suçunun unsurlarının açıklanması açısından önemli bilgiler içermektedir. Soykırım suçu ile ilgili aşağıdaki açıklamalar önemli oranda bu mahkeme kararlarına ve uluslararası ceza hukuku literatürüne dayanmaktadır.
Literatür ve mahkeme kararlarında soykırım en ağır uluslararası suç olarak nitelendirilmekte ve uluslararası hukukun emredici kuralları (ius cogens) arasında kabul edilmektedir. Soykırım Sözleşmesi’nin 1. maddesi soykırımı, “ister barış, ister savaş zamanında işlenmiş olsun bir uluslararası hukuk suçu” olarak tanımlayarak, 5. maddesinde taraf devletlere bu suçu önleme ve cezalandırma yükümlülüğü getirmektedir. Sözleşme, Türkiye tarafından da onaylanarak iç hukuka dahil edilmiştir. Sözleşeme ile kabul edilen cezalandırma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için TCK’da herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Yeni TCK bu eksikliği gidermektedir. Yeni TCK yürürlüğe girmeden önceki dönemde bu suçlar, işleniş şekli dikkate alınarak kasten adam öldürme, adam öldürmenin nitelikli şekilleri, müessir fiil, kişi hürriyetini kısıtlama gibi suçlar olarak kabul edilmelidir.
Soykırım, ulusal (milli), etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla işlenen fiillerden meydana gelmektedir. Bu nedenle bu suçun korumak istediği gruplar sınırlı sayıma tabidir. Suçun unsurlarını da, objektif (maddi) ve sübjektif (manevi) olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Soykırım oluşturan fiiller Sözleşme ile korunan bir gruba yönelik olmalıdır.

2. Suçun Maddi Unsurları

a) Suç mağdurunun milli, etnik, ırki veya dini bir gruba mensup olması
Soykırım suçunun koruduğu gruplar, Soykırım Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi TCK’da da sınırlı şekilde sayılmıştır. Bunlar, milli, etnik, ırki ve dini özellikleri taşıyan gruplardır. Bu sayım sınırlıdır. Uluslararası sözleşmelerde ve uluslararası teamül hukukunda sosyal, siyasi, ekonomik veya benzer gruplar soykırım suçu ile korunan gruplara dahil edilmemiştir. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen TCK Tasarısı’nda “bunlar dışında bir özellikle belirlenen” başka gruplar da koruma kapsamına alınmıştı. Ancak uluslararası sözleşmelerden ayrılan ve soykırım suçunun vahametini azaltıcı nitelikteki bu düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda madde metninden çıkarılmıştır. Sayılan bu grupların ortak özelliği, guruba mensubiyetin doğumla oluşması ve bu nedenle de devamlı ve istikrarlı bir karaktere sahip olmasıdır.
Grupları birbirinden ayıracak şekilde tanımlamak her zaman mümkün olmayabilir. Soykırım suçunun oluşabilmesi için suç kurbanının sayılan bu gruplardan birine mensup olması gerekir. Milli, etnik, ırki veya dini grup kimliğinin belirlenmesinde, ya grubun kendi kendini nitelemesi ya da üçüncü kişiler tarafından yapılan niteleme esas alınabilir.

aa) Milli gruplar: Milli bir grubu oluşturan unsur,  öncelikle üyelerinin aynı vatandaşlığa sahip olmalarıdır. Ayrıca ortak tarih, örf ve adet, kültür ve dil de grubu oluşturan değerlerdendir. Milli grupların tipik örneğini ulusal azınlıklar oluşturur. Buna karşın siyasi gruplar kapsam dışındadır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 557.

bb) Etnik gruplar: Etnik grubun özelliği, belli bir kültürel geleneğe sahip olması ve zaman içinde oluşmuş olmasıyla kendini gösterir. Grup üyeleri aynı dili konuşur, ortak geleneklere ve hayat tarzına sahiptirler. Etnik grup olmak için aynı ırka mensup olmak gerekli değildir. Werle, Völkerstrafrecht, no. 558.

cc) Irki gruplar: Irk kavramı, üyelerinin aynı kalıtımsal (ırsi), görülebilen deri rengi veya beden şekli gibi vücut özelliklerine sahip olduğu sosyal grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 559.

dd) Dini gruplar: Dini bir grup, aynı inanca sahip, aynı rehbere inanan, ortak manevi fikirlere sahip veya aynı ibadet şeklini icra eden kişilerden oluşur. Sadece büyük dini topluluklar değil, küçük topluluklar da suçun koruduğu gruplar kapsamındadır. Dinsizlik grupları ise soykırım suçu ile korunan gruplara dahil değildir. Werle, Völkerstrafrecht, no. 561.

b) Suçun Faili
Soykırım suçunun faili herkes veya tek bir kimse olabilir; ancak şimdiye kadar görüldüğü üzere failin kendisi de belli bir grubun mensubu olacaktır. Bu grup askeri, polis, paramiliter birlikler, gerilla grubu veya terör örgütü olabilir.

c) Soykırım suçunun bir planın icrası suretiyle işlenmesi
Yukarıda belirtilen Soykırım Sözleşmesi ile uluslararası ceza mahkemeleri statülerinde soykırım suçu için devlet veya örgüt tarafından hazırlanmış bir yok etme planının bulunması aranmamaktadır. Ancak soykırım suçunun tipik şeklinde genelde bir plan söz konusudur. Çünkü bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek amacı sistematik veya planlı bir saldırı ile gerçekleştirilebilir. Hans Vest, Humanitaetsverbrechen - Herausforderung für das Individualstrafrecht? ZStW 113 (2001) s. 457-498 (482). Diğer taraftan failin böyle bir planın veya bu planla ilgili politikanın bütün detaylarını bilmesi gerekli değildir. TCK’daki bu düzenlemeyi soykırım suçunun maddi unsuruna yeni bir unsur olarak değil, yok etme kastının ispatını kolaylaştıran bir unsur olarak anlamak gerekir.

d) Soykırım Suçunu Oluşturan Fiiller
Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası ceza mahkemeleri statülerinde olduğu gibi TCK md. 76’ya göre de soykırım suçu, beş farklı şekilde işlenebilir. Aşağıda sayılanlar dışında başka fiiller soykırım suçunu oluşturmaz.

aa) Kasten öldürme: Burada anlaşılması gereken, grup üyelerinin öldürülmesidir. Soykırım için TCK md. 82’de yer alan kasten öldürmenin nitelikli şeklinin bulunması gerekli değildir. Grubun önemli bir kısmının öldürülmesi gerekli değildir; bu nedenle soykırım kastıyla tek bir grup üyesinin öldürülmesi de soykırım suçunun varlığı için yeterlidir. Helmut Groppengiesser, in: Albin Eser/Helmut Kreicker (Hrsg), Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Cilt 1: Deutschland (2003), s.100-101.

bb) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme: Fail, grup üyelerinden en az birine ağır bedensel veya ruhsal zarar vermelidir. Ağır ruhsal zarardan, sağlığa ağır zarar verme, sakatlama, dış ve iç organlar ile duyuların ağır şekilde yaralanması anlaşılmaktadır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 567. Organların kesilmesi, silah dipçiği ile vurmak gibi fiiller de buraya dahildir. Cinsel saldırılar da ağır bedensel ve ruhsal zararlara neden olma fiili kapsamındadır. Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi, Akayesu Kararı, paragraf, 706, Werle, Völkerstrafrecht, dipnot. 83, 84. Ağır bedensel ve ruhsal zararın varlığı için bunların sürekli olması gerekmez. Werle, Völkerstrafrecht, no. 569.

cc) Grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması: Soykırımın bu şeklinde mağdurun hayat ve vücuduna doğrudan bir saldırı yapılmamakta, ancak dolaylı yollardan grup üyeleri yok edilmeye çalışılmaktadır. Yok etmeye elverişli hayat şartlarına örnek olarak, grup üyelerini toplama kamplarında hapsetmek, yaşam için zorunlu gıda, elbise, barınma veya tıbbı ihtiyaçlardan mahrum etmek gösterilebilir. Yine ağır şartlar atında icra edilen ve grubun yok olmasına elverişli sistematik sürgün de soykırım oluşturabilir. Uygulanan hayat şartları grubun en azından bir kısmının yok olmasına elverişli olmalıdır. Werle, Völkerstrafrecht, no.572; Groppengiesser, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s101-102.

dd) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması: Doğumları engellemeye yönelik tedbirler, bir grubun uzun vadede yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden bu soykırım şekli “biyolojik soykırım” olarak da ifade edilmektedir. Kısırlaştırma, zorla doğum kontrolü (çocuk düşürme), evlenme yasağı, hatta bir grubun etnik yapısını değiştirmeye yönelik cinsel saldırı fiilleri soykırım suçunu oluşturur. Werle, Völkerstrafrecht,, no.574; Groppengiesser, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s. 101 vd.

ee) Gruba ait çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi: Biyolojik soykırımın ikinci şeklini, gruba ait çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi oluşturur. Groppengiesser, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s. 104. Nakletme süreklilik arz etmeli ve grubun varlığını yok etme kastıyla işlenmelidir. Başka bir gruba nakledilen çocuklar kendi sosyal bağlarından koparılmakta ve kimliğine yabancılaştırılmaktadır. Gruba ait dil, gelenekler ve ahlaki değerler çocuğa yabancı kalmaktadır. Ayrıca grubun çoğalması önlendiği için grubun biyolojik olarak devam etmesi de tehlikeye düşürülmektedir. Bu hükümle, çocukların mensup oldukları gruplardan çıkarılması ve gruba yabancılaşması önlenmek istenmektedir. Çocuk deyiminden 18 yaşını tamamlamamış kişi anlaşılmalıdır (TCK md. 6/1-b).

3. Suçun Manevi Unsuru
Soykırım suçunu oluşturan fiiller ancak kasten işlenebilir ve failde özel kastın bulunması gerekir.
Soykırım suçunun manevi unsurunu, soykırım oluşturan fiillerin fail tarafından bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi oluşturur. TCK md. 76’da sadece öldürme fiilinde failin kasten suçu işlemesinden bahsedilmektedir. Ancak TCK md. 21’de suçun oluşması için failin kasten hareket etmesi gerektiği açıkça belirtildiği ve 22. maddede taksirle işlenen fiiller ancak kanunda açıkça belirtilen hallerde de cezalandırılacağı açıklandığı için, 76. maddede sayılan diğer soykırım fiilleri içinde failin kastının aranacağı anlaşılmaktadır.
Bir fiilin soykırım olarak cezalandırılabilmesi için genel kast yeterli değildir. UCM Statüsü’nün 6. maddesinde, ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubu “tamamen veya kısmen yok etmek kastıyla” işlenmesinden bahsedilerek failde özel kastın varlığı aranmıştır. TCK md. 76’da da milli, etnik, ırki veya dini bir grubun “tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla” denilerek failde özel kast varlığının aranacağı açıkça belirtilmiştir. Yok etme kastı, soykırım suçunu diğer suçlardan, özellikle de insanlığa karşı suçlardan ayırmada en önemli kriterdir.
Faildeki yok etme kastının, suçun işlenmesi sırasında bulunması yeterlidir. Failin daha önceden yok etmeye ilişkin bir plan yapmış olması gerekli değildir. Werle, Völkerstrafrecht, no. 592. Yine failin kastının grubun tamamını yok etmeye yönelik olması da zorunlu değildir. Grubun önemli bir kısmını yok etmek isteğiyle hareket edilmesi yeterlidir. Bu nedenle, grubun sayıca önemli bir kısmını yok etmek kastı yanında, grubu temsil eden kesimi - örneğin yönetici kısmını - yok etmek kastı özel kastın varlığı için yeterlidir. Werle, Völkerstrafrecht, no. 597.
	
4. Soykırım Suçunun Diğer Suçlarla Bağlantısı
Soykırım suçunu oluşturan fiiller aynı zamanda insanlığa karşı suçun unsurlarını da oluşturabilir (bkz. aşağıda VI.). Her iki suçun varlığı aynı anda mümkündür. Diğer taraftan soykırım suçundaki fiiller ceza kanununda cezalandırılan diğer suçları da oluşturabilir. Örneğin, soykırım kastıyla öldürme, TCK  md. 81 vd. düzenlenen kasten öldürme suçunu da oluşturur. Bu durumda soykırım kasten öldürmeye göre özel hüküm niteliği taşıdığı için fail soykırımdan cezalandırılacaktır.  

5. Suçun Yaptırımı
Soykırım suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir (md. 78/2). TBMM Genel Kurulunda verilen önerge doğrultusunda 78. maddenin ikinci fıkrasına “soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır” şeklinde bir ekleme yapılmıştır. Buna göre, örneğin, fail soykırım amacıyla on kişiyi öldürmüşse, on defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir. Yine fail, soykırım kastıyla bir etnik grubun üyelerinin öldürülmesini emretmiş ve örneğin yüz kişi öldürülmüşse, failin (amirin sorumluluğu hükümleri uyarınca) yüz defa ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi gerekecektir. Bu değişikliğin amacı, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerinin ceza kanununda kasten öldürme ve yaralama faillerine göre avantajlı konuma geçmelerinin önlenmesi olabilir. Bu düzenleme, soykırım kastıyla kasten öldürme fiili açısından belki kabul edilebilir. Ancak, soykırım kastıyla kasten yaralama açısından kabul edilmesi mümkün olmayan ağır cezai yaptırım söz konusu olmaktadır. Örneğin, failin soykırım amacıyla iki kişiyi yaralaması halinde fail iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilecektir. Soykırım suçunda failin saiki ne kadar menfur olursa olsun, bu kadar ağır bir cezayı, cezanın failin kusuru ile orantılı olması ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
Tüzel kişiler hakkında, Ceza Kanunumuzdaki sisteme uygun olarak, güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir.

6. Zamanaşımı
TCK md. 76’nın son fıkrasında, uluslararası hukukta olduğu gibi, soykırım suçlarının zaman aşımına uğramayacağı kabul edilmiştir. Uluslararası hukukta uluslararası suçların yani soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının zamanaşımına uğramayacağı kabul edilmiştir. 1968 tarihli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımının kabul edilmemesine ilişkin sözleşme bu suçlarda zamanaşımının kabul edilmemesini düzenlemektedir. Yine UCM Statüsü’nün 29. maddesinde Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların (soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı savaşı suçu) zamanaşımına uğramayacağı kabul edilmiştir.

IV. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
1. Genel Açıklamalar
İnsanlığa karşı suçlar sivil halka karşı işlenen kitlesel suçlardandır. Bu suçlar içerisinde bir insan grubunun katledilmesi ilk sırada zikredilebilecek suçlardandır. Bu suç aynı zamanda soykırım suçunun da tipik şeklini oluşturur. Nasyonal Sosyalist Almanya’da Yahudilere karşı işlenen soykırım suçu, o zaman soykırım suçu henüz insanlığa karşı suçlardan bağımsız bir suç olarak kabul edilmediği için, Nürnberg Askeri Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç olarak kabul edilerek cezalandırılmıştır. Ancak insanlığa karşı suçlar, soykırım suçundan daha geniş kapsamlıdır. Çünkü, soykırım belli bir gruba karşı işlenmiş olan suçları kapsarken, insanlık aleyhine suçlarda fiilin sivil halka yönelik olması yeterlidir. Bu açıdan soykırım suçu kapsamına girmeyen siyasi veya diğer gruplara yönelik fiiller insanlığa karşı suç teşkil edebilir. Werle, Völkerstrafrecht,, no. 615.
İnsanlığa karşı suçların tanımı ilk defa Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Statüsü’nde (md. 6/c) yer almıştır. İnsanlığa karşı suçlar, uluslararası teamül hukukuna göre de cezai sorumluluğu gerektirmektedir. Eski Yugoslavya İçin UCM Statüsü (md. 5) ile Ruanda UCM Statüsü (md. 3) de uluslararası teamül hukukuna göre insanlığa karşı suçların cezalandırılabilirliğinden hareket etmektedir. UCM Statüsü md. 7’de ise, insanlığa karşı suç oluşturan fiilleri ve tanımlarını içeren kapsamlı bir düzenleme kabul edilmiştir. Statüsünün 7. maddesinin 1. fıkrasında insanlığa karşı suçların tanımı yapılmakta ve insanlığa karşı suç oluşturan fiiller sayılmaktadır. Maddenin 2. fıkrasında ise, bu fiillerin tanımına yer verilmiştir. Madde. 7. fıkra 1: “Bu Statü’ye göre “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil halka karşı yapılan yaygın veya sistematik bir saldırının parçasını oluşturan ve saldırının varlığı bilinerek işlenen aşağıdaki fiillerden her biri anlamındadır:
a)	Kasten öldürme,
b)	İmha,
c)	Köleleştirme,
d)	Sürgün veya halkın zorla nakli,
e)	Uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak hapis veya bedensel özgürlükten diğer ağır mahrumiyetler,
f)	İşkence,
g)	Irza geçme, cinsel kölelik, fuhşa zorlama, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya bunlara benzer ağırlıkta diğer herhangi bir cinsel şiddet şeklini işlemek,
h)	belirlenebilen bir grup veya topluluğa karşı, bu fıkrada belirtilen fiillerden veya Mahkeme’nin yargı yetkisine giren suçlardan herhangi birisi ile bağlantılı olarak, siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel veya dini nedenlere ya da bu maddenin 3. paragrafı anlamındaki cinsiyete dayanan nedenlere veya uluslararası hukukta evrensel olarak müsaade edilmeyen diğer nedenlere dayanan zulüm (persecution, kovuşturma).
i)	kişilerin zorla kaybedilmeleri (enforced disappearaance of persons),
j)	ırk ayrımcılığı suçu,
k)	büyük acılara veya vücut bütünlüğünde veya ruhi veya fiziki sağlıkta ciddi zararlara kasten neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı fiiller.”
2. Bu maddenin 1. fıkrası anlamında;
a)	“herhangi bir sivil halka yönelik saldırı”, birinci fıkrada belirtilen fiillerin sivil halka karşı birden fazla işlenmesi ile bağlantılı olan ve sivil halka karşı saldırı amacı olan bir devlet veya örgüt politikasını icra edici veya destekleyici davranış anlamına gelir.
b)	“imha etme”, halkın bir kısmının yok olmasını netice verecek, diğer zor hayat şartları yanında, gıda maddeleri ve ilaçlardan yoksun bırakma gibi hayat şartlarına kasten tabi tutmayı kapsar.
c)	“köleleştirme”, bir kişi üzerinde mülkiyet hakkına bağlı yetkilerin tamamının veya bazılarının kullanılması anlamına gelir ve böyle bir yetkinin insan(ların), özellikle de kadın ve çocuk(ların) ticaretinde kullanılmasını kapsar.
d)	“sürgün veya halkın zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler olmaksızın, sınır dışı etme veya diğer zorlayıcı tedbirler yoluyla, ilgili kişilerin hukuka uygun olarak bulundukları bölgeden zorla çıkarılması anlamına gelir.
e)	“işkence”, nezaret altındaki veya sanığın denetimi altındaki bir kimseye kasten fiziki veya manevi ağır acı veya ızdıraba maruz bırakma anlamındadır; ancak işkence, sadece kanun tarafından izin verilen müeyyidelerin uygulanmasından doğan, bu müeyyidelerin tabiatında olan veya bununla bağlantılı olan (arızi olarak meydana gelen) acı ve ızdırabı kapsamaz.
f)	“zorla hamile bırakma”, herhangi bir nüfusun etnik yapısını etkilemek veya uluslararası hukuka karşı diğer herhangi bir ciddi ihlali işlemek kastıyla, zorla hamile bırakılan bir kadının, hukuka aykırı olarak hapsedilmesi anlamındadır. Bu tanım, hiçbir şekilde hamilelikle ilgili ulusal kanunları etkileyecek şekilde yorumlanamaz.
g)	“zulüm” (kovuşturma), bir gruba veya topluluğa ait olma nedeniyle, uluslararası hukuka aykırı olarak, kasten ve ağır bir şekilde temel haklardan mahrumiyet anlamındadır.
h)	“ırk ayrımcılığı suçu”, ırka dayanan bir grubun, diğer ırksal grup veya gruplar üzerindeki sistematik zulüm ve baskıya dayanan kurumsallaşmış bir rejim ile bağlantılı olarak ve bu rejimi devam ettirmek kastıyla işlenen 1. fıkrada belirtilenlere benzer insanlık dışı fiiller anlamına gelir. (kontrol)
i)	“kişilerin zorla kaybedilmeleri”, kişilerin, bir devlet veya siyasi örgüt tarafından veya devletin veya örgütün yetkisi, desteği veya göz yumması ile tutuklanması, özgürlüklerinin kısıtlanması veya kaçırılması, bunları takiben de, bu kişileri uzun bir süre hukukun korunmasından mahrum etmek amacıyla, bu kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldığının kabul edilmemesi veya akıbetleri ya da nerede oldukları konusunda bilgi verilmesinin reddedilmesi anlamındadır.”
Çok az ülkenin hukuk düzenlerinde insanlığa karşı suçlarla ilgili ceza normunun yer aldığı görülmektedir. Bu duruma şaşırmamak gerekir. Çünkü, soykırım ve savaş suçlarından farklı olarak insanlığa karşı suçlar konusunda devletlerden ceza normları oluşturmayı ve cezalandırmayı isteyen uluslararası sözleşmeler bulunmamaktadır. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, III.
Genel ceza hukuku normlarının uygulanması ile de insanlığa karşı suçlar çoğunlukla yeterli derecede ağır müeyyidelerle cezalandırılabilir ve bu açıdan da ulusal hukuktaki özel ceza normunun yokluğu çoğunlukla gerçek bir cezasızlık tehlikesi doğurmaz. Ancak, genel ceza hukukunun  uygulanması, insanlığa karşı suçların gerçek boyutunu kapsayamaz. Suçun sivil halka karşı yaygın veya sistematik bir saldırı kapsamında işlenmiş olduğu gerçeği, cezai yaptırım tespit edilirken nazarı dikkate alınmaz. UCM Statüsü’nün kabul edilmesinden sonra Alman ceza hukukçuları bu gerekçeye dayanarak bir Alman devletler ceza kanununun yapılmasını talep etmişlerdi. Bkz. Kreß, s. 14 vd.; Werle, Juristenzeitung 2000, s. 756 vd. Bu yüzden TCK’da insanlığa karşı suçların düzenlenmiş olması yerindedir. Ancak TCK md. 77’de insanlığa karşı suçlar düzenlenirken UCM Statüsü’ndeki düzenlemenin dikkate alınmadığı görülmektedir. İnsanlığa karşı suçların unsurları ve suç oluşturan fiillerin neler olduğunu uluslararası hukukta geçerli anlayışı yansıtacak şekilde düzenleyen UCM Statüsü md. 7’deki düzenlemenin TCK’da niçin dikkate alınmadığını anlamak mümkün değildir. Bu konuda madde gerekçesinde de bir açıklamaya yer verilmemiştir. Madde gerekçesinde “Bu madde, Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 c) maddesinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Nitekim yeni Fransız Ceza Kanunu da 212-1 inci maddesi yönünden aynı surette hüküm getirmiştir.” denilmektedir. UCM Statüsü’nün dikkate alınmadığını madde gerekçesi de göstermektedir.

2. Suçun Maddi Unsurları
a) Bir Plan Doğrultusunda Sistemli Olarak İşlemek
TCK md. 77/1’e göre, soykırım suçunda olduğu gibi, insanlığa karşı suç oluşturan fiiller de “bir plan doğrultusunda sistemli olarak” işlenmiş olmalıdır.
UCM Statüsü md. 7/1’de ise, insanlığa karşı suçları, “herhangi bir sivil halka karşı yapılan yaygın veya sistematik bir saldırının parçasını oluşturan ve saldırının varlığı bilinerek işlenen” ve bu maddede sayılan fiiller oluşturmaktadır. Özellikle suç kurbanlarının çokluğu, saldırının yaygın olduğunu gösterir. Saldırının sistematik olması ise, her bir fiilin daha önceden mevcut bir plan veya politikayı takip ederek işlenmesini ifade etmektedir. Ancak fiillerin hükümetin veya merkezi idarenin politikası doğrultusunda işlenmesi zorunlu değildir. Bir örgütün politikası çerçevesinde de bu suç işlenebilir. Bkz. Önok, s. 157, 158.
Saldırının “sistemli” olması kapsamına, bir plan doğrultusunda fiilin işlenmesi de dahildir. Bu açıdan TCK md. 77/1’deki “bir plan doğrultusunda” suçun işlenmiş olması, işlenen fiillerin “sistemli” olmasını açıklayıcı niteliktedir. Ancak UCM Statüsünde yer alan, insanlığa karşı suç oluşturan fiillerin “yaygın” olarak işleniyor olması halinde TCK açısından insanlık aleyhine suç olarak değerlendirilemeyecektir.

b) Saldırının Toplumun Bir Kesimine Yönelik Olması
TCK md. 77/1’e göre insanlığa karşı suç oluşturan fiiller “toplumun bir kesimine karşı” işlenmiş olmalıdır. UCM Statüsüne göre ise, insanlığa karşı suçların “sivil halka yönelik bir saldırının parçası” olmalıdır. Bunun anlamı, suçun doğrudan bireyleri hedef almamış olması, sivil halka karşı işlenmesidir. Ancak, bir devletin veya bir bölgenin bütün halkının saldırının hedefi olması gerekmez. Bu koşul, suçun kollektif özelliğini vurgulamakta ve böylece doğrudan tek tek kişilere yönelik saldırıları kapsam dışı bırakmaktadır. Werle, Völkerstrafrecht,, no. 629.
TCK’daki bu ifade farklılığının niçin seçildiğine ilişkin, madde gerekçesinde açıklamaya yer verilmemiştir. Kanunun ifade şeklinden, toplumun tamamına yönelik fiillerin sanki insanlığa karşı suç oluşturmayacağı gibi bir anlam çıkmaktadır. Bu sonuç herhalde kanun koyucunun maksadı olamaz. TCK md. 77/1’deki “toplumun bir kesimine karşı” kavramını, UCM Statüsü md. 7/1 ile birlikte yorumlayarak, sivil halkı tanımlamak için kullanıldığını kabul etmek gerekir. 
Diğer taraftan insanlığa karşı suçlar hem savaş sırasında, hem de barış sırasında işlenebilir. Bu nedenle insanlığa karışı suçlar, savaş suçlarından farklı olarak, sadece karşı tarafa (düşman tarafına) mensup olan sivil halkı değil, kendi tarafına mensup olan sivil halkı da korumaktadır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 629.

c) İnsanlığa karşı suç oluşturan fiillerden birisinin işlenmesi
Hangi fiillerin insanlığa karşı suç oluşturacağı TCK md. 77/1’de sekiz bent halinde sayılmıştır. Burada sayılan fiiller, toplumun bir kesimine yönelik olarak işlenmekte olan fiillerin parçasını oluşturmalıdır. Sayılan bu bireysel fiilleri insanlığa karşı suç haline getiren, bu fiillerin planlı ve sistemli bir şekilde işlenmekte olan fiillerin bir kısmını oluşturması ve failin de kendi fiilini işlerken bunun bilincinde olmasıdır.
TCK md. 77/1’de sayılan bu fiillerden, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme suçları, TCK’nın diğer kısımlarında “adi” suçlar olarak da düzenlenmiştir. Zorla hamile bırakma suçu ise TCK’da doğrudan düzenlenmemiştir.
TCK’nın  bu düzenlemesi UCM Statüsünde sayılan insanlığa karşı suç oluşturan fiillerden birçok noktada ayrılmaktadır. UCM Statüsü md. 7/1’e göre insanlığa karşı suçlar şunlardır:
- Kasten öldürme, 
- İmha,
- Köleleştirme,
- Sürgün veya halkın zorla nakli,
- Uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak hapis veya bedensel özgürlükten diğer ağır mahrumiyetler,
- İşkence,
- Irza geçme, cinsel kölelik, fuhşa zorlama, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya bunlara benzer ağırlıkta diğer herhangi bir cinsel şiddet fiilini işlemek,
- Siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel veya dini nedenlere ya da cinsiyete dayanan nedenlere dayanan zulüm;
- Kişilerin zorla kaybedilmeleri,
- Irk ayrımcılığı,
- Diğer insanlık dışı fiiller.
Görüldüğü gibi UCM Statüsünde insanlığa karşı suç olarak kabul edilen, imha, sürgün veya halkın zorla nakli, cinsel kölelik, zorla kısırlaştırma, siyasi veya diğer nedenlerle kovuşturma, kişilerin zorla kaybedilmesi, ırk ayrımcılığı ve diğer insanlık dışı fiillerin 77. madde de karşılığı bulunmamaktadır. Ancak bu fiillerin, Ceza Kanunumuzun diğer kısımlarında suç olarak düzenlenmiş fiiller kapsamına girmesi mümkündür.
Bu suçlar arasında yer alan köleleştirme, Statünün 7. maddesinin 2 fıkrasında, “bir kişi üzerinde mülkiyet hakkına bağlı yetkilerin tamamının veya bazılarının kullanılması anlamına gelir ve böyle bir yetkinin insan, özellikle de kadın ve çocukların ticaretinde kullanılmasını kapsar” denilerek tanımı yapılmıştır. Bu tanım aşağıda incelenecek olan insan ticareti suçu kapsamındaki fiillerle önemli oranda örtüşmektedir.

2. Suçun Manevi Unsuru
TCK md. 77’ye göre, insanlığa karşı suç olarak sayılan fiiller fail tarafından “siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle” işlenmelidir. Buna göre failde, özel kastın varlığı gereklidir. UCM Statüsünde ve Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde insanlığa karşı suçların tanımlarında failde özel kastın varlığı gerekli değildir. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde sadece insanlığa karşı suç oluşturan fiiller arasında yer alan “siyasi, ırki ve dini nedenlerle zulüm yapma (kovuşturma)” fiili açısından failin özel kast ile hareket etmesi gerekmektedir. Buna karşın Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 3. maddesinde, insanlığa karşı suçların, sivil halka karşı, “ulusal, politik, etnik, ırksal veya dini saiklerle işlenen yaygın veya sistematik herhangi bir saldırının parçasını oluşturması” aranmaktadır. Bu açıdan failde ayrımcılık gözeten bir özel kastın varlığı aranmaktadır. Heiko Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20. Jahrhundert, Unter besonderer Berücksichtigung der völkerrechtlichen Straftatbestaende und der Bemühungen um einen Staendigen Internationalen Strafgerichtsbarkeit, Baden-Baden 1999, s. 312. Werle’ye göre (Völkerstrafrecht, no. 623), Statünün bu düzenlemesini insanlığa karşı suçları sınırlayıcı bir koşul olarak görmemek gerekir. Çünkü bu sınırlama, Ruanda’daki insanlığa karşı suçların işleniş şekliyle bağlantılıdır.
TCK md. 77’deki düzenleme Ruanda Statüsüne benzemekle birlikte, failin saiki açısından farklılıklar vardır. Çünkü md. 77/1’de failin “siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle” insanlığa karşı suç oluşturan fiillerin işlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan failin, maddede sayılan fiillerin “toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen” fiillerin bir parçasını oluşturduğunu bilmesi yeterli değildir. Failde ayrıca siyasi, felsefi, ırki veya dini nedenlere dayanan bir ayrımcılık kastının da bulunması aranacaktır. 
Hemen belirtelim ki, Ruanda Statüsü’ndeki düzenleme uluslararası teamül hukukunun gerisinde kalmaktadır. Çünkü uluslararası teamül hukukunun mevcut durumunu yansıtan UCM Statüsünde özel kasta yer verilmemiştir. TCK’nın, UCM Statüsündeki düzenlemeyi esas almayıp failde özel kastın varlığını araması insanlığa karşı suçların uygulama alanını oldukça daraltmaktadır. Diğer taraftan bu durum, insanlığa karşı suçlarla soykırım suçunu birbirinden ayırmakta güçlüklere neden olacaktır.

4. Suçun Yaptırımı
Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen TCK Tasarısı’nda bütün fiiller için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştü. Tasarının 78. maddesi TBMM Genel Kurulu’nda yapılan öneri doğrultusunda değiştirilerek, kasten öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer fiiller için ise 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezası kabul edilerek suçun kusur ile orantılı olması ilkesi sağlanmıştır.
TBMM Genel Kurulu’nda bir değişiklik daha yapılarak kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima kurallarının uygulanması kabul edilmiştir. Bu açıdan fail insanlığa karşı suç teşkil eden fiil olarak 10 kişiyi öldürmüşse, on defa ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olacaktır. Bu kadar ağır bir yaptırım, cezanın kusurla orantılı olması ilkesini zedeleyebilir.
İnsanlığa karşı suçlara tüzel kişilerin katılması durumunda, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir.

5. Zamanaşımı
Soykırım suçunda olduğu gibi, insanlığa karşı suçlarda da zamanaşımı işlemeyecektir.

V. Soykırım SUÇU veya İnsanlığa Karşı Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak
TCK md. 78’de, soykırım suçuve insanlığa karşı suç işlemek için örgüt kurmayı veya bu amaçla kurulmuş bir örgütü yönetmeyi veya böyle bir örgüte üye olarak katılmayı bu suçlardan bağımsız olarak ayrıca cezalandırılmaktadır. Esasen kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak TCK md. 220 uyarınca cezalandırılmaktadır. Bu açıdan 78. madde özel hüküm teşkil etmektedir. Ayrıca 77. maddede öngörülen ceza  220. maddeye göre daha ağırdır.

VI. Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar Arasındaki farklar
Soykırım teşkil eden fiiller aynı zamanda insanlığa karşı suç da oluşturabilir. Bu nedenle soykırım suçu ile insanlığa karşı suçların aynı anda uygulanması mümkündür. Çünkü, soykırım suçu insanlığa karşı suçlara göre özel hüküm (lex specialis) olarak kabul edilmemektedir. Werle, Völkerstrafrecht, no. 607; Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), s. 348. Her iki suç grubunu birbirinden ayıran en önemli özellik, soykırım suçunda failde özel kastın varlığıdır. Çünkü fiilin soykırım oluşturabilmesi için failde, örneğin kasten öldürmede, korunan bir grubu kısmen veya tamamen yok etme kastıyla grup üyelerini öldürdüğünün ispat edilmesi gerekir. İnsanlığa karşı suçlarda bu şekilde bir özel kast aranmamaktadır. Werle, Völkerstrafrecht, no. 607. Ancak, TCK’nın 77. maddesinde failde özel kasta yer vererek (ırki veya dini saik) her iki suç arasındaki ayrımı zorlaştırmaktadır.
Diğer taraftan insanlığa karşı suçlarda sivil halka yönelik bir saldırının varlığı gerekli iken, soykırım suçunda ise bu gerekli değildir. Ancak TCK md. 76’da soykırım suçunun işlenmesinde de bir planın varlığını aradığı için bu açıdan da her iki suç arasında bir ayrım yapmak mümkün değildir.
Kasten öldürme, kasten yaralama,  bedensel veya ruhsal bütünlüğe zarar verme gibi fiiller hem soykırım, hem de insanlığa karşı suç oluşturabilir. Ancak, yine de soykırım insanlığa karşı suçların nitelikli hali olarak kabul edilemez. Bu açıdan fikri içtima kurallarına göre, failin haksızlık içeriği ve cezası daha ağır olan soykırım suçundan cezalandırılması gerekecektir. 

VII. KISA BİR DEĞERLENDİRME
1. Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı savaşı suçları bütün insanlığı ilgilendiren en ağır insan hakları ihlalleri ve en büyük suçlardır. Yeni TCK bu suçlardan soykırım suçunu ve insanlığa karşı suçları özel bölümün ilk başına koyarak, bu suçlara karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca, Anayasa md. 38 ve yeni TCK md. 18 (2. fık.) ile de Türk vatandaşı bile olsa bu suçların faillerinin UCM’ye teslimine imkan sağlamıştır. Diğer taraftan bu suçlar dünyanın neresinde işlenirse işlensin cezasız kalmaması için Türkiye’de re’sen kovuşturulması kabul edilmiştir. Bütün bu düzenlemeler yeni TCK’nın insan haklarına verdiği önemin bir göstergesidir.
2. TCK’da soykırım suçunun tanımı yapılırken Soykırım Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’deki (md. 6) tanımın esas alınmış olması, hem uluslararası hukuktaki mevcut durumu yansıtması hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü karşısında Türk hukukunun herhangi bir eksikliğin söz konusu olmaması açısından gayet yerinde bir düzenleme olarak kabul edilmelidir.
3. İnsanlığa karşı suçlar, bir çok ülkede olduğu gibi, Türk hukukuna da yeni girmiştir. Bu suçlar ceza kanunlarındaki normal suçlar olarak cezalandırılmaktaydı. Ancak genel ceza hukukunun  uygulanması, insanlığa karşı suçların gerçek boyutunu kapsayamaz. Suçun sivil halka karşı yaygın veya sistematik bir saldırı kapsamında işlenmiş olduğu gerçeği ve suçun içerdiği özel haksızlık, ceza yaptırım tespit edilirken dikkate alınmaz. Bu açıdan Ceza Kanunumuzda insanlığa karşı suçların düzenlenmiş olması yerindedir. Güncel olması ve devletlerarası ceza hukukunun son durumunu yansıtması açısından UCM Statüsü’nün 7. maddesindeki insanlığa karşı suçların tanımı Türk hukukuna alınmalıydı. TCK md. 77’de UCM Statüsü’nden ayrılmış olmasının mantıklı bir açıklaması yoktur.  TCK md. 77’deki düzenleme UCM Statüsü’nün gerisinde kalmıştır. Bu durum ileride Türkiye’de ceza kovuşturmasının mümkün olmaması nedeniyle UCM Statüsü’nün 17. maddesi uyarınca UCM’nin yargı yetkisini kazanması tehlikesi doğurabilir.
4. Uluslararası suçların kovuşturulmasında sınırlanmamış bir evrensellik ilkesinin kabul edilmesine bir takım itirazlar ileri sürülmektedir. Türk hukukundaki düzenlemeye benzer bir düzenleme Belçika hukukunda kabul edilmiştir. Ancak bazı devletlerin Belçika’ya yönelik baskı ve itirazlar sonucu Belçika, mutlak bir evrensellik ilkesini kaldırmak zorunda kalmıştır. Kreicker, Rezeption des Völkerstrafrechts, VI.; Durmuş Tezcan, Uluslar arası Mahkemelerin Evrensel Yargı Yetkisi ve Belçika Örneği, Hukuk ve Adalet, sayı 1, Kış 2004, s. 77 vd.
 Türkiye’nin de aynı durumla karşılaşması muhtemeldir. Yapılması gereken, Alman hukukunda olduğu gibi, yurt dışında işlenen uluslararası suçların failinin yabancı olması halinde Türkiye’de yargılanmasını kabul etmemek ya da bu konuda en azından soruşturma ve kovuşturma için savcıya yetki vermek olabilirdi. Bu konuda yeni Ceza Muhakemesi Kanununda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğu görülmektedir.

