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Yıldız Seferinoğlu - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı
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Türkiye Hukuk Platformu olarak proje paydaşlarımız Uluslararası Hukukçular Birliği 
ve Azerbaycan Hukukşinaslar Federasyonu ile birlikte 16-19 Aralık 2018 tarihleri 
arasında 2. Avrasya Hukuk Kurultayını düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 

İlkini 2014 yılında Bosna-Hersek Cumhuriyetinin başkenti Saraybosna’da gerçek-
leştirdiğimiz Avrasya Hukuk Kurultayından yaklaşık beş sene sonra Avrasya grubu 
ülkeler arasında hukuk alanında iş birliğini sağlama misyonumuz gereği Bakü’de 
tekrar bir araya geldik.  Avrasya Hukuk Kurultaylarını düzenlemek bizler için son 
derece önemli. Coğrafyamızda yer alan ülkeler arasında çeşitli organizasyonlar sa-
yesinde pek çok konuda iş birliği kurulduğuna şahit olduk. Ancak hukuk dünyası açı-
sından bu yakınlık düzeyi maalesef istenen seviyeye ulaşamadı. Yıllar önce ilk Av-
rasya Hukuk Kurultayını hazırlarken sahip olduğumuz motivasyon, bu iş birliğinin 
kurulmasına yönelikti. O zaman için büyük problem olarak gördüğümüz “Birlikte 
Yaşama Kültürü” konusu, alanında yetkin hukukçularca üç gün boyunca tartışıldı. 
Otuz iki ülkeden yaklaşık üç yüz hukukçunun bir araya geldiği 1. Avrasya Hukuk Ku-
rultayında, birlikte yaşama kültürü gibi hassas bir konuyu başarıyla işledikten sonra 
tam anlamıyla hukuki bir iş birliğinin sağlanacağına olan inancımız arttı.  

Azerbaycan ile olan hukuk alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla on yıl önce 
görüşmelere başladık. Azerbaycan’dan pek çok heyeti Türkiye’de ağırladık. Azerbay-
canlı hukukçular da Türkiye’den pek çok heyeti Bakü’de misafir etti. Bu görüşme ve 
çabaların bir neticesi olarak 2014 yılında Türkiye Azerbaycan Hukuk Platformu’nu 
kurduk. O günlerde başlayan çabaların ve emeklerin taçlanması adına 2. Avrasya Hu-
kuk Kurultayı’nı Bakü’de düzenlemeye karar verdik. Yirmi altı ülkeden üç yüz elliye 
yakın hukukçu, Bakü’de 2. Avrasya Hukuk Kurultayı için bir araya geldi. Günümüz 
dünyasında birçok bölgede savaşlara, ağır insan hakları ihlallerine ve uluslararası 
krizlere hep birlikte şahit olup bunlardan etkilenmekteyiz. Başta Birleşmiş Millet-
ler olmak üzere pek çok uluslararası mekanizmanın varlığına rağmen bu krizlerin 
önüne maalesef geçilememektedir. Üstelik uluslararası hukukun bu kadar yaygın ve 
geniş etki alanının olduğu, uluslararası sözleşmelerin sayısının her geçen arttığı bir 
dönemde... Tam da bu sebeple 2. Avrasya Hukuk Kurultayının temasını “Uluslara-
rası Adalet için Uluslararası Hukuk” olarak belirledik. İki aşamalı gerçekleştirdiği-
miz kurultayımızın birinci aşamasını oluşturan sempozyumda uluslararası hukuk ve 
uluslararası kurumlar, göç, sığınma ve insanlığa karşı suçlar, uluslararası terörizm 
ile uluslararası hukuk ve silahsızlanma konularını ele aldık. Farklı ülkelerden ge-
len hukukçu akademisyenler ve bürokratlar beş oturum boyunca bu konular üzerine 
konuştu. Kurultayımızın ikinci aşamasında ise üç farklı çalıştay gerçekleştirdik. Bu 
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çalıştaylarda, yüksek yargı, hukuk eğitimi ve avukatlık mesleği alanlarında bilgi ve 
tecrübe paylaşımları yapılarak iş birliklerini artırma yolları arandı. Bu ve benzeri ça-
lışmaların ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli ve kurumsal katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz.

Elinizdeki eser bu hassasiyetler ile tertiplenmiş kurultaya iştirak eden katılımcıların 
tebliğlerinin tam metinlerini barındırmaktadır. Ayrıca kurultay kapsamında düzen-
lenen çalıştaylar neticesinde hazırlanan raporları da kitabın sonunda bulabilirsiniz.  
Bu nitelikli bilimsel çalışmayı istifadenize sunmaktan büyük bir gurur duyarız. 

2. Avrasya Hukuk Kurultayının Azerbaycan’ın kadim başkenti Bakü’de düzenlen-
mesinde desteklerini esirgemeyen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın  
İlham Aliyev’e, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’e, bütün 
çalışmalarımıza büyük özverilerle destek sağlayan AK Parti Genel Sekreteri Sayın 
Fatih Şahin’e, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Av. Necati Ceylan’a,  
projenin hayata geçirilmesi için önemli desteklerinden dolayı Sayın Av. Mevlüt 
Uysal’a, değerli dostum Av. Ömer Faruk Kalaycı’ya, Azerbaycan ve Türkiye 
arasında adeta köprü vazifesi üstlenen  kıymetli Av. Aygün Aliyeva’ya,  
başından beri bize inanarak desteklerini esirgemeyen Azerbay-
can Milli Meclisi Hukuk Siyaseti ve Devlet Kuruculuğu Komisyonu Başka-
nı ve aynı zamanda Azerbaycan Hukukşinasları Konfederasyonu Başkanı  
Dr. Ali Hüseynli’ye şükranlarımı sunarım. 
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Av. Necati CEYLAN
Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri
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Türkiye Hukuk Platformu Azerbaycan Hukukşinaslar Federasyonu ve Başkanı bulun-
duğum Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından düzenlenen 2. Avrasya Hukuk Ku-
rultayı, hem Avrasya grubu ülkeleri hem de İslam ülkeleri için çok önem taşıyan bir 
konuyu gündemine aldı. “Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk.”

Uluslararası Hukukçular Birliği 40 ülkeden yüzlerce hukukçu üyesi olan ve dünya-
da hukukun,  insan haklarının ve adaletin tesisine katkı yapmayı amaçlayan bir sivil 
toplu kuruluşudur. Dünyada adaletin, hukukun ve evrensel değerlerin tamamen güçlü 
ülkelerin egemenliğine terk edildiği bir dönemde, uluslararası alanda faaliyet göste-
ren bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu kavramların doğru zemine oturtulması için 
gayret göstermekteyiz. 

Bilindiği gibi, Dünyanın egemenleri, açık haksızlıklara çoğunlukla hayır dememekte, 
bazen de bu haksızlıkları teşvik ve tahrik etmektedir. Söz gelimi; on yıllardır işgal al-
tında bulunan Azerbaycan topraklarının işgali ve topraklarından sürülen on binlerce 
Azerbaycanlının mağduriyeti bu ülkelerce normal görülmekte ve bu haliyle devamı 
onaylanmaktadır. 

Bizler, uluslararası Hukukçular Birliği olarak Azerbaycan’daki bu haksızlıkları top-
raklarından edilen Karabağ’lılar başta olmak üzere, Filistin, Myanmar ve diğer maz-
lum coğrafyadaki mağduriyetlerin izalesiyle hakların iadesi gerektiğini her plat-
formda ifade etmekteyiz. Nitekim geçen hafta Türkiye’de yapılan Uluslararası İnsan 
Hakları Konferansınd a üyelerimiz, Karabağ işgalini ve yerlerinden edilen Karabağ’lı-
ların problemini en yüksek sesten dile getirmiştir. Açıkça ifade etmek isteriz ki, biz bu 
durumu sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Bu toplantının, Dünyada barışın tesisine, adaletin ikamesine, dostluğumuzun ve kar-
deşliğimizin ilelebet devam etmesine vesile olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum.
Uluslararası Hukukçular Birliği olarak başta ev sahibi Azerbaycan olmak üzere, Ku-
rultay’a katılan bütün ülkelerin hukukçularını en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. 
Bundan sonra bölge ülkeleri ile bu tarz sempozyum ve toplantılar vesilesiyle hukuk 
alanında iş birliklerimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Bu toplantılardan çıkacak so-
nuçların uluslararası adalete katkı sunmasını umuyoruz.

Saygılarımla.
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Dr. Ali HÜSEYNLİ 
Azerbaycan Hukukçuları Konfederasyonu Başkanı

Azerbaycan Milli Meclisi Hukuk Siyaseti ve Devlet 

Kuruculuğu Komisyonu Başkanı
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“Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk” temalı İkinci Avrasya Hukuk Kurultayı-
na göstermiş olduğunuz katılımdan dolayı bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. 
Başta Türkiye ile Azerbaycan arasında olmak üzere, Rusya, Avrasya grubu ülkeleri ve 
İslam dünyasının hukukçularının ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bilgi ve tecrübe 
paylaşımını artırma yollarının arandığı bu projeye ev sahipliği yapmış olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.

Ülkemiz Güney Kafkasya bölgesindeki en gelişmiş ve güçlü devlet olmasının yanı sıra, 
aynı zamanda Avrasya’da ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerde öncü bir rol oy-
namaktadır. Bir ülkede hukukun üstünlüğü yoksa sadece adaletin tesisi değil; siyasi, 
kültürel ve ekonomik gelişmeler de sağlanamaz. Hukukun üstünlüğüne vermiş oldu-
ğumuz bu önem bugün burada toplanmamızın başka bir nedenidir. 26 ülkeden 350 
hukukçunun ülkemizin başkenti Bakü’de bir araya gelmesi bizim açımızdan fevkala-
de önemli bir hadisedir. 

Gerek jeopolitik gerekse de kültürel anlamda Türk dünyasının kalbi konumunda yer 
alan Azerbaycan, Türkiye ile Türk dünyasını oluşturan diğer devletlerarasında adeta 
bir köprü konumundadır. Bu köprü sadece aynı kültüre sahip ülkeler arasında değil, 
Avrupa ile Türk dünyası arasında kurulmuş bir bağı da ifade etmektedir. Bu bağ aynı 
zamanda kalıcı iş birliklerinin de teminatı konumundadır. Demokrasi ve hukukun 
üstünlüğüne olan inanç bu kalıcılığın en büyük güvencesini oluşturmaktadır. Sade-
ce Azerbaycan ile Türkiye arasında sınırlı kalmayıp başta Rusya olmak üzere Avrasya 
bölgesi ülkeleri ve İslam dünyası ülkelerini bir araya getirmekteki en büyük gayemiz 
bu inanca uygun iş birlikleri yaratmaktır. Bu beraberliklerin kurucu anayasasını şüp-
hesiz hukukçular oluşturacaktır. Hukuk düzleminde kurulacak bağlar beraberinde 
zamanla ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliğini de doğuracaktır. Bugün bu Kurul-
tay’ın bir amacı da kalıcı iş birliğinin kurumsallaşması yollunda atılacak ilk adım ol-
masıdır. Biz ülkemiz ve bölgemiz açısından bu özelliğe çok önem veriyoruz. 

Hukuka verdiğimiz önem sadece ülke sınırlarımızla bizi bağlı tutmamaktadır. Ulus-
lararası arenada her zaman yanımızda gördüğümüz Türkiye’nin, başta terörizm ile 
mücadelesi olmak üzere her türlü davasında yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. 
Bu bağ Azerbaycan ile Türkiye arsında sarsılmayacak kadar güçlü bir ilişkinin de te-
minatıdır. Bugün Türkiye’nin başta FETÖ olmak üzere PKK, PYD gibi terör örgütleri 
ve gruplarıyla olan mücadelesinde uluslararası hukukun tam olarak uygulanması-
nın takipçisiyiz. Özellikle etkisi Türkiye sınırlarını aşan FETÖ terör örgütü üyelerinin 
yargılanması için Türkiye’ye iadesi noktasında diğer devletlerin daha hassas olma-
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sını bekliyoruz. Bu sayede tam ve mutlak iş birliği kurulması mümkün olacaktır. Aksi 
halde adaletin tesisi çok mümkün görülmemektedir. Malumunuz ülkemiz toprakla-
rının Dağlık Karabağ kısmı uzunca bir süredir Ermenistan tarafından işgal altında 
tutulmaktadır. Gerek uluslararası hukuka gerekse de devletlerarası ilişkilere aykırı 
süregelen bu işgal yüzbinlerce Azerbaycan vatandaşını mağdur etmiştir. Bölgede iş-
galcilerin tutumu aynı zamanda bir insanlık suçu olmuştur. Tüm bu mağduriyetlerin 
derhâl giderilmesi adına uluslararası hukukun mekanizmalarının aktif ve etkin bir 
şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Aynı dili konuşan aynı dine inanan ve aynı fikirde birleşen iki ülkenin Avrasya hukuk  
kurultayına öncülük etmesi parlak geleceğimizin nişanesidir. Aynı hayali görebilme-
miz ve aynı inançla geleceğimizi inşa edebilmemiz için bu gün bu toplantıda ilk adımı 
atmış oluyoruz. 
 
İki gün sürecek kurultayda ilk gün, mevcut bölgesel çatışmalara ve uluslararası alan-
da terörle mücadelenin yasal boyutuna, Avrasya bölgesindeki devletlerin bu konuda 
ortak faaliyetlerine, bu ülkelere göç sorunlarına odaklanılacaktır. Azerbaycan top-
raklarının Ermenistan tarafından işgalinin bir sonucu olarak, uluslararası hukukun 
ihlali, devletlerin toprak bütünlüğü ve diğer uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali ele 
alınacaktır. Dünyadaki silahsızlanma alanında yapılacak çalışmalar, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi›nin faaliyetleri ve benzeri konular masaya yatırılacaktır. Kurul-
tay’ın ikinci gününde ise çalıştaylarda farklı ülkelerden katılım gösteren hukukçular 
bir araya getirilerek kalıcı iş birliklerinin kurulması ve kurumsallaşması yolunda ge-
rekli fikir alışverişleri yapılacaktır. 

Uluslararası niteliği haiz bu önemli kongrenin ülkemizde düzenlenmesine destek-
lerinden dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti Devletine; projeye göstermiş olduğu ilgi 
alaka ve ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev’e huzurları-
nızda müteşekkir olduğumu bildirmek isterim. Kurultay da emeği geçen projenin her 
kademesinde görev alan kişilere ayrıca şükran ve minnettarlığımı ifade eder, çalış-
malarımızda başarılar dilerim.
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Əli HÜSEYNLİ 
Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasının Sədri

Milli Məclis Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi Sədri 
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“Beynəlxalq Ədalət üçün Beynəlxalq Hüquq” mövzulu 2-ci Avrasiya Hüquq Qurul-
tayında iştirakınız üçün bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Başda Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında olmaqla, Rusiya, Avrasiya ölkələri və İslam dünyasının hüquq-
şünaslarının münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş məlumat və təcrübə 
mübadiləsini artırma yollarının axtarıldığı bu proyektə ev sahibliyi etmiş olmanın 
haqlı qürurunu yaşayırıq. 

Ölkəmiz Cənubi Qafqaz regionunun ən inkişaf etmiş, güclü dövləti olmaqla yanaşı, 
həmçinin Avrasiya bölgəsində həyata keçirilən iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrdə va-
sitəçi rol oynayır. Əgər ölkələrdə qanunun aliliyi təmin olunmasa, ədalət mühakiməsi 
həyata keçirilməsə, siyasi, mədəni və iqtisadi inkişaf da olmaz. Qanunun aliliyinə ver-
diyimiz bu əhəmiyyət bu gün burada toplanmamızın başqa bir səbəbidir. 26 ölkədən 
350 hüquqşünasın ölkəmizin paytaxtı Bakıda bir araya gəlməsi bizim üçün son dərəcə 
vacib bir hadisədir.

Gərək geosiyasi gərək də mədəni mənada Türk dünyasının ürəyi mövqeyində işti-
rak edən Azərbaycan, Türkiyə ilə Türk dünyasının digər dövlətləri arasında sanki bir 
körpü vəziyyətindədir. Bu körpü sadəcə eyni mədəniyyətə malik olan ölkələr arasın-
da deyil, həm də Avropa ilə Türk dünyası arasında qurulan bir əlaqəni ifadə edir. Bu 
əlaqə  eyni zamanda daimi əməkdaşlığın təminatı mövqeyindədir. Demokratiyaya və 
qanunun aliliyinə olan inam bu qalıcılığın ən böyük zəmanətidir. Yalnız Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında məhdud qalmayıb başda Rusiya olmaqla Avrasiya bölgəsi ölkələri 
və İslam dünyası ölkələrini bir araya gətirməkdəki ən böyük məqsədimiz bu inanca 
uyğun əməkdaşlıq yaratmaqdır. Bu birliklərin konstitusiyasının təsisini, şübhəsiz ki, 
hüquqşünaslardan quracaqdır. Hüquqi səviyyədə qurulacaq əlaqələr iqtisadi, siyasi və 
mədəni əməkdaşlığa səbəb olacaq. Bu Qurultayın bir məqsədi də ondan ibarətdir ki, 
bu daimi əməkdaşlığı institusionallaşdırmaq üçün ilk addımdır. Biz bu xüsusiyyətə 
ölkəmiz və regionumuz baxımından böyük əhəmiyyət veririk.

Qanuna verdiyimiz əhəmiyyət sadəcə ölkəmizin sərhədləri ilə məhdud deyildir. Bey-
nəlxalq arenada hər zaman yanımızda gördüyümüz Türkiyənin, başda terrorizm ilə 
mübarizəsi olmaq üzrə hər cür iddiasında yanında olduğumuzu ifadə etmək istəyirik. 
Bu bağ Azərbaycan ilə Türkiyə arsında sarsılmayacaq qədər güclü bir əlaqənin də tə-
minatıdır. Bu gün Türkiyənin başda FETO olmaqla PKK, PYD kimi terror təşkilatları və 
qruplarıyla olan mübarizəsində beynəlxalq hüququn tam olaraq tətbiq olunmasının 
təqibçisiyik. Xüsusilə təsiri Türkiyə sərhədlərini aşan feto terror təşkilatı üzvlərinin 
mühakimə olunması üçün Türkiyəyə qaytarılması nöqtəsində digər dövlətlərin daha 
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həssas olmasını gözləyirik. Bu yolla tam və mütləq əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. 
Əks təqdirdə, ədalətin qurulması mümkün deyildir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizin 
Dağlıq Qarabağ hissəsi uzun müddət Ermənistan tərəfindən işğal altındadır. Bey-
nəlxalq hüquq və dövlətlərarası münasibətlərə zidd olan bu işğal yüz minlərlə Azər-
baycan vətəndaşına zərər vermişdir. Bölgədəki işğalçıların mövqeyi də insanlığa qarşı 
cinayətdir. Bütün bu şikayətlərin dərhal aradan qaldırılması üçün beynəlxalq hüquq 
mexanizmləri effektiv və səmərəli istifadə edilməlidir.

Eyni dildə danışan, eyni dinə inanan və eyni fikirdə birləşən iki ölkənin, Avrasiya 
hüquq qurultayına liderlik etməsi parlaq gələcəyimizin nişanəsidir.  Eyni məqsədi 
görəbilməyimiz və eyni inancla gələcəyimizi qura bilməyimiz üçün bu gün bu toplan-
tıyla ilk addımı atmış oluruq. 

2 gün davam edəcək qurultayda ilk gün mövcud regional münaqişələrə və beynəlxalq 
aləmdə baş alıb gedən terrorizimlə mübarizəyə hüquqi aspektinə, bu yöndə avrasi-
ya coğrafiyasında yerləşən dövlətlərin birgə fəaliyyətinə, bu ölkələrə immiqrasiya 
problemlərinə yönələcəkdir. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal 
edilməsinin bir nəticəsi olaraq, beynəlxalq hüququn pozulması,  dövlətlərin ərazi bü-
tövlüyü və sair hüquq prinsiplərinin pozulması müzakirə olunacaqdır. Dünyada si-
lahsızlanma üzrə görüləcək işlər, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyəti və 
buna bənzər məsələlər müzakirə olunacaqdır. Qurultayın ikinci günündə isə iclaslar-
da müxtəlif ölkələrdən olan hüquqşünaslar bir araya gətirilərək daimi əməkdaşlıqla-
rın qurulması və təşkilatlanma yolunda zəruri fikir mübadiləsi ediləcəkdir.

Beynəlxalq xüsusiyyətə malik bu əhəmiyyətli qurultayın ölkəmizdə təşkil edilməsinə 
dəstəklərinə görə başda Türkiyə Respublikasına; Layihəyə göstərmiş olduğu diqqətə 
və marağa görə prezidentimiz cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirmək istə-
yirəm. Qurultayda əməyi keçən hər bir şəxsə minnətdarlığımı bildirir və işlərində 
uğurlar arzulayıram.
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Av. Cahit ÖZKAN
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili

Denizli Milletvekili
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Türkiye ve Azerbaycan’ın Sayın Adalet Bakan Yardımcıları, Sayın Milletvekilleri, 
Yüksek Yargının değerli üyeleri, baro başkanları, hukukçu akademisyenler, avukatlar 
kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım, bayanlar, baylar, hepinizi en derin hür-
metli duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Azerbaycan’dan Hukuk-
şinaslar Federasyonunun ortaklaşa düzenlemiş olduğu ikinci Avrasya hukuk kurulta-
yında siz değerli hukukçularla beraber olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek is-
terim. Adalet Bakanlığımızın da destekleri ile organize edilen bu kurultayda günümüz 
uluslararası hukuk meselelerinin en önemli ve güncel meseleleri ele alınacak. 

Türkiye bilhassa Soğuk Savaş sonrası dönemde coğrafi, siyasi ve diplomatik vizyonu 
çerçevesinde uluslararası örgütler bünyesinde önemli ölçüde katkı sağlamış ve etkili 
olmuştur. Türkiye bugün aynı anda NATO’ya, Avrupa Konseyi’ne, G20’ye, MİKTA’ya, 
KEİ’ye CICA’ya, İslam İşbirliği Teşkilatı’na ve Türk Konseyine ve farklı kıtaları tem-
sil eden daha birçok uluslararası kuruluşa üye olan bir ülkedir. Türkiye, uluslararası 
örgütler kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde, diğer ulusların egemenlik haklarına 
saygı göstermiş ve kendi egemenliğine karşı yapılan müdahalelere uluslararası hukuk 
kuralları çerçevesinde müdahalede bulunmuş, bulunmaktadır. Bölgemizde ve dünya-
nın diğer bölgelerinde ulus devletler, üçüncü devletler tarafından desteklenen silahlı 
terör örgütü niteliğindeki devlet dışı silahlı gruplar marifetiyle saldırıya uğramakta-
dır. Bu vekalet savaşlarında maalesef büyük ülkeler ve uluslararası kurumlar, ulusal 
egemenlik anlayışına dayanan uluslararası hukukun hayata geçirilmesi için üzerleri-
ne düşen görevi yerine getirmiyorlar. 

Bu bağlamda, Türkiye olarak uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların dün-
ya barışını korumak için gerekliliğine inanmaktayız. Ancak geçmişte yaşanılan acı 
örneklerde görüldüğü gibi günümüzde de dünya genelinde büyük dramlar yaşan-
maktadır. Uluslararası büyük krizler toplumları ülkeleri derinden etkilemeye devam 
etmektedir. Devlet otoriteleri zayıflamakta, terör örgütleri faaliyet alanlarını geniş-
letmektedir. Buna karşın, başta BM olmak üzere uluslararası örgütler bu krizleri ön-
lemek noktasında ya da sorunların çözümünde yeterince etkili olamamaktadır. Başta 
BM olmak üzere uluslararası kurumların adil bir şekilde yeniden yapılanması ve etkili 
karar alma mekanizmalarını kurması gerekmektedir. 
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Uluslararası hukuk bütün devletler için gereklidir. Ancak bu gereklilik sayesinde dün-
yada adil bir sistem kurulabilir. Bunun en yalın ifadesi devletlerin maksimum saygıyı 
göstermesi ile olacaktır. Üzülerek belirtmek isterim ki birçok devlet uluslararası hu-
kuka bu saygıyı göstermediği gibi, sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket 
etmektedir. Bunu yaparken de pek çok uluslararası hukuk kuralını, teamülünü çiğne-
mektedir. Unutmamak gerekir ki bugün uluslararası kuralları, teamülleri çiğneyen bu 
devletler, yarın bu ihlallerin mağduru durumuna da gelebilirler. Esasen şu anda ulus-
lararası sahada maalesef hukukun gücünden ziyade gücün hukukundan bahsedilmesi 
çok üzücüdür. Özellikle 11 Eylül sonrası dünyada uluslararası hukuk bazı büyük güçler 
tarafından adeta rafa kaldırılmıştır. Bu gibi devletler tarafından PKK/PYD/YPG, FETÖ 
ve DAEŞ gibi insan hakları ve demokrasinin düşmanı olan terör örgütlerine verilen 
destekten dolaylı hukuki sorumlulukları yoluna gidilmesi, işleyen bir uluslararası 
hukuk sisteminde çoktan gerçekleşmiş olurdu. 

Bu olumsuz manzaraya rağmen biz Türkiye olarak, uluslararası hukukun gereklili-
ğine ve daha da güçlendirilmesine inanmakta ve desteklemekteyiz. Uluslararası hu-
kukun ağır şekilde ihlal edilmesi nedeniyle bugün dünyanın farklı coğrafyalarında 
büyük insani krizler oluşmuş ve oluşmaya devam etmektedir. Biz üzerimize düşen 
sorumluk bilinciyle diğer devletlerle iş birliği yaparak bu krizlerin çözümü noktasın-
da üstün gayretler göstermekte ve büyük başarılar elde etmekteyiz. 
Uluslararası hukukun hiçe sayılarak oluşturulan kaos neticesinde son yirmi yılda sa-
dece bölgemizde milyonlarca insan katledildi. Yine milyonlarca insan mülteci konu-
muna düştü. Bu acı insanlık tablosu dahi mevcut uluslararası kurumların yetersizli-
ğini ifade etmektedir. 

Bugün burada bu değerli Kurultay’da en önemli amaçlardan birisi de Avrasya bölge-
sinde bulunan ülkeler arasındaki hukuki dayanışmayı ve iş birliğini artırmaktır. Yakın 
coğrafyada yaşayan, ortak mirasa sahip, aynı kültürel kodları taşıyan Avrasya Ülke-
lerini, birbirine yakınlaştırmak amacıyla ilişkilerin hem toplumsal hem de devletler 
düzeyinde geliştirilmesi zaruridir. Bunun yolu ortak paydalar üzerine inşa edilecek 
iş birliklerinden geçer. Hukuk alanındaki ş birliği bu alanda en önemlisidir. Ancak bu 
sayede arz edilen uluslararası adaleti sağlayacak bir uluslararası hukuk kültürü geliş-
tirebiliriz.

Bu amaca matuf olması temennisiyle, 2.si düzenlenen Avrasya Hukuk Kurultayı’na ev 
sahipliği yapan Azerbaycan başta olmak üzere, katılımcı ülkelere sunmuş oldukları 
katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Organizasyonu gerçekleştiren ve bugün 



29

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

burada yaklaşık 26 farklı ülkeden 350’ye yakın adalet bakanlığı temsilcileri, hukukçu 
milletvekilleri, yüksek mahkeme üyeleri, hukukçu akademisyenler ve avukatları bir 
araya getiren Türkiye Hukuk Platformuna, Azerbaycan Hukukşinaslar Federasyonu-
na, Uluslararası Hukukçular Birliği’ne teşekkürlerimi iletmek isterim. İşleyen, adil bir 
uluslararası sisteminin olmaz olmazı ulusların eşitliği ve adalet ilkesine dayanan bir 
uluslararası hukuk bir hukuk olduğu vurgusu ve bu toplantının bu husustaki mesele-
lere çözüm bulunmasına katkıda bulunması temennisiyle sözlerime son veriyorum. 



30

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Azer CAFEROV
Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin Müavini
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Hörmətli Qurultay iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!

İlk növbədə, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasına və Türkiyə Hüquq Plat-
formasına mühüm mövzulara həsr olunan bugünkü Qurultayın təşkil edilməsinə görə 
təşəkkürümüzü bildiririk.

Eyni zamanda bir sıra dövlətlərin ədliyyə və məhkəmə orqanlarının yüksək təmsil-
çilərini və digər dəyərli qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram. 

Əlamətdar haldır ki, belə bir möhtəşəm Beynəlxalq Hüquq Simpoziumu Azərbaycanda 
Xalq Cümhuriyyətinin – demokratik respublikanın 100-cü ilində, Azərbaycan ədliy-
yəsinin 100 illiyinin qeyd olunduğu dövrdə keçirilir. Bu tarixi hadisə ilə bağlı Bakı-
da yüksək səviyyəli Beynəlxalq Konfrans keçirilmiş, və bir çox, o cümlədən bu gün 
burada təmsil olunan Türkiyə, Belarusiya, Gürcüstan dövlətlərinin ədliyyə nazirləri, 
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri tədbirimizdə iştirak edərək dəyərli fikirləri ilə bö-
lüşmüşlər. 

Qurultayın birgə səylərlə təşkili Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin, iki ölkə 
hüquqşünasları arasındakı səmərəli qarşılıqlı əlaqələrinin göstəricisidir və əminliklə 
demək olar ki, bu mötəbər tədbir türkdilli və İslam ölkələri arasında hüquqi əmək-
daşlığın genişlənməsinə, hüquqi sahədə yeni ideya və təcrübələrin formalaşmasına 
növbəti tövhə verəcəkdir.

Xanımlar və cənablar!

Bildiyiniz kimi Qurultay ərəfəsində müasir beynəlxalq hüququn əsas təməl daşların-
dan olan Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 70 illiyi qeyd olunurdu. Bu 
sənədlə müəyyən olunmuş prinsip və hüquqların əksəriyyəti artıq beynəlxalq adət 
hüququna çevrilsə də, onların etibarlı təminatına dəstək vermək bu gün də müxtəlif 
ölkə hüquqşünaslarının toplaşdığı bu cür forumların hədəflərindən olmalıdır.

Qeyri-demokratik Sovet rejimində 70 illik tarixə malik Azərbaycan bunun nə qədər 
vacib olduğunu yaxşı bilir. Məşhur bir siyasətçinin dediyi kimi, «Sovet Konstitusi-
yası insanlara bütün növ heyranedici hüquqlar nəzərdə tutmuşdu. Lakin bu hüquqlar 
boş vədlər idi, çünki həmin sistem qanunun aliliyinə və həmin hüquqları təmin edən 
müstəqil məhkəmə hakimiyyətinə sahib deyildi». 
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Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə demokratik cəmiyyətə xas məhkəmə-hüquq sistemi yaradılmışdır. 
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu proses daha da dərinləşdirilərək 
məhkəmə sistemi beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilmiş, qanunvericilik 
əsaslı surətdə yenilənmiş, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi möhkəmləndiril-
miş, müvafiq infrastruktur konseptual olaraq müasirləşdirilmişdir.

Bu gün də davamlı xarakter daşıyan məhkəmə islahatları Avropa Şurası, Avropa İt-
tifaqı, Dünya Bankı və digər mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təqdir olunur. 
Azərbaycanda hakimlərin seçimində tətbiq olunan prosedurlar Avropa Şurası tərə-
findən digər dövlətlərə tövsiyə edilir, ötən il ölkəmiz Avropa Şurasının «Ədliyyənin 
Kristal Tərəzisi» müsabiqəsinin mükafatçısı olmuş, bu ay isə Azərbaycan nümayən-
dəsi Avropa Şurası Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının 
(CEPEJ) prezidenti seçilmişdir. 

Güman edirəm ki, bütün bunların fonunda məhkəmə islahatlarına dair simpoziumun 
seminar mövzuları çox maraqlı keçəcəkdir. 

Beynəlxalq təşkilatlarla bağlı problemlərin Qurultayda müzakirəsi də olduqca vacib-
dir. Çünki onların fəaliyyətində bəzən beynəlxalq hüququn prinsiplərinin gözlənil-
məməsinə, pozulmuş insan hüquqlarının bərpasına sonadək nail olunmamasına, ikili 
standartların tətbiqinə rast gəlinir. Misal üçün, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan 
ərazisinin 20 faizinin işğal olunması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul et-
diyi qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal və qeyd-şərt-
siz çıxarılması açıq-aydın tələb olunsa da, işğalçı ölkə onların icrasına məcbur edil-
mir. Buna oxşar sənədlər Avropa Şurası və İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, 
Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı tərəfindən də qəbul 
edilmişdir.

Digər bir məsələ də çox əhəmiyyətlidir. Son hadisələr, o  cümlədən ötən həftə Stras-
burqda terror aktının baş verməsi bu ümumbəşəri bəla ilə mübarizədə yeni mexa-
nizmlər tapıb tətbiq etməyə, birgə səylərimizi daha da gücləndirməyə vadar edir. Bu da 
hüquqi çərçivədə olmalıdır. Çünki “terrorçuluqla qanunun aliliyinə və insan hüquqla-
rına məhəl qoymadan mübarizə aparsaq, onda terrorçular udacaqlar”. Terrorçuluqla 
mübarizədə ekstradisiya və hüquqi yardım sahəsində əməkdaşlığa da diqqət artırıl-
malıdır. Azərbaycan universal və regional konvensiyalardan irəli gələn vəzifələri vic-
danla yerinə yetirməklə kifayətlənməyərək ekstradisiya və hüquqi yardım haqqında 



33

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

xüsusi qanunlar qəbul etmişdir. Bunlar xarici tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı müqavilə 
olmadan belə həyata keçirməyə imkan verir və bütövlükdə terrorun qarşısının alın-
ması üçün əlavə mexanizmdir. FETO terror təşkilatı üzvlərinin ifşa edilərək qardaş 
Türkiyəyə təhvil verilməsi bu sahədə əməkdaşlığın yaxşı təcrübələrindəndir.

Simpozium dünyada insanlıq əleyhinə törədilən cinayətləri, soyqrımları kənarda 
qoymamışdır. Birinci Qurultayın keçirildiyi Bosniya-Herseqovinanın Srebrenitsa 
şəhərində baş vermiş soyqırımı beynəlxalq aləmdə artıq tanınır. Ölkəmiz də Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı insanlıq əleyhinə cinayətlərə 
məruz qalmış, ermənilər tərəfindən Xocalı soyqırımı kimi tarixə düşmüş dəhşətli 
faciə törədilmişdir. Xocalı faciəsi artıq Avropa, Asiya, Afrika və Amerika qitəsindən 
olan 16 dövlət, həmçinin ABŞ-ın 24 ştatı tərəfindən soyqırım aktı kimi tanınmışdır. 
Bu coğrafiyanın genişlənməsində beynəlxalq təşkilat və platformalar tərəfindən öz 
imkanlarından daha səmərəli istifadə ediləcəyinə inanırıq.

Hörmətli konfrans iştirakçıları,

Konfransın işinə uğurlar arzulayırıq və fürsətdən istifadə edib onun işində iştirak et-
diklərinə görə dəyərli qonaqlarımıza bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.

Diqqətinizə görə sağ olun.
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Yıldız SEFERİNOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı
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Değerli Katılımcılar,  Hanımefendiler,  Beyefendiler,

Konuşmama başlamadan evvel, katılımcı ülkelerden gelen değerli hazirûnu en kalbî 
duygularla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da sizlerle  birlikte böy-
lesine kapsamlı bir kurultayda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Bizleri burada konuk eden çok kıymetli Azerbaycan adli makamlarına ve 
hazırlık komitesine teşekkürlerimi iletiyorum. 

Bu vesileyle farklı coğrafyalarda yaşayan, benzer sıkıntılara maruz kalan ve çözüm 
bulmak için çaba sarf eden, hukukçu ve akademisyenlerin bir araya gelmesi, tanış-
ması, fikir alışverişinde bulunması adına düzenlenen 2. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Türkiye ve Azerbaycan, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan sıkı bağlarla 
birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içindeki iki ülke-
dir. Gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel konularda gösterdiğimiz dayanışmayı ar-
tırarak sürdürme inancında ve kararlılığındayız. Cumhurbaşkanlarımız başta olmak 
üzere iki ülke arasında yapılan ziyaretleri, ülkelerimiz arasındaki benzersiz ilişkinin 
bir diğer göstergesi olarak görüyoruz. 

Kafkasya’da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için Türkiye ve ev sahibi 
kardeş Azerbaycan arasındaki dayanışma, tartışılmaz önemdedir. Burada, yeri gel-
mişken Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden ve bölgesel istikrar için en 
önemli tehdit olarak gördüğümüz Karabağ sorununun bir an önce Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğü temelinde çözülmesi konusunda Türkiye olarak çabalarımızın artarak 
sürdürüleceğini de ifade etmek istiyorum.

Değerli katılımcılar; zaman içinde Birleşmiş Milletler’in insanlığın barış ve refah 
beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi 
sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgele-
rine, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. 

Maalesef dünyanın pek çok yerinde etnik temizlikten toplu katliamlara kadar hiçbiri-
mizin görmek istemediği sahneler her gün yeniden karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde sağ-
lıktan eğitime, gıdadan kültüre kadar bu büyük çatı altında yürütülen çalışmaların hep-
siyle de ilgili olarak bir tatminsizlik hali mevcuttur. Böyle önemli bir yapının adı sürekli 
başarısızlıkla anılan bir kurum haline gelmesine bizim gönlümüz rıza göstermiyor.
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İşte bu sebeple, her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in 
yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun 
için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, “Dünya 5’ten büyüktür.” derken de in-
sanlığın ortak vicdanın sesi olduğumuza inanıyoruz.

Ülkemiz, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularına çok büyük bir önem atfet-
mektedir. Bu alanlardaki uluslararası çabalara aktif biçimde katılım, ilgili uluslara-
rası anlaşmalara taraf olma, bunların bütünüyle uygulanmasının takibi, bu bağlam-
da ilgili kuruluşlarımız arasında gerekli eşgüdümün sağlanması Türkiye’nin ulusal 
güvenlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Kaçakçılık ve bazı devlet-
lerin, teröristler, aşırı uçta yer alan unsurlar veya örgütlü suç gruplarıyla iş birliği 
yapmaları sonucunda, söz konusu silahlara ulaşılmasının kolay hale gelmesi, bu si-
lahların yasadışı gruplar tarafından elde edilmesi endişesini artırmaktadır. Terörizm 
ve Kitle İmha Silahlarının yayılmasının tehditkâr boyutunu gözönünde bulunduran 
Türkiye, yayılmanın önlenmesi ve daha güvenli ve istikrarlı bir dünya yaratılması-
na yönelik hedefinin Avrasya ülkeleri tarafından paylaşıldığını görmeyi samimiyetle 
arzu etmektedir.

ADLÎ İŞ BİRLİĞİ – GENEL

Kıymetli Katılımcılar,

Kurultayın hedefleri kapsamında; Ülkemizdeki olumlu tecrübelerimizi paylaşmadan 
önce Ülkeler arası adli işbirliğimize kısaca değinmek istiyorum. Malumunuz olduğu 
üzere, Türkiye, Avrasya ülkeleri ile ilişkilerinin karşılıklı anlayış, iş birliği, ortak de-
ğerler ve ortak yarar temelinde geliştirilmesine özellikle önem vermektedir. 

Karşılıklı çıkarlarımız kadar paylaştığımız ortak evrensel ilkeler üzerine kurulu iliş-
kilerimizin daima daha da ileriye götürülmesi en samimi dileğimdir. Bu çerçevede, 
Türkiye ve  Avrasya ülkeleri arasındaki çok yönlü ve stratejik boyuttaki iş birliğinin 
ulaştığı noktadan Türkiye olarak memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
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TERÖRLE MÜCADELE, GÖÇ ve FETÖ

Saygıdeğer katılımcılar,

Malumunuz adli iş birliğinden söz edildiğinde, terörle mücadele konusundaki iş bir-
liğinin önemi yadsınamaz. Bu konuda ülkemizin yıllardan beri süregelen acı terör 
tecrübesi bir birikimi beraberinde getirmiştir. Son dönemlerde; yakın ve uzak coğ-
rafyada bir çok ülkenin terör saldırısına maruz kaldığını ve bu saldırılarda binlerce 
masum insanın hedef alındığını kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki; ülkemiz de uzun 
zamandır farklı isimler taşısalar da, aynı saikle hareket eden terör örgütlerinin ortak 
hedefi durumundadır. Terörizmin her türüne karşı her alanda etkin ve kararlı bir mü-
cadele sürdürmekteyiz.

Elbette, burada da temsilcileri bulunan dost ve kardeş ülkeler ile bu tecrübelerimizi 
paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız. Terörizmle uzun süren mücadelemiz sıra-
sında edindiğimiz en önemli deneyim, bir ülkenin tek başına terörizme karşı savaşta 
başarılı olamayacağıdır. Küresel nitelikteki bu tehlikeye karşı tüm ülkelerin, iş birliği 
bilinciyle ortak bir eylem platformunda birleşmeleri gereklidir. Bu alanda tüm dost 
ülkelerimizden yakın bir iş birliği ve ortak bir yaklaşım beklediğimizi ifade etmek is-
terim.

Bilindiği gibi, bu acı tecrübelerin sonuncusunu Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ 
terör örgütünün darbe kalkışması görünümündeki silahlı terör eylemi ile yaşamış-
tır. Asker kıyafetli teröristlerin eylemleri neticesinde 251 vatandaşımız şehit olmuş 
ve 2000’den fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta ol-
mak üzere pek çok kamu binası uçak ve helikopterlerle bombalanmıştır. Menfûr darbe 
girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsünde bulunulmuştur. 
Ancak, milletimizin demokrasiye, devletine olan bağlılığı, inancı ve desteğiyle bu te-
röristlerin hain emellerine ulaşmalarına müsaade edilmemiştir. 

Dost ve kardeş ülke olarak Azerbaycan başta olmak üzere, yanımızda oldukları-
nı belirten diğer ülkeler, Türkiye’deki demokrasiye, demokratik kurumlara, seçil-
miş Cumhurbaşkanına ve seçilmiş hükûmete karşı yapılan darbe girişimini asla ka-
bul etmediklerini, meşru görmediklerini, kınadıklarını ifade etmişledir. Azerbaycan 
başta olmak üzere yakın müttefikimiz olan ülkeler, kendi ülkelerinde bulunan FETÖ 
iltisaklı basın-yayın ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ivedilikle son vermek ve 
FETÖ üyesi şahısları ülkelerinde barındırmamak suretiyle, ülkemizde meydana gelen 
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gelişmelere karşı her zaman sergiledikleri hassasiyeti bir kez daha gözler önüne ser-
miştir. Bu kapsamda, özellikle yargı mercilerimiz tarafından FETÖ üyeleri hakkında 
iletilen iade taleplerimiz başta olmak üzere adli taleplerimize verilen hızlı ve etkin 
yanıtlardan ötürü bize desteklerini sunan Avrasya ülkelerine bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bu itibarla, elbette başta kardeş Azerbaycan ve tüm dost ülkelerin gerek 
terör örgütlerine, gerekse adi suçlara ilişkin taleplerine azami hassasiyet gösterdiği-
mizi vurgulamak istiyorum.

Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelenin yanı 
sıra gündemindeki tüm meseleleri takip etmeyi sürdüren bir ülkedir. Bu çerçevede 
bizim üzerinde en çok durduğumuz hususlardan biri de; mülteciliktir.

Özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan iç karışıklar sonucunda Ülkemiz mülteciler 
için hedef ülke olmanın yanı sıra, transit ülke konumuna da gelmiştir. 

Esasen Türkiye yüzyıllar boyunca birçok milletten insan için güvenli liman olmuş-
tur. Zulüm ile abad olunmayacağına inanarak; daha önce olduğu gibi sınırlarımız 
zulümden kaçan tüm mazlumlara açıktır. Hâlihazırda, ülkelerinde yaşanan iç savaş 
ve çatışma nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 4 milyona yakın 
Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir etmekteyiz.

Sizlerin de takdir edeceği üzere; günümüzde mültecilerin durumu artık 21. yüzyılın 
insanlık sınavı haline gelmiştir. Yalnızca bir kaç ülkenin münferit çabalarıyla bu so-
runun çözülemeyeceği aşikârdır. Daha iyi şartlarda, huzur ve güven ortamında yaşa-
yabilmek adına ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilerin sorunlarının çö-
zülmesinde uluslararası topluma büyük vazife düşmektedir.
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TÜRKİYE’DE ADALET ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Diğer taraftan Ülkemizde adalet alanında yaptığımız önemli reformlara kısaca değin-
mek istiyorum. 

Bu kapsamda, 

Davaların daha hızlı sonuçlanması ve vatandaşlarımızın haklarına daha erken kavu-
şabilmeleri için;

Öncelikle Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve mahkeme sayıları bakımından önemli ölçüde 
gelişim sağlayarak Avrupa standartlarını sağlamaya çalıştık. 2 Kasım 2018 itibarıyla 
12.392 kadarı hakim, 6.6643 kadarı savcı olmak üzere toplam hakim-savcı sayımız 
19.055’e ulaşmıştır.

Mahkeme kararlarının kesinleşmesi ve yargılama sürelerinin azaltılması amacıyla 
İstinaf kanun yolunu 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirdik. 

 Vatandaşlarımıza kamu denetçiliğine (ombudsman) başvuru hakkı tanıdık.  

Vatandaşlarımıza Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilme hakkı tanıdık. 
  
Uyuşmazlıkların çözümünün özel ve teknik bilgi gerektirmesi halinde sıkça başvuru-
lan Bilirkişilik kurumunu yeniden düzenledik

Uyuşmazlıkların arabuluculuk ve uzlaştırma yoluyla mahkemeye varmadan çözül-
mesi hedefine ulaşmak amacıyla bazı iş uyuşmazlıklarında ve ticari davalarda arabu-
luculuk yolunu zorunlu hale getirdik 

 Mevzuatta yaptığımız değişikliklerle HSK’ya ihtisas mahkemeleri oluşturmak için 
yasal yetki vererek; Türkiye genelinde başta ticaret, iş ve tüketici olmak üzere ihtiyaç 
duyulan alanlarda yeni ihtisas mahkemelerinin görevlendirilmesini sağladık.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan kanunla birlikte, “İflasın Er-
telenmesi” müessesesinin kaldırılmasını, konkordatonun yeniden yapılandırılması-
nı sağladık.
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Daha şeffaf, hesap verebilir bir adalet sistemini teminen yapılan değişiklikler kapsa-
mında yargının yıllardır süregelen sorunlarını gidermeye yönelik olarak gerçekleşti-
rilen Anayasa değişiklikleri ile yargı yetkisinin tarafsız mahkemelerce kullanılacağı-
nın güvence altına alınmasını sağladık. 
  
28 mahalde yeni icra dairesi modeli uygulamasını hayata geçirerek icra müdürlük-
lerinin işleyişinde verimlilik ve etkinliği arttırdık. 2018 yılı sonuna kadar bu başarılı 
uygulamayı 41 mahalde uygulamış olmayı umuyoruz.

Yargıda hedef süre uygulaması ile vatandaşlarımızın dava süresi ile ilgili önceden bil-
gilendirilmeleri sağladık.  

Vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkini koruma yönünde adimlar atılmıştır. Her 
ne kadar ülkemiz hakkında mesnetsiz ve bilgiye dayanmayan bir takım iddialar dile 
getiriliyor olsa da; özellikle vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkının korunması ve 
mesnetsiz ihbar ve şikâyetler nedeniyle soruşturmaya maruz bırakılmaması için ge-
rekli yasal değişiklikleri yaparak vatandaşlarımız hakkındaki ihbar ve şikâyetin soyut 
ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmamasını sağladık. 

UYAP bünyesinde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’ni (SEGBİS) kurarak, vatandaş-
larımızın birçok davada ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne 
geçtik. 

Modern adli tıp kurumu ile delillerin kaybolmadan tespitini sağladık. 

Malumunuz, yasal düzenlemelerle cezalar ne kadar artırılırsa artırılsın infaz siste-
mi güçlü olmadıkça yasada düzenlenen cezaların etkin sonuçlara ulaşması mümkün 
olmamaktadır. Bu düşünce ile, cezaların infazında yeni ve etkili modeller geliştirdik. 
 
Konuşmamı Mevlana’nın şu sözleri ile tamamlamak istiyorum, şöyle diyor;
İnsanın değeri neyle ölçülür, bilir misin? Aradığı şeyle…. İnsan neyi ararsa ona layık-
tır.” 
 
Hukukuk üstünlüğüne ve temel haklara dayanan adil bir dünya arayışıyla hepinize 
saygılar sunuyorum.
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Anar BAĞIROV
Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı
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Sayın Yıldız bey, sayın Azer bey, sayın Ali bey, sayın Ahmet bey, sayın Necati bey, çok 
değerli yabancı ve yerli misafirler!

Ülkemizin hukuk tarihinde bu çapta bir etkinliğin düzenlenmesinin Cumhuriyetimi-
zin 100. yılının kutlandığı ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Yılı olarak 
belirlenmiş olan 2018 yılına denk gelmesini, doğuda ilk demokratik cumhuriyet olan 
Azerbaycan Halk Cumhuriyetine, onun genelde avukatlardan oluşan kurucularına, 
Halk Cumhuriyetini terörist ermeni-daşnaklardan temizlenmesinde Azerbaycan as-
keri ile omuz-omuza savaşan kardeş Türkiyenin Kafkas İslam Ordusunun kahraman-
larının aziz hatırasına ülkelerimizin hukuk camiasının saygı işareti olarak değerlen-
dirmek gerekir. 

Bu, sadece bizler için değil, bulunduğumuz bölge için büyük bir etkinlik, bu yüzden 
bu iki günlük etkinliğe tarihsel diyebiliriz. Yaklaşık 70 Azerbaycanlı avukatın da katıl-
dığı etkinliğe verdiği desteğe göre başta sayın Ahmet Akcan olmakla, Türkiye Hukuk 
Platformasına, başta sayın Necati Ceylan olmakla, Uluslararası Hukukçular Birliğine, 
başta Ali Hüseynli olmakla, Azerbaycan Hukukçular Konfederasyonuna Azerbaycan 
avukatları adından teşekkür ediyorum.

Bugün Azerbaycan Barosu, uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi için çok taraflı faa-
liyetler yürütüyor. Bu anlamda, etkinliğe katılan temsilcilerin farklı ülkelerden olma-
sı bizler için fırsatdır. Etkinliğin tanıtım broşüründen de anlaşılacağı gibi, sempozyu-
mun ana hedeflerinden biri “ortak kültürel ve tarihi değerleri olan toplumları kamu 
ve devlet düzeyinde bir araya getirmektir”.

Bu hedefe ulaşmak için etkinliğin hiçbir engelle karşılaşmayacağına inanıyorum. 
Çünkü etkinliğe katılan avukatlar ortak kültürel ve tarihi değerlerden ayrı olarak or-
tak bir zemin ve dile sahiptir. Bu da hukuk, hakk, adalet dilidir. Her ne kadar farklı 
dillerin taşıyıcısı olsak da, müziğin uyruğu olmadığı için hukukun da uyruğu yoktur. 
Bu, Avrupa hukuk ailesinin yanı sıra doğu, islam ülkeleri için de geçerlidir. Hukuka, 
hakka, adalete olan inam ve hissler her hangi bir sınır, ideolojik-kültürel engel tanı-
mıyor. 

Bu anlamda hukuk, hakk ve adaletin temelidir, bir başlangıçtır ve kesinlikle kutsaldır. 
Bu nedenle, hukuka ait bu Sempozyum kutsal amaçlara – insanlara, topluma, top-
lumdakı görünməz dengeye hizmet ediyor. 
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Etkinlik günlüğünden de görüldüğü üzere, Sempozyum konusu açısından oldukça 
zengin ve farklı hukuk mesleğinden bireylerin ilgi ve beklentileri göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. Bizim için, özellikle avukatların katılacağı panel önem arz etmektedir. 
Eminim ki, Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği üyeleri bu panele katkıda buluna-
cakları gibi, ülkemizdeki hukuk mesleği hakkında etkinliğin katılımcılarında iyi bir 
izlenim bırakabilecekler.

Son bir sene içinde Azerbaycan’da avukatlık mesleği çok önemli gelişme yaşamıştır. 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de dahil olmak üzere tüm hükûmetimiz, yasama 
ve yargı makamları, toplumumuz ülkemizde güçlü ve saygın avukatlık enstitüsünün 
kurulması yolunda karşılıklı güven içinde çalışmaktadır. Anayasamız uyarınca, bu, 
insan hak ve özgürlüklerin sağlanmasının hukuk devletimizin nihai hedefi olduğun-
dan haber vermekte ve bu amaca olan bağlılığımızı göstermektedir.

Sonda, tüm konukları bir kez daha selamlıyor ve sempozyum çalışmalarında başarılar 
diliyorum!
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Anar BAĞIROV
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının Sədri
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Çox hörmətli Yıldız bəy, çox hörmətli Azər müəllim, çox hörmətli Əli müəllim, çox 
hörmətli Əhməd bəy, çox hörmətli Necati bəy, çox hörmətli xarici və yerli qonaqlar!

Ölkəmizin hüquq tarixində bu çapda hüquq sahəsinə aid tədbirin keçirilməsini Cum-
huriyyətimizin 100 illyi qeyd olunan və ölkəmizdə Cənab Preİdent tərəfindən Cumhu-
riyyət ili elan olunan 2018-ci ilə təsadüf etməsini eyni zamanda Şərqdə İlk Demokra-
tik Respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə, onun əsasən vəkilliklə məşğul  
olan hüquqşünaslardan ibarət qurucularına, Xalq Cumhuriyyətini əsasən terrorçu er-
məni-daşnaklardan ibarət olan işğalçı qüvvələrdən azad olunmasına Azərbaycan əs-
kəri ilə ciyin-ciynə döyüşən  qardaş Türkiyənin Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman-
larının əziz xatirəsinə ölkələrimizin hüquq cəmiyyəsinin hörmət və ehtiram əlaməti 
olaraq da qiymətləndirmək lazımdır.  

Bu, nəinki bizlər üçün, hətta deyərdim regionumuz üçün böyük bir hadisədir və ona 
görə də bu 2 günlük tədbiri sözün əsl mənasında tarixi adlandırmaq olar. 70-dək  
Azərbaycanlı vəkilin də qatıldığı bu faydalı tədbirin keçirilməsinə verdiyi hərtərəfli 
dəstəyə görə Türkiyə Cümhuriyyətinə, xüsusilə başda Ahmet Akcan bəy olmaqla Tür-
kiyə Hüquq Platformasına, başda Necati Ceylan bəy olmaqla Uluslararası Hüquqçular 
Birliyinə, habelə başda cənab Əli Hüseynli bəy olmaqla özüm üçün də doğma saydığım 
Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasına Azərbaycan vəkilləri adından öz min-
nətdarlığımı bildirirəm.

Əslində bu gün Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası öz beynəlxalq əlaqələ-
rinin inkişaf etidrlməsi istiqamətində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirməkdədir və bu 
mənada tədbirdə iştirak edən ölkələrin nümayəndələrinin müxtəlifliyi nəzərə alına-
raq bu Simpozium bizlər üçün əla fürsətdir desəm yanılmaram. Çünki tədbirin tanışlıq 
broşurundan göründüryü kimi simpoziumun əsas məqsədlərindən biri də məhz “eyni 
coğrafiyada yaşayan, ortaq mədəni və tarixi dəyərləri olan cəmiyyətlərin bir-birinə 
həm ictimai, həm də dövlətlər səviyyəsində yaxınlaşdırılmasıdır”.

Əminəm ki, bu məqsədə çatımaqda tədbir heç bir maneəyə rast gəlməyəcəkdir. Ona 
görə ki, burada iştirak edən hüquqşünasların ortaq mədəni-tarixi dəyərlərdən başqa, 
digər ortaq dayaq nöqtəsi və dili var. Bu da hüquq, haqq, ədalət dilir. Müxtəlif dillərin 
daşıyıcıları olsaq da, necə ki, musiqinin milliyyəti olmadığı kimi, hüququn milliyyəti 
yoxdur. Bu, həm Avropa hüquq ailəsinə aid olan ölkələrə, həm də islam, şərq hüquq 
ölkələrinə aiddir. Hüquqa, haqqa, ədalətə olan inam və hisslər əslində hər hansı sərhəd, 
mədəni-ideoloji baryerlər tanımır. Bu, insanoğlunun yaradılışında kodlaşdırılmışdır. 
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Məhz bu mənada hüquq, haqq və ədalət təməlidir, başlanğıcdır və tam əminliklə 
deyərdim ki, müqəddəsdir. Elə ona görə də, əmin ola bilərsiniz ki, hüquqla bağlı olan 
bugünkü Simpozum da ali, hətta çəkinmədən deyərdim ki müqəddəs məqsədlərə xid-
mət edir ki, onun qayəsini insanlara, cəmiyyətə xidmət, cəmiyyətdəki gözəgörünməz 
balansı, tarazlığı təmin etmək təşkil edir.

Tədbirin gündəliyindən göründüyü kimi Simpozium öz mövzuları baxımından çox 
zəngindir və müxtəlif hüquq peşələrindən olan şəxslərin hər birinin maraqlar və göz-
ləntiləri nəzərə alınmaqla tərtib olunmuşdur. Bu baxımından platforma tarazlı şəkil-
də formalaşadırılmışdır. Xüsusilə bizim üçün sabah vəkillərin iştirakı ilə keçiriləcək 
panel maraq kəsb etməkdədir. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kol-
legiyasının üzvləri həmin panelə öz töhfələrini verməklə bərabər, ölkəmizdə hüquq 
peşəsinin vəziyyəti barədə tədbir iştirakçılarında xoş təəssüratın yaranmasına nail 
olacaqlar.

Son bir il ərzində Azərbaycan vəkilliyi ciddi inkişaf kursu ilə hərəkət edir. Ölkəmizdə 
güclü və nüfuzlu vəkillik institutunun formalaşdırılması istiqamətində başda Azər-
baycan Dövlətinin başçısı, cənab Prezident İlham Əliyev olmaqla bütün hökümətimiz, 
həmçinin qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətləri ilə yanaşı cəmiyyətimiz tərəfin-
dən qarşılıqlı inam və etimad şəraitində hərtərəfli işlər görülməkdədir. Konstitusiya-
mıza əsasən, bu, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsinin 
hüquqi dövlətimizin əsas məqsədi olmasından xəbər verməklə bu məqsədə hamılıqla 
sadiqliyimizi nümayiş etdirir.

Sonda bütün qonaqları bir daha salamlayır və konfransın işinə uğurlar arzulayıram!







BİRİNCİ OTURUM
ULUSLARARASI HUKUK 

VE ULUSLARARASI
KURUMLAR
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ÖZET

1919 yılında Paris Barış Konferansı ile kurulması kabul edilen ve 1920 yılında faaliyet-
lerine başlayan Milletler Cemiyeti (MC), ilk evrensel nitelikli uluslararası örgüt olarak 
kabul edilmektedir. I. Dünya Savaşı sonrası Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan ör-
güt, II. Dünya Savaşı sonrasında dağılmıştır. Örgütün, kuruluşundan sona ermesine 
kadar geçen zamanda yürüttüğü faaliyetler ve etkinliği çeşitli tartışmalara konu ol-
muştur. 

Arkasında önemli bir tecrübe ve kurumlar bırakan örgütün uluslararası hukuk tari-
hinde çok önemli bir yeri vardır. MC, günümüzde mevcut uluslararası örgütlere emsal 
teşkil edecek bir yapılanmaya sahip olmuştur. MC Misakı; teşkilat yapısından, top-
lulukların idaresine, azınlıklara ilişkin hükümlerden, uzlaşmazlıkların barışçıl yol-
lardan çözülmesine kadar farklı alanlarda düzenlemelere yer verir. MC’nin en büyük 
başarılarından biri devletler arası iş birliğini artırmaya yönelik çabasıdır. Devletler 
arası ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi ile ILO gibi uluslararası örgütler ile 
iş birliğini tesis etmesi önemli kazanımlarıdır. Uluslararası sürekli yargı mekanizma-
sı olarak Uluslararası Daimî Adalet Divanı’nın (UDAD) kuruluşu da MC ile gerçekleş-
miştir.

MC’nin temel amacı, uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır. Her ne kadar saldırı 
fiiline ilişkin temel bir yasaklama getirmese de MC tarafların barışçıl çözüm yolları-
na gitmesini öngörmektedir. Ancak, bu hususta döneminde gerçekleşen büyük çaplı 
uyuşmazlıkları gidermede etkili olamamış, silahlı kuvvet kullanımını içeren eylem-
leri engelleyememiş, getirdiği manda sistemi ile sömürge düzenini devam ettirmiş, 
genel olarak uluslararası barışı sağlamada başarısız olmuştur. Bunlarla birlikte, MC 
tecrübesi özellikle devletler arası iş birliğinin örgütsel temellerini atmış, uluslararası 
hukuk düzeninin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Milletler Cemiyeti, Uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler, 
Uluslararası Hukuk Tarihi
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ABSTRACT

The League of Nations (the League), which was established in 1919 in the Paris Peace 
Conference started its operations in 1920, is the first recognized universal internati-
onal organization. After the World War I, The Wilson’s Fourteen Points outlined the 
organization that was dissolved after the World War II. Throughout the years, the Le-
ague and its activities has been subject of various debates.

The League is an important experience and its institutional structure has a unique 
place in the history of international law. The League structure sets a precedent for 
contemporary international organizations. The Covenant of the League has regula-
tions in different areas ranging from the organizational structure of the League to 
the governance of colonial states, from the provisions on minorities to the peaceful 
settlement of disputes. One of the League’s greatest achievements is his effort to inc-
rease inter-state cooperation. The most important achievements worth mentioning 
are promoting international economic and commercial activities and the cooperation 
with international institutions such as ILO. The establishment of an international ju-
dicial institution-Permanent Court of International Justice (PCIJ) has been provided 
by the Covenant of the League.

The League’s main objective is to maintain international peace and security. Even 
though it does not impose prohibition on the act of assault, the Covenant of the Le-
ague envisages the parties to refer to peaceful solutions. However, the League could 
not prevent any military occupation during its period, colonization has continued 
within the mandate system the League created, failed to provide the necessary safe-
guards for the protection of minorities and failed to maintain international peace in 
general. However, the League experience has been an essential example for interna-
tional organizations and the League has played an important role in the development 
of international law.

Keywords: League of Nations, United Nations, International Organizations, History 
of International Law 
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GİRİŞ

Uluslararası hukuka ilişkin meseleleri değerlendirirken düzenlemelere konu olan 
olayların temelini ve gelişimini kapsayacak biçimde ele almak gerekmektedir. Birleş-
miş Milletler (BM) öncesinde ilk uluslararası teşkilatlanma tecrübesi olan Milletler 
Cemiyeti’nin (MC) de hem BM’nin oluşturulmasında ortaya konan iradede hem gü-
nümüz uluslararası sorunlarının temelinde mühim bir yeri bulunmaktadır. Ulusla-
rarası hukukun yapısal sorunlarını tartışırken MC’nin ve örgütün faaliyet gösterdiği 
döneme ilişkin uygulamaların dikkate alınmaması eksik bir değerlendirme yapmaya 
yol açacaktır. Bu çalışma, kuruluşunun yüzüncü yılına tekabül eden MC’nin teşkilat-
lanmasının ve ortaya koyduğu tecrübenin günümüzdeki etkilerini ana hatları ile ele 
almaktadır.

MC, kısaca özetlenecek olursa, “uluslararası barış ve güvenliği sağlama” amacıyla 
kurulmuş ancak bu hedefi sağlamada başarılı olamamış bir uluslararası örgüt ola-
rak bilinmektedir. Bu tespit kısmen doğru olsa da I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı 
dönemi arasında 26 yıl süreyle faaliyet yürüten MC’yi salt bu bakış açısıyla değerlen-
dirmek yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Zira MC, uluslararası örgütlenme açısın-
dan emsal bir yapı teşkil etmiş ve devletler arası iş birliğini tesis hususunda oldukça 
mühim bir yer edinmiştir.

Bu çalışmada MC ile neler hedeflendiği, uluslararası örgütlenmede nasıl bir tecrü-
be kazandırdığı, faaliyetleri ve günümüzdeki meselelerin oluşumunda katkısı ve rolü 
incelenecektir. Çalışmada MC’nin örgütsel yapılanması üzerinde durulacak ve bu ör-
gütsel yapılanmanın günümüzdeki etkileri değerlendirilecektir. Çalışmada ilk olarak 
MC’nin kuruluşuna ilişkin meseleler ve hedefleri hakkında bilgi verilecek, daha sonra 
örgütsel yapısı incelenecek ve örgütün faal olduğu yıllardaki eylemleri ve etkinliği in-
celenecektir.

I. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Hedefledikleri

MC’nin kurulmasına 1919 yılında Paris Barış Konferansı ile karar verilmiş, 1920 yı-
lında ise faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Cenevre’de teşkilatlanan örgüt, II. Dünya 
Savaşı ertesinde 1946 yılında kapanmıştır. MC’nin kuruluşu dönemin ABD başkanı 
Wilson’ın I. Dünya Savaşı sonrasında yayınladığı 14 ilkeye dayanır. Wilson, ulusla-
rarası barış ve güvenliği tesis etmek için sürekli faaliyet gösterecek bir uluslararası 
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örgüt kurulması taraftarıdır.1 Örgütün kuruluşunda ABD oldukça aktif bir rol oynasa 
da hiçbir zaman örgüte üye olmamıştır.2

MC’nin oluşturulduğu dönemde kendisinden beklentiler oldukça büyüktür. Dün-
ya geleceğinde yeni bir döneme girildiği düşüncesi hakimdir.3 MC Misakı ile bir nevi 
Dünya Anayasası hazırlamak, devletler arası ihtilafları barışçıl yollardan çözüme ka-
vuşturmak, serbest ticaretin önünü açmak, eski sömürge devletleri manda rejimi al-
tında özgürleştirmek, devletlerin silahlanma yarışını sonlandırmak gibi beklentiler 
yer almaktadır.4 

MC öncesi dönemde uluslararası ilişkiler hep konferanslar içerisinde değerlendiri-
lirken, MC ilk kez düzenli sabit bir örgüt içerisinde faaliyetleri yürütme yolunu ge-
tirmiştir. Bu açıdan MC, ne bir devletler arası ittifak, ne devletler üstü bir devlet, ne 
bir konfederasyon ne de bir federasyon olarak değerlendirilmiştir. O dönemde nevi 
şahsına münhasır bir yapı olarak düşünülmüştür.5 İleriki bölümde ifade edeceğimiz 
üzere günümüzde bu nevi şahsına münhasır yapı uluslararası örgütlerin genel kai-
delerini oluşturmuştur. MC, ilk genel yetkili kabul edilen evrensel uluslararası örgüt-
tür. Önceki dönemdeki uluslararası örgütler özel yetkili teknik nitelikte yapılardan 
ibarettir.6 Bu noktada MC’nin günümüz uluslararası örgütleri ile karşılaştırıldığında 
daha dar kapsamlı olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.7 

MC Misakı, örgütün yapısal sisteminden uyuşmazlıkların çözümüne, eski sömürge 
devletlerin manda rejimi altında idaresinden azınlıklara ilişkin düzenlemeleri kapsa-
yacak şekilde geniş çapta bir içeriğe sahiptir. MC’nin evrensel bir uluslararası örgüt 
olması beklenirken, henüz Misak’ın hazırlanması aşamasında dahi bu hedefe uygun 

1  Mark Mazower, Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı, Çev. Dilek Cenkçiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 76. 
2  ABD’nin örgüte katılmaması ABD Başkanı Wilson’ın yoğun çabalarına rağmen kararın ABD Senatosunca onaylan-
mamasına dayanır. Bkz. S.R. Ribbons, International Co-operation The League of Nations and UNO Modern Times, 
Longman, U.K, 1992, s. 31, 32. 
3  Ribbons, s. 16.
4  A League of Nations, The Journal of Education, Vol. 88, No. 19 (2205) (NOVEMBER 21, 1918), ss. 513-514.
5  Muammer Raşit Sevig, Devletler Umumi Hukuku, 2.bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1958, s. 68; Zeki 
Mesud Alsan, Yeni Devletler Hukuku I. Cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1955, s. 120.
6  Davud Ateş, Uluslararası Örgütler - Devletlerin Örgütlenme Mantığı, 3.Bası, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 
2016s. 121. Önceki yıllarda kurulan teknik nitelikteki uluslararası örgütlere örnek olarak Dünya Posta Birliği verilebilir. 
Bkz. Malcolm Shaw, International Law, Eighth Edition, Cambridge University Press, UK, 2017, s. 983.
7  Ayrıntılı bilgi için bkz: Süleyman Sırrı Terzioğlu, Bahadır Bumin Özarslan; Uluslararası Örgütler Hukuku, Adalet 
Basım, 2016, Ankara. 
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bir yaklaşım gösterilmemiştir. MC Misakı, ABD’li ve Fransız hukukçular tarafından 
hazırlanmıştır.8 MC’nin resmi dilleri de Fransızca ve İngilizce olarak kabul edilmiştir. 

MC Misakı’nın hazırlanışı sürecinde çeşitli tartışmalar gerçekleşmiştir. İlk dikkati-
mizi çeken husus Japonya’nın MC Misakı’na ırkçılığa ilişkin bir hüküm konulmasına 
ilişkin teklifidir. Teklife göre her birey, ırkı ne olursa olsun, eşit muamele görmelidir. 
Japonya, özellikle ABD ve Avustralya gibi devletlerde ırkçı muameleye maruz ka-
lan vatandaşlarını korumak için böyle bir düzenleneme istemekteydi. İngiltere ve 
ABD’nin yoğun itirazları ile bu teklif kabul edilmemiş ve Misak’a böyle bir madde 
konmamıştır.9 

MC’nin kuruluşu sırasında ABD adına görüşmelerde bulunan delegelerden David 
Hunter Miller’ın aktardığına göre, ana organlar olan Genel Kurul ve Konsey’in ya-
nında üye devletlerin vatandaşlarından oluşan bir organ kurulması görüşülmüştür. 
Bireyler Cemiyeti (League of Peoples) olarak adlandırılması düşünülen organ ile 
hükûmetlerin temsilcileri dışında halkın bizzat katıldığı bir temsil makamı kurulması 
amaçlanmıştı. Ancak yoğun muhalefetle bu teklif hiçbir zaman kabul edilmemiştir.10

Fransa ve Belçika’nın dahil olduğu bazı devletler ise MC görüşmelerinde, örgüt içeri-
sindeki uyuşmazlıkların önlenmesi için bir MC ordusu kurulmasına istemiştir. Ancak 
bu talep diğer devletlerce karşılık bulmamıştır.11 Özellikle ABD ve İngiltere, bir ulusla-
rarası askeri gücün oluşturulması hususunda muhalif olmuşlardır.12

Misak’ın ekinde I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış andlaşmaları mevcuttur. 
I. Dünya Savaşı’nın mağlup devletleri için barış andlaşmalarını imzalamak örgüte 
katılmak için bir ön şart kabul edilmiştir. Bu da mağlup devletleri ağır şartlar altın-
daki andlaşmaları imzalamak zorunda bırakmaktadır.13 Bu hususta yatan neden ola-
rak I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinde mağlupları cezalandırma düşüncesinin 
olmasıdır. İngiliz ve Fransız delegeler, MC’nin oluşturulmasına ilişkin görüşmeler-
de özellikle Almanya’nın tahakküm altında tutulması hususunda ülkelerinde büyük 
baskı gördüklerini ifade etmişlerdir.14 ABD’nin de örgüte katılmaması ile, İngiltere ve 
Fransa’nın amaçlarını gerçekleştirmek için herhangi bir muhalefet ile karşılaşma-

10  Aktaran: Thomas Richard Davies, “A “Great Experiment” of the League of Nations Era: International Nongover-
nmental Organizations”, Global Governance, and Democracy Beyond the State, Global Governance, Vol. 18, No. 4 
(Oct.–Dec. 2012), ss. 405-423, s. 412.
14  Aktaran: Ribbons, s. 10. Aynı hata BM’nin kuruluşu sırasında yapılmamış, BM Şartı II. Dünya Savaşı sonunda im-
zalanan barış andlaşmalarından tamamen ayrı bir biçimde düzenlenmiştir. 
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mışlardır.

II. MC’nin Temel Yapısı

MC’nin genel yapısı uluslararası örgütler tarihi açısından oldukça önemli olup, örgü-
tün kurumsal çerçevesi günümüz uluslararası örgütleri için emsal teşkil etmiştir.15 Bu 
yapıda, örgütün tüm üyelerinin temsil edildiği forum vazifesi gören bir genel kurul, 
örgütün belirli üyelerinin yer aldığı icra organı olarak Konsey ve örgütün temsil ma-
kamı olarak Sekretarya yer alır. Bu organlar günümüzde uluslararası örgütlerin temel 
unsurlarını oluşturmaktadır.16

A. Üyelik

MC’nin üyelik sisteminde ikili bir yol izlenmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında barış 
andlaşmalarını imzalayan devletler asli üye olarak ekte belirtilmiş, diğer devletler ise 
davet usulüyle katılacak devletler olarak belirlenmiştir. Herhangi bir bağımsız dev-
let, kendini serbestçe idare edebilen dominyon17 örgüte üye olabilecektir. Yeni üyelik 
kabulünde usul ise Genel kurul’da üçte iki oranında bir kabulü öngörmektedir. Üyelik 
sisteminde MC’ye katılım için I. Dünya Savaşı sonundaki barış andlaşmalarını imza-
lama şartı koşulmuştur.

MC’de üyelikten ayrılmak için iki usul kabul edilmiştir. Birincisi örgüt tarafından üye-
likten çıkarılma usulüdür. Buna göre taahhütlerini ihlal eden devletler Konsey’de oy-
birliği ile alınan karar ile üyelikten çıkarılabilecektir. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin tek 
örnek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’dir. 1939 yılında Finlandiya’ya 
saldıran SSCB, Konsey kararı ile üyelikten çıkarılmıştır.18 İkinci usul ise üyelikten 
çekilmedir. Üyelikten çekilme bir hak olarak devletlere tanınmıştır. Üye devletler, 
madde 1’e göre iki yıl önceden bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çekilebilmek-
tedirler. Çeşitli tarihlerde üye devletlerin örgütten çekildiği görülmektedir. 1933 yı-
lında Japonya, Almanya ve Paraguay’ın ve 1938 yılında da Şili’nin MC’den çekilmesi 
buna örnek verilebilir.19

15  Terzioğlu, s. 13. 
16  Ateş, s. 122.
17  Bu ifade ile Hindistan devletinin kast edildiği düşünülmektedir. Bkz. Meray, s. 145. 
18  Meray, s. 145.
19  Sevig, s. 114.
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MC’ye dönemin büyük devletleri hiçbir zaman aynı anda üye olmamıştır. İlk olarak 
ABD, kuruluş faaliyetlerinde yer almasına rağmen örgüte katılmamıştır. Almanya, 
1926 yılında MC’ye katılmış, 1933 yılında Konsey’in daimi üyelerinden Japonya ile 
birlikte örgütten ayrılmıştır. Sevr andlaşmasını imzalamayarak örgüte katılmayan 
Türkiye, daha sonra MC’ye davet edilmiş ve 1932 yılında örgüte katılmıştır.20 SSCB ise 
örgüte 1934 yılında katılmıştır.21 1939 yılında Finlandiya’yı işgali ile birlikte örgütten 
ayrılmıştır.22 

Evrensel bir örgüt olma iddiasından olan MC’ye üyelik evrensellikten oldukça uzak 
kalmıştır.23 Buna neden olarak da başta ABD’nin hiçbir zaman örgüte katılmaması, 
Almanya ve SSCB’nin de uzun süreler dahil olmaması hususları değerlendirilmekte-
dir.24 

B. Milletler Cemiyetinin Önemli Organları

MC’nin ana organları, Genel Kurul,  Konsey ve Sekretarya olarak belirlenmiştir. Biz 
bu bölümde ana organların yanında etkisi itibarıyla önem arz eden bir komisyon olan 
Daimi Manda Komisyonu ve bağımsız bir yapı olarak dizayn edilen Uluslararası Daimi 
Adalet Divanı’nı da ekleme gereği duyduk.

1. Genel Kurul

Genel Kurul, devletlerin tam eşitliğinin kabul edildiği ve tüm üyelerin temsil edil-
diği organ olarak düzenlenmiştir. Genel Kurul ile MC, büyük-küçük devlet ayrımı 
olmaksızın devletlerin eşit egemenliğini kabul etmiştir.25  Genel Kurul, Misak’ın 3. 
maddesinde düzenlendiği şekilde Dünya barışı ve MC’nin faaliyet alanına giren her 

20  Türkiye’nin MC’ye katılımına ilişkin olarak bkz. Yücel Güçlü, Turkey’s Entrance into the League of Nations, Middle 
Eastern Studies, Vol. 39, No.1, 2013, ss. 186-206; Dilek Barlas, “Milletler Cemiyeti’nde Türkiye: İyimserlik ve Kuşku 
Arasında”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 14, Sayı 55, 2017, s. 93-111.
21  Almanya ve SSCB’nin üyeliğine ilişkin olarak bkz. Ribbons, s. 35-38.
22  Sevig, s. 113.
23  Davies, s. 405.
24  Shaw, s. 22. 
25  Meray, s 142. 
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konuda yetkili kılınmıştır. Genel Kurul’un kararları oybirliği ile alınmaktadır. Bunun 
nedeni, MC öncesi dönemde devletler arasında yapılan ittifak andlaşmalarında oybir-
liği usulünün benimsenmesidir. MC de dönemin ittifak yaklaşımını benimseme yolu-
na gitmiştir. Son tahlilde, oybirliği esası ile tüm kararlarda bütün üyelerin veto hakkı 
olduğu çıkarılabilir.26

2. Konsey

Konsey, devletler arası siyasi meselelere ilişkin ana yetkili organdır. Konsey’in yetkileri 
MC Misakı m. 4’de geniş bir biçimde ve Genel Kurul ile aynı şekilde “MC’nin faaliyet 
gösterdiği tüm alanlar” olarak ifade edilmiştir. Konsey, dokuz üyeden oluşmaktadır. 
Beş daimi üye, dört de geçici üyeden ibarettir. Beş daimi üye ABD, İngiltere, Fransa, 
Japonya ve İtalya’dır. Geçici üyeler ise her iki yılda bir Genel Kurul’da seçilmektedir. 
ABD örgüte katılmadığı için örgütün ilk dönem faaliyetlerinde dört daimi üye ile ka-
rarlar alınmıştır. Ancak MC’nin faaliyet yıllarında Konsey’in üye sayısı sürekli değişim 
göstermiştir. Konsey, kurulduğu yapı ile bağlı kalmamış ve uluslararası siyasal değişik-
liklere göre esnek bir biçimde daimî üyelerini değiştirebilmiştir. 1926 yılında ilk olarak 
Almanya MC’ye kabul edilmiş ve kendisine Konsey’de daimi üye statüsü verilmiştir. 
1934 yılında ise örgüte sonradan katılan SSCB’ye daimi üye statüsü verilmiştir. 
Konsey’in az sayıda devletten oluşturulmasındaki amaç, hızlı hareket edebilecek 
küçük bir yapı ile karar alınmasının sağlanmasıdır.27 Konsey’de birtakım devletlere 
daimî statü verilmesi ise, MC döneminde demokratik ilkelerin her zaman işlemeye-
ceği ve güç siyasetinin dikkate alınarak kimi devletlerin daha çok söz sahibi olmasının 
amaçlandığı şeklinde değerlendirilmiştir.28

Konsey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) ile çeşitli ben-
zerlikler taşır. Konsey’de usule ilişkin kararlarda oy çokluğu, esasa ilişkin kararlarda 
ise oybirliği kabul edilmiştir.29 Ancak, Konsey’in daimi üyeler ve geçici üyeler ara-
sında herhangi bir yetki ayrımı yapmadığı görülmektedir. Kararlarda her üyenin eşit 
oy hakkına sahip olduğu oybirliği sistemi kabul edilmiştir. Burada tüm Konsey üyesi 
devletlerin veto yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nde ise veto 

26  Alexandru Grigorescu, “Mapping the UN–League of Nations Analogy: Are There Still Lessons to Be Learned fromt-
he League?”, Global Governance, Vol. 11, No. 1 (Jan.–Mar. 2005), ss. 25-42, s. 34.
27  J.L. Brierly; The Law of Nations, An Introduction to the International Law and Peace, Sixth Edition, Oxford Uni-
versity Press, 1963, s. 107.
28  Grigorescu, s. 33. MC’de benimsenen yaklaşım BM Güvenlik Konseyi’nin oluşturulmasında daimî üyelere geçici 
üyelerden daha geniş yetki verilme yoluna giderek geliştirilmiştir.
29  Meray, s. 150. 
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yetkisi sadece daimî üyelere tanınmış bir haldir.30 MC’de oybirliğinin tek istisnası 
Misak’ın 15. maddesine göre uyuşmazlığın tarafı olan devletin mevcut uyuşmazlığa 
ilişkin oy hakkının bulunmamasıdır. Bu husus, MC’nin karar mekanizmalarında en 
güçlü devletlerin dahi aleyhine karar alınmasını sağlamaktadır.31 Düzenleme ile güçlü 
devletlerin MC’ye katılımı hususunda gönülsüz olmalarına yol açtığı düşünülmüş ve 
BM oluşturulurken de güçlü devletleri teşkilat içerisinde tutmak için onlara imtiyaz 
verilmesi gerekliliği kabul edilmiştir.32 Konsey, BM Güvenlik Kosneyi gibi sürekli bir 
organ olarak düzenlenmemiştir. Misak’taki düzenlemeye göre yılda bir kez toplan-
maktadır. Bununla birlikte olağanüstü durumlarda toplanabilecektir. İleriki dönem-
lerde yılda bir kez toplanma usulü yeterli bulunmamış ve 1929 yılında alınan kararla 
yılda üç kez toplanmaya başlamıştır.33 Konsey’in icra gücü ise BM Güvenlik Konseyi 
ile karşılaştırılamayacak ölçüde zayıftır. BM Güvenlik Konseyi, Konsey’in yanında 
çok geniş yetkiler ile donatılmıştır.34 Bu yaklaşımın en büyük nedeni MC döneminde 
devletlerin egemenliğinin oldukça üstün tutulmaması, ilk uluslararası örgüt tecrübe-
sinde üye devletlerin egemenliklerinin pek de kısıtlanmak istenmemesidir.35

3. Sekretarya

Sekretarya, MC’nin idari işlerini tanzim ile yetkilendirilmiş kurumdur. Sekretar-
ya’nın başında MC’yi temsil eden en üst idari kişi olarak Genel Sekreter tayin edilmiş-
tir. MC misakı m. 6’da düzenlendiği şekliyle Genel Sekreter, Genel Kurul’un tavsiyesi 
ile Konsey tarafından atanmaktadır. MC’nin faaliyetleri sürecinde ilk on yıl İngiliz 

30  BM Güvenlik Kosneyi’nin uygulamasında daimî üyelere esasa ilişkin meselelerde veto hakkı tanıyarak kararların 
çıkarılmasına engel olmak yolu belirlenmiştir. BM Şartı, m. 27. Ayrıntılı bilgi için bkz. Shaw, s. 926 vd.
31  Bkz. Misak m. 15.
32  Grigorescu, s. 38.
33  Meray, s. 149. BM Güvenlik Konseyi oluşturulurken MC tecrübesi dikkate alınarak ani durumlarda karar almak 
gerekliliği düşünülerek sürekli faaliyet gösteren bir yapı olarak kabul edilmiştir. Bkz. BM Şartı m. 28.
34  Brierly, s. 111.
35 Meray, s. 143.
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Drummond, ikinci on yıl Fransız Avenol genel sekreter olarak görev almışlardır.36

Sekretarya genel olarak MC’nin uluslararası iş birliğini temin etmede en önemli or-
ganlarından biri olmuştur. Uygulamada Sekretarya’nın MC ile kendisine verilen gö-
rev tanımını aştığı görülmektedir. Misak’ın 25. maddesinde uluslararası örgütler ile 
iş birliği için Kızılhaç vb. gönüllü uluslararası örgütlerin kurulması tavsiye edilmiş-
tir. Uluslararası örgütlerin herhangi bir şekilde örgütün çalışmalarına katılması ise 
düzenlenmemiştir.37 Ancak Sekretarya, çalışmalarına hükûmet dışı uluslararası ör-
gütleri dahil etmiş ve gerekli gördüğü zamanlarda bu örgütlerin Genel Kurul ve Kon-
sey çalışmalarına katılmasını sağlamıştır.38  

Sekretarya’nın bir diğer görevi de taraf devletlerin aralarında akdettikleri andlaşma-
ları kayıt ettirmektir. Misak’ın 18. maddesinde düzenlenen usul ile devletler arasında 
gizli andlaşmaların yapılması engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu tescil sistemi BM 
yapısında aynı şekilde devam ettirilmiştir.39 

4. Uluslararası Daimi Adalet Divanı

MC’nin kuruluşu esnasında sürekli faaliyet gösterecek bağımsız bir yargı mekaniz-
ması kurulması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla MC Misakı m. 14 ile Konsey’e yetki ve-
rilmiştir. Konsey tarafından oluşturulan Hukukçular Komitesi’nin yaptığı çalışmalar 
sonucunda Uluslararası Daimi Adalet Divanı (UDAD) oluşturulmuş ve 1922 yılında 
merkezi olarak belirlenen La Haye’de çalışmalarına başlamıştır.40 UDAD’ın taslak 
metinde MC üyesi devletler için zorunlu bir yargı organı olarak düzenlenmesine rağ-
men, güçlü devletlerin bunu kabul etmemesinden dolayı nihai halinde rızai bir yargı 
kurumu olarak teşkil ettirilmiştir.41 Divan, MC’ye dolaylı olarak bağlı ancak bağımsız 
bir görev yapan bir mahkemedir.42 MC ile UDAD arasında herhangi organik bir bağ 
bulunmamaktadır.43

36  Meray, s. 153.
37  Davies, s. 406. Bu hususta Misak’ın 25. maddesiyle sadece sağlık vb. alanlarda gönüllü uluslararası örgütlerin kurul-
masını ve aralarında iş birliği yapmalarının destekleneceği öngörülmüştür.
38  Davies, s. 409.
39  Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 14.Bası, Turhan, Ankara, 2015, s. 69.
40  Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, İkinci Kitap, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1987, s. 356. 
41  Brownlie, s. 708.
42  Ateş, s. 133.
43  Çelik, s. 357.
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UDAD, sürekli bir mahkeme olarak faaliyet göstermiştir.44 Misak m. 12 ile, taraflar 
arasındaki uyuşmazlıklarda hakemlik kararı verebilecektir. UDAD, devletler arasın-
daki uyuşmazlıklarda görev yaptığı gibi MC organlarına (Genel Kurul ve Konsey) da-
nışma görüşü de verme yetkisine sahiptir. UDAD, 1940 yılında Hollanda’nın Almanya 
tarafından işgaline kadar görevini sürdürmüştür. Faal olarak çalıştığı 18 yıl boyunca 
29 uyuşmazlıkta karar vermiş, 27 de danışma görüşü vermiştir.45 BM içerisinde yargı 
mekanizması olarak kurulan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), UDAD modelini be-
nimsemiş ve Divan Statüsünü büyük ölçüde korumuştur. UAD, günümüzde UDAD’ın 
La Haye’de yer alan binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.46

5. Daimi Manda Komisyonu

MC sisteminin temel kurumlarından bir tanesi de eski sömürge devletler ile Osmanlı 
Devleti’nin dağılmasından sonra oluşan toplulukların idaresi amacıyla oluşturulmuş 
manda sistemidir. Aslına bakılırsa Fransa ve İngiltere, sömürgeci devletler olarak 
sömürgeleri üzerinde egemenliklerini devam ettirmek istemekteydi.47 Ancak kamuo-
yu nezdinde bu artık kabul edilebilir bir şey olmadığı için kontrollü bir idarenin süre-
ceği farklı bir model geliştirilmek amaçlanmış ve manda sistemi bir ara formül olarak 
düşünülmüştür. 48 Manda sistemi ile manda yönetimi altındaki ülkeler daha gelişmiş 
bir başka devlet tarafından idare edilecek ve bu devletlerin kendi kendilerine idare 
edebilecek düzeye gelmesi beklenecektir.

Manda sistemi, MC Misakı madde 22’de öngörülmüştür. Maddede uzun ve gerekçeli 
bir açıklama yer alır. Buna göre I. Dünya Savaşı sonrasında kendilerini yöneten dev-
letlerin egemenliğinden çıkmış ve kendi kendilerini yönetme yeteneğinden yoksun 
toplulukların idaresi, bu sorumluluğu yüklenmeye kadir olan devletlere bırakılmak-
tadır. Maddede bu görev bir medeniyet vazifesi olarak telakki edilmiştir. Maddenin 
uzun ve edebi yaklaşımı Avrupa sömürgeciliğinin klasik gerekçelerinin açıklanması 
olarak değerlendirilmiştir.49 

44  Sevig, s. 202.
45  Çelik, s. 356. Özellikle döneminde verilen Chorzow Factory, S.S. Wimbledon, Bozkurt-Lotus vb. kimi davalarda 
verilen kararlar günümüzde emsal niteliği kazanan hususlar barındırmaktadır. 
46  Çelik, s. 357.
47  Cottrell, s. 89.
48  Cottrell, s. 92.
49  Ateş, s. 135.
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MC, sistemin işleyişi için dokuz üyeden oluşan Daimi Manda Komisyonu oluşturmuş-
tur. Cenevre’de kurulan komisyon, manda idaresi altındaki devletlerin durumunu 
incelemek ve gerekli durumlarda Konsey’i bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. Ko-
misyon üyeleri, görevleri gereği manda idaresi altındaki devletleri ziyaret etme veya 
saha araştırması ile yetkili kılınmamıştır.50 Mandater devletler, her yıl rapor sunmak-
la yükümlü tutulmuştur. Yine mandater devlet, idaresi altındaki ülkede kölelik ve ya-
sadışı alkol ticaretini yasaklamakla, dini alanlarda serbestçe ifade özgürlüğünü ise 
sağlamakla yükümlüdür.51

Hangi devletlerin manda olarak kabul edileceği hususu çeşitli kıstaslarla belirlen-
miştir. Mandalar; A, B ve C olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Sınıflandırmaya 
ilişkin olarak, Orta Doğu’da yer alan mandalar, belirli bir gelişmişlik düzeyine gelmiş 
ancak idari tavsiye ve yardıma ihtiyacı olan yerler olarak A sınıfı olarak kabul edil-
miş, idaresi Fransa ve İngiltere’ye bırakılmıştır. B sınıfı mandalar olarak Orta Afrika 
bölgesinde yer alan, idari yardım yanında insani yardıma ihtiyacı olan yerler olarak 
tanımlanmıştır. B tipi manda devletlerin idaresi Fransa, İngiltere ve Belçika’ya bıra-
kılmıştır. C modelinde ise Güney Batı Afrika ve Pasifik ada devletleri tanımlanmıştır. 
Bu bölgeler ise tamamen Fransız kolonisi olmaya devam eden yerler olarak sınıflan-
dırılmıştır.52 Bu aşamada, manda idaresi altındaki bu sınıflandırmalarda tayin edilen 
mandater devletlerin I. Dünya Savaşı döneminde yaptıkları gizli andlaşmalarda kendi 
egemenliklerine bıraktıkları alanlara mandater olarak tayin edilmesi dikkat çekici bir 
husustur.53 Şunu da ifade etmemiz gerekir ki, MC Misakı, manda sisteminde bütün 
sömürgeleri manda olarak kabul etmemiştir. Mesela Kıbrıs, İngiliz anavatanın ayrıl-
maz bir parçası olarak kabul edilmiş ve manda rejimi altına dahil edilmemiştir.54

Peki, manda sisteminden beklentilerin ne ölçüde karşılandığı, mandater devletlerin 
topluluklara herhangi bir katkı sunup sunmadığı sorusuna gelirsek; ilk karşımı-
za çıkan toplulukların ne zaman bağımsız olacaklarına ilişkin herhangi bir irade 
açıklamasının konmamasıdır. MC Misakı’nda manda devletlerin ne zaman bağımsız 
olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur.55 Manda idaresi altında bırakılan 

50  Susan Pedersen, “Back to the League of Nations”, The American Historical Review, Vol. 112, No. 4 (Oct., 2007), ss. 
1091-1117, s. 1103-1105. 
51  Ribbons, s. 16
52  Cottrell, s. 93.
53  Ateş, s. 135.
54  Ateş, s. 135.
55  Cottrell, s. 93.
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topluluklar için ortak bir standarttan söz etmek de mümkün değildir. Fransızların 
idaresi altında olan Suriye ve İngilizlerin idaresi altında olan Irak bunun için iyi birer 
örnektir. Irak, İngiltere himayesinde iken 1932 yılında bağımsız olmuştur. Oldukça 
benzer durumdaki Suriye ise manda idaresi altında kalmaya devam etmiştir. Bu du-
rum, uygulamada bir yeknesaklık olmadığı izlenimini vermektedir.56 

Manda sisteminde alanında uzmanlardan oluşan ve eski sömürgelerin bağımsızlığını 
sağlayacak bir ekip tarafından idare edilmesi beklenmekteydi. Ancak hiç de beklendiği 
gibi bir gelişim sağlayamamıştır. Öncelikle, Daimi Manda Komisyonu üyeleri eski sö-
mürgeci devletlerin yöneticileri olup bağımsız hareket edebilecek kişiler değillerdir.57 
O dönemde Fransız manda idaresi altında kalan devletler üzerinde çalışma yapan ve 
daha sonra BM Vesayet Konseyi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten Ralf Bunch, manda 
idaresinde insanların zorlu koşullar altında çalıştırıldıklarını, manda yönetimlerinin 
topluluklara ekonomik ve idari olarak hiçbir katkı sağlamadığını ifade etmiştir.58 Ça-
lışmalar, manda sisteminin eski sömürgelerin idaresi ve ekonomi politikasına olumlu 
bir katkı sunamadığını ortaya koymuştur.59 Süreç, isim değişikliği dışında sömürge 
sisteminin üzerine herhangi bir yenilik getirmediği ve sömürgeci devletlerin dilediği 
gibi idaresini devam ettirdiğini göstermiştir.60 1946 yılında MC’nin dağılması ve 
BM’nin kurulması esnasında hala birçok devlet manda idaresi altında bulunmaktay-
dı.61 

MC’nin manda sisteminin etkileri kendi dönemiyle sınırlı kalmamıştır. Afrika, Orta 
Doğu ve Asya’da yıllar sonra dahi manda rejiminin olumsuz etkileri devam etmekte-
dir.62 Eski manda devletleri her ne kadar BM Vesayet Konseyi vasıtasıyla bağımsızlık-
larını kazansa da günümüzde birçoğu açlık, fakirlik, çatışma ve iç savaş sarmalından 

56  Alsan, s. 172-173.
57  Pedersen, s. 1104.
58  Cottrell,  
59  Pedersen, s. 1103-1107.
60  Cottrell, s. 94.
61  Manda idaresi altındaki devletler BM ile kurulan Vesayet Konseyi’ne devredilmiş ve birçok eski sömürge devlet 
sonraki dönemlerde bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Vesayet Konseyi günümüzde fiilen görev yapmamaktadır. Ayrın-
tılı bilgi için bkz. Shaw, s. 931.
62  Cottrell, s. 95.
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çıkamamıştır.63 Somut bir örnekle izah etmek gerekirse, manda idaresinin olumsuz 
yönlerini en açık biçimde Ruanda’da görülmektedir. Eski bir Alman sömürgesi olan 
Ruanda’nın idaresi MC sisteminde Belçika’ya bırakılmıştır. Belçika idaresinde bir 
etnik grubun (Tutsiler) devlet yönetiminde diğerine yeğ tutulması (Hutular), diğer 
etnik grubun zorla çalıştırılması, topraklarının gasp edilmesi gibi vasıtalar ile etnik 
bir ayrıştırma yapılmıştır. Daimî Manda Komisyonu bu durum karşısında herhangi 
bir eylemde bulunmamıştır.64 Belçika tarafından körüklenen bu ayrım, yıllar süren iç 
çatışmalar ve nihayetinde yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği 1994 yılındaki va-
him olayların temelini atmıştır.65 MC döneminde yapılan hatalı uygulamaların etkisi 
dönemiyle sınırlı kalmamış, etkileri günümüzde devam eden krizlere yol açmıştır.

III. Milletler Cemiyeti’nde Uyuşmazlıklara İlişkin Usul ve Tecrübeler

MC, uyuşmazlıkların barışçıl yollarda çözülmesine ilişkin düzenlemeleri getiren ilk 
uluslararası örgüttür.66 MC, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kapsamlı bir usul be-
lirlemiştir. Misakın 12. maddesine göre üye devletlerden üç yoldan birini tercih et-
meleri istenmektedir. Bunlar, hakemlik, yargısal çözüm veya Konsey incelemesidir. 
Üyeler, bu üçlü yapıdan birini tercihi etmekle yükümlü olmakla birlikte, madde 13 
gereğince birinci ve ikinci usul işletilemezse üçüncü usul olan Konsey incelemesi zo-
runlu yol olarak kabul edilmektedir.   Konsey’in incelemelerine ilişkin usul ise madde 
15 ile belirlenmiştir. İlgili maddeye göre Konsey uyuşmazlığa konu olan tarafları uz-
laştırmaya çalışır. Konsey, uzlaştırmada başarılı olamazsa altı ay içerisinde bir rapor 
hazırlayacak ve üyelerine sunacaktır. Bu rapor, vakıaya ilişkin bilgileri ve taraflara 
tavsiyeleri içermektedir. Rapor, daha sonra Konsey’de oylanmaktadır. Raporun etkisi 
oybirliği ile veya oy çokluğu ile kabul edilmesine göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. 
Ancak burada şunu ifade etmemiz gerekir ki, raporun hukuki mahiyeti Konsey’de her 
ne şekilde kabul edilirse edilsin tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir.67

Oylamada karar oybirliği ile kabul edilirse uzlaşmaya taraf olan devletler savaşa baş-
vurmama yükümlülüğü altındadır. Diğer durumda yani rapor oy çokluğu ile kabul 
edilirse, taraflar adaletin korunması için gerekli gördükleri eylemleri yürüteceklerdir. 
Burada tarafların en önemli yükümlüğü rapor hazırlandıktan sonraki üç ay içerisinde 
askeri kuvvet kullanmama yükümüdür. Bu süre ve usul ile benimsenen en azından 

63  Yakın coğrafyadan manda idaresi tecrübesini yaşayan Irak ve Suriye bunlara örnek olarak verilebilir.
64  Pedersen, s. 1106.
65  Cottrell, s. 95. Ruanda soykırımına ilişkin olarak bkz. Shaw, s. 967.
66  Pazarcı, s. 454.
67  Çelik, s. 333. 
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belirli bir zaman kazanarak olayların soğumasını sağlamaktır.68 Nihayetinde rapor 
oy çokluğu ile kabul edildiğinde, üç aylık süre sonrasında silahlı kuvvet kullanmayı 
içeren eylemlere başvurmamayı garanti edememektedir.69 Bu Misak’ta yer alan bir 
boşluk olarak değerlendirilmiştir.70 Son tahlilde şunu ifade edebiliriz; MC Misakı si-
lahlı kuvvet kullanmamayı yasaklamamış,71 ancak engellenmesine yönelik bir usul 
belirlemiştir.72 Bunun nedeni olarak da, MC döneminde çağın egemenlik anlayışının 
savaşı yasaklayan bir hükmün uygulanmasına olanak vermediği olarak ifade edilir.73

Karşılıklı uyuşmazlıkların bir ileri boyutu olan bir MC üyesinin silahlı kuvvet kullan-
maya kalkıştığı durumlara ilişkin olarak ise Misak’ta çeşitli düzenlemelere yer vermiş-
tir. Bir üye silahlı kuvvet kullanımına başvurursa, Misak madde 16 gereği yaptırımlar 
söz konusu olacaktır. 16. maddeye göre 12, 13 ve 15. maddelerdeki yükümlüklerini ihlal 
eden devlet ipso facto olarak MC üyelerine karşı savaş açmış sayılır.74 Madde 16 ile öngö-
rülen düzenlemeler ekonomik ve askeri yaptırımları içermektedir. Öncelikle şunu ifade 
edelim MC döneminde hiçbir zaman askeri yaptırım kararı verilmemiştir. Ekonomik 
yaptırımlar ise aşağıda ifade edildiği üzere sadece bir kez uygulanabilmiştir.

MC’nin kararlarını ele alırken Avrupa’da yer alan nispeten küçük devletler arasındaki 
ihtilaflar, Avrupa dışındaki ihtilaflar ve güçlü devletlerin dahil olduğu ihtilaflar şek-
linde üçlü bir ayrımda ele almamız uygun olacaktır.

Küçük devletler arasındaki ihtilaflarda MC organlarının etkili olduğunu görmekte-
yiz. Özellikle Avrupa’da gerçekleşen sınır uyuşmazlıklarında MC başarılı olmuş ve 
uyuşmazlık yaşayan taraflar MC kararlarını uygulamışlardır.75 Mesela, Yunanistan ile 
Bulgaristan arasında 1925 yılında yaşanan sınır uyuşmazlığında Konsey’in uyuşmaz-
lığa ilişkin kararını taraflar uygulamış ve uyuşmazlık çözümlenmiştir. Bunun dışında 
benzer vakıalarda İsveç-Finlandiya arasındaki ve Polonya-Litvanya arasındaki uyuş-
mazlıklar da MC tarafından başarı ile sonuçlandırılmıştır. Bu uyuşmazlıklarda devlet-

68  Shaw, s. 853; Brierly, s. 377.
69  Brierly, s. 378.
70  Sevig, s. 252.
71  Bu noktada şu hususu da ifade etmemiz gerekir ki, saldırıyı yasaklayan ilk andlaşma MC döneminde imzalanmıştır. 
(1928 Kellogg-Briand Pact, 94 LNTS 57) BM Şartı 2. maddede öngörüldüğü üzere BM kararları ve meşru müdafaa hali 
dışında silahlı kuvvet kullanımı yasaklamıştır.
72  Shaw, s. 854.
73  Çelik, s. 393.
74  Çelik, s. 392.
75  Pedersen, s. 1093.
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lerin nispeten küçük güçlere sahip olması, güçlü bir devletin uyuşmazlığın herhan-
gi bir şekilde içinde yer almaması, MC’nin bu uyuşmazlıkları bertaraf edebilmesini 
sağlamıştır.76 

Avrupa dışında gerçekleşen ihtilaflarda ise MC’nin etkinliği bir hayli düşük olmuş-
tur. Mesela, Güney Amerika kıtasında MC üyeleri Bolivya ile Paraguay arasındaki sı-
nır uyuşmazlığında MC başarılı olamamış, önerdiği çözüm önerisi tarafların ortak 
kabulünü sağlamamış ve sonunda Paraguay’ın MC üyeliğinden ayrılmasına yol 
açmıştır. Bu olayda MC’nin başarısızlığı ABD’nin örgüte katılmaması ve Avrupa kıtası 
dışında MC’nin etkili olamadığı nedenlerine dayandırılmıştır.77 Bu husus da MC’nin 
Avrupa eksenli kaldığına ilişkin görüşü destekler nitelikte olmuştur.78

Güçlü devletlerin dahil olduğu itilaflar da MC’nin başarılı olamadığı vakıaları içerir. 
Bunlardan ilki ve en önemlilerinden biri İtalya’nın Habeşistan’a saldırısıdır. Habeşis-
tan o dönemde Afrika’da sömürgeleşmemiş tek ülkedir.79 Mussolini rejimi ile toprak 
arayışına giren İtalya,  1935 yılında Habeşistan’ı işgal eder.80 Konsey’in önüne ge-
len olayda İtalya’nın Misak’ın 12. maddesini ihlal ettiği kabul edilmiş ve oybirliği ile 
İtalya’ya ekonomik yaptırım kararı alınmıştır.81 İtalya, karara ilişkin karşı oy vermiş 
olsa da MC Misakı 15. madde gereği uyuşmazlığın tarafı olduğu için oyu geçersiz sa-
yılmıştır.82 Kararda İtalya’nın işgal eyleminde bulunduğu, üye devletlerin İtalya’ya 
mali yardımda bulunmaması ve askeri teçhizat ticaretini yasaklaması hükümleri yer 
almıştır. Ancak kararın uygulanması tarafların gönüllüğüne bırakılmıştır.83 İtalya 
aleyhinde alınan ekonomik yaptırım kararı MC döneminde 16. maddeye dayanılarak 
alınarak tedbirlerin ilk ve tek örneğidir.84 Kararın uygulamasına gelince, MC’ye taraf 
olmayan ABD ve o dönemde üyelikten çekilmiş olan Almanya bu kararı hiç uygulama-
mıştır. Venezuela ve İsviçre gibi MC üyesi ülkeler dahi bu karara uymamış ve İtalya 
ile ticaretlerini devam ettirmişlerdir. Bir diğer MC üyesi İngiltere, kontrolünde bulu-
nan Suez Kanalı’ndan İtalya’nın mühimmat gemilerinin geçişine müsaade etmiştir. 
Kanalın kapatılmış olma durumunda İtalya’nın işgal eyleminin oldukça zorlaşaca-

76  Ribbons, ss. 23-29.
77  Ribbons, s. 30. 
78  Meray, s. 143.
79  Olaya ilişkin olarak bkz. Ribbons, s. 43.
80  Mazower, s. 55 vd.
81  Çelik, s. 404.
82  Grigorescu, s. 36.
83  Ribbons, s. 45.
84  Brierly, s. 380. 
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ğı ifade edilir.85 Devletlerin genel olarak bu kararı uygulamaktan çekinmeleri, o dö-
nemde ortaya çıkan Almanya tehdidi karşısında müttefik olarak İtalya’yı kaybetmek 
istememeleri, İtalya ile aralarındaki husumeti arttıracak bir eylemi göze alamadıkları, 
bu nedenlerle de bu işgale ses çıkarmadıkları şeklinde değerlendirilmiştir.86 

MC’nin etkisiz kaldığı uyuşmazlıklara bir diğer örnek de Japonya’nın Mançurya’yı 
işgalidir. Japonya, Çin egemenliği altında bulunan Mançurya üzerinde hak iddia ede-
rek 1932 yılında Mançurya’yı işgal eder. Konsey, bu olaya ilişkin olarak toplanır ve bir 
rapor hazırlanır. Mançurya’nın Çin’e ait olduğunu belirleyen ve nihayetinde Japonya 
aleyhinde olan rapor, Konsey’de daimi üyeliği olan Japonya’nın raporu kabul etme-
yerek MC’den ayrılmasına yol açmıştır.87

MC’nin barış ve güvenliğe ilişkin olarak bir diğer meselesi de silahsızlanma hususun-
dadır. Silahsızlanma, I. Dünya Savaşı sonrasında bir daha benzeri bir yıkım olmaması 
için düşünülmüş bir düzenlemedir. Silahların azaltılması, MC’nin amaçlarından biri 
olarak Misak’ın 8. maddesinde yer bulmuştur.88 Bu amaçla MC içerisinde Silahsızlan-
ma Komitesi oluşturulsa da bu Komite etkili olamamıştır.89 Silahsızlanma Komitesi 
düzenli olarak toplanan bir kurum olmakla birlikte, toplantılarının herhangi bir et-
kisi olmamış ve Almanya’nın hızla silahlanması hususunda hiçbir karar almadığı için 
adeta işlevsiz bir mekanizma olarak kalmıştır.90 Bunun altında yatan en büyük neden 
Komite’nin bir denetim mekanizması olarak düşünülmemesidir. MC oluşturulurken 
başta İngiltere ve ABD gibi devletlerin kendilerini de denetleyebilecek bir mekaniz-
ması istememeleri ana etkenlerden biri olmuştur.91 Dönemin genel yaklaşımının dev-
letlerin egemenliğine müdahale edecek herhangi bir eyleme müsaade etmediğini ha-
tırlamakta fayda vardır. Devletler de genel olarak uluslararası güvenlikten önce kendi 
menfaatlerini odak noktası olarak kabul etmeyi tercih etmişlerdir.92 Silahsızlanmanın 
engellenememesi, MC’nin en başarısız olduğu alanlardan biridir.

85  Grigorescu, s. 30, 32.
86  Ribbons, s. 45, Brierly, s. 380.
87  Ribbons, s. 42.
88  Ayrıntılı bilgi için bkz. Andrew Webster, “The Transnational Dream: Politicians, Diplomats and Soldiers in the 
League of Nations’Pursuit of International Disarmament, 1920-1938”, Contemporary European History, Vol. 14, No. 4, 
Theme Issue: Transnational Communities in European History, 1920-1970 (Nov., 2005), ss. 493-518.
89  Grigorescu, s. 35.
90  Pedersen, s. 1097. 
91  Grigorescu, s. 30.
92  Webster, s. 518.
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Sonuç olarak MC ile kolektif güvenlik amacının gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. MC, 
uluslararası barış ve güvenliği tesis etmek ideali ile kurulmuş olsa da ana amacını 
başaramamıştır.93 Brierly, MC’nin başarısızlığını Misak’taki eksikliklerden değil, o 
dönemde devletler arasındaki zayıf bağdan kaynaklandığını iddia etmektedir.94 Ger-
çekten de MC’nin hüküm sürdüğü yıllarda devletler arasında yoğun bir ayrılık mev-
cuttur.95 I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barış ve güvenliği sağlamak isteyen 
bir örgütün idaresinin de belirli devletlere bırakılması mevcut bağı geliştirmek yerine 
daha da zayıflattığı aşikardır.

IV. Milletler Cemiyeti’nin Devletler Arası İş Birliğine Katkısı

MC’nin esas amaçlarından biri Misak’ın 1. maddesinde öngörüldüğü üzere uluslara-
rası iş birliğini geliştirmektir. Madde 23 ile iş birliği somut olarak devletler arası ticari 
faaliyetler, ulaşım (seyahat) özgürlüğü, salgın hastalıklar ve uyuşturucu ile mücade-
le, kadın ve çocuk ticaretini engelleme şeklinde ifade edilmiştir. 

MC’de iş birliği faaliyetleri için BM’de olduğu gibi Ekonomik ve Sosyal Konsey benzeri 
bir yapı mevcut değildir. MC, ele alınırken uluslararası barış ve güvenlik temasında 
ele alındığı için iş birliğine ilişkin faaliyetleri gerektiği ölçüde ortaya konmuş değildir. 
Ancak, özellikle Sekretarya ve Genel Kurul’un faaliyetleri önemli kazanımlar sağla-
mıştır. Bu kurumlar adeta devletler arası iş birliğini sağlayacak birer forum olarak 
görev yapmışlardır.96 Ayrıca MC içerisinde çeşitli komisyonlar ve komiteler aracılığı 
ile iş birliği faaliyetleri yürütülmüştür.97 MC’nin sadece sorunların ortaya konulması 
için sağladığı ortam bile o dönem için oldukça değerlidir.98 MC, nihayetinde devletler 
arası çok taraflı ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır.99

İş birliği ilişkin olarak özellikle sivillere yönelik yürütülen faaliyetler öne çıkar. MC, 
kuruluşundan sonraki iki yıl boyunca savaş esirlerinin ülkelerine dönmesi amacıyla 

93  Pedersen, s. 1093, Ateş, s. 138, Sevig, s. 113, Cottrell, s. 87.
94  Brierly, s. 113. 
95  Davies, s. 406.
96  Webster, s. 518.
97  Komitelerin çalışmalarına ilişkin tutanaklar düzenli olarak uluslararası yayın organlarında yayınlanmıştır. bkz. 
Bulletin of International News, Vol. 6, No. 9 (Nov. 7, 1929), ss. 23-24; Bulletin of International News, Vol. 6, No. 24 
(Jun. 5, 1930), ss. 26-27.
98  Mazower, s. 76
99  Terzioğlu, s.13.
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devletler arası iletişimi sağlayarak önemli bir görev yürütmüştür.100 Bunun yanında 
uyuşturucu ticaretinin önlenmesi hususunda iş birliğini tesis etme yolunda aktif rol 
oynamış ve MC organları bu faaliyetlerinde beklentinin ötesinde etkili olmuştur.101 
Sosyal mevzularda örgüt üyesi olmamasına rağmen ABD de uygulamalara aktif ola-
rak katılmıştır.102 Devletler, insan ticareti ve uyuşturucu ticaretinin engellemek için 
gerekli düzenlemeleri yaparak uluslararası iş birliğinin ilk somut örneklerini ortaya 
koymuşlardır. MC’nin bir diğer iş birliği faaliyeti de salgın hastalıkların önlenmesi 
için yaptığı çalışmalardır.103 Bu alanda özellikle ortak araştırmaların desteklenmesi 
ve bilimsel bilginin paylaşımı için yapılan çalışmalar MC sonrası Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından devam ettirilmiştir.104

MC’nin azınlıklara ilişkin meseleleri de öncü olduğu bir diğer faaliyettir. MC ile 
azınlık haklarının kolektif haklar olarak kabulü, buna ilişkin olarak devletler arası 
andlaşmaların akdedilmesi ve bu andlaşmaların yürütülmesi hususunda MC’nin kat-
kısı mühimdir.105 1914 yılı öncesinde azınlıklara ilişkin hiçbir haktan bahsedilmez-
ken, MC’nin gayretleriyle 1939 yılına gelindiğinde artık azınlıklara ilişkin kuralların, 
standartların ve birtakım uygulamaların kabul edildiği görülmektedir.106 

Uluslararası hukuk alanında da MC’nin iş birliği faaliyetleri öncü olmuştur. MC dö-
neminde önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek derecede fazla sayıda uluslararası 
andlaşma akdedilmiştir. MC öncesindeki 50 yıl olan 1864 ila 1914 yılları arasında 257 
andlaşma yapılmışken, MC’nin ilk 10 yılında 229 andlaşma imzalanmıştır.107 Bu and-
laşmalardan özellikle 1926 tarihli Köleliğin Yasaklanması Sözleşmesi tarihi açıdan 
oldukça önemlidir.108 Köleliğin yasaklanmasına ilişkin olarak MC içerisinde 1924 yı-
lında bir komisyon oluşturulmuş, komisyonun hazırladığı sözleşmeye MC üyesi dev-
letlerin katılımını sağlanmıştır.109 MC döneminde, MC’nin gayretleriyle akdedilen bir 
diğer önemli andlaşma da 1928 tarihli Briand-Kellogg Paktı’dır. Pakt, saldırı maksa-

100  Ribbons, s. 19.
101  Ribbons, s. 21.
102  Pedersen, s.1110-1116; Cottrell, s. 102. Bu alanlardaki iş birliği sonraki dönemde BM ve onun çatısı altında Dünya 
Sağlık Örgütü gibi kurumlar ile devam ettirilmiştir.
103  Pedersen, s. 1092
104  Cottrell, s. 105-106.
105  Mazower, s. 75.
106  Pedersen, s. 1110. 
107  Brierly, s. 99.
108  Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery, 25.09.1926, 60 LNTS 253.
109  Cottrell, s. 102.
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dıyla silahlı kuvvet kullanmayı yasaklayan ilk andlaşma olarak bilinmektedir.110 Pakt, 
her ne kadar o dönemde savaşı yasaklayamasa da MC sisteminin bu andlaşmayı uy-
gulayabilecek şekilde düzenlenmediğini hatırlatmakta fayda vardır.111 Bütün bunların 
yanında, MC döneminde uluslararası hukuk kodifikasyon çalışmalarına başlanması 
da oldukça mühim bir gelişmedir. 1930 yılında bu amaçla La Haye’de ilk kez bir kon-
ferans düzenlenmiştir.112 Her ne kadar kodifikasyon çalışmaları MC döneminde dü-
zenli yürütülemese de bu tecrübe BM’ye taşınmıştır. BM içerisinde Uluslararası Hu-
kuk Komisyonu’nun (UHK) kurulması ile kodifikasyon faaliyetleri yoğun bir biçimde 
gelişmiştir. UHK’nin çalışmaları hem mevcut uluslararası hukuka ilişkin birikimlerin 
tedvinini hem de birçok uluslararası andlaşmanın yapılmasını sağlamıştır.

MC döneminde birçok farklı alanda uluslararası örgütün kuruluşu ve gelişimine ta-
nıklık edilmiştir. Özellikle 1920 ve 1930 arasında faaliyetlerini MC ile iş birliği içe-
risinde yürütme gayreti gösteren örgütler Cenevre’de faaliyetlerine başlamıştır.113 
Bunlardan en önemlisi yılında “evrensel ve kalıcı barış ancak sosyal adalet üzerine 
kurulabilir” düşüncesi ile 1919 yılında kurulan ILO’dur.114 Çalışmalarını MC ile iş bir-
liği halinde yürüten ILO’nun çalışma hayatına ilişkin koyduğu kurallar ve rehberler 
günümüze etki eden MC dönemi gelişmelerinden biridir.

SONUÇ

Milletler Cemiyeti, uluslararası hukuk tarihi için bir dönüm noktası olmuş ve örgütün 
günümüze etki eden birçok hususu olmuştur. Öncelikle, uluslararası örgütlenmenin 
sürekli faaliyet gösteren bir teşkilat vasıtası ile yürütülmesi alışkanlığını ortaya koy-
muştur. Örgütün oluşturduğu kurumsal yapı emsal niteliği göstermiştir. Devletler 
arası iş birliği artırmak için gösterdiği çaba ve bunu süreklilik arz edecek bir şekilde 

110  Brierly, s. 410. Ayrıntılı bilgi için bkz. Brownlie, s. 730 vd.
111  Çelik, s. 400.
112  Pazarcı, s. 112. 
113  Davies, s. 415; Shaw, s. 23.
114  Cottrell, s. 101.
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yürütme, MC’nin getirdiği en büyük kazanımlarından biridir. Bunun yanında devlet-
ler arasındaki sorunları barışçıl yollardan çözmek için gösterilen çaba ve barışçıl yol-
dan çözüme ilişkin usulleri oluşturması diğer önemli kazanımı olarak görülmektedir. 
Bütün bunların yanında çeşitli uluslararası örgütlerin kurulması hususundaki katkısı 
yadsınamaz.

Ancak, MC kuruluşundan itibaren birtakım olumsuzluklar yaşamıştır. MC 
dönemindeki birçok olumsuz düzenleme ve eylemlerin sonucu günümüze dahi etki 
etmektedir. Daha örgütün kuruluşu sırasında Fransa ve İngiltere başta olmak üze-
re I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin mağluplar üzerinde kurduğu baskı ve ağır 
şartlar altındaki barış andlaşmalarını imzalamayı örgüte katılmak için ön şart olarak 
ileri sürmeleri, örgütün tüm devletler için eşit şartlar sunma olanağını ortadan kal-
dırmıştır. Evrensel olma idealindeki bir örgütün bu hedefi henüz kuruluşunda sekteye 
uğramıştır. 

MC, topluluklara kendi kendilerini idare etmelerini temin etme amacıyla manda sis-
temini ortaya koymuştur. Ancak manda idarelerinin bu topluluklara herhangi bir kat-
kısını görmek mümkün değildir. Aksine, olumsuz etkileri hemen hemen bütününde 
görülmekte, mandater devletlerin oluşturduğu olumsuz idari tecrübenin etkisi Ru-
anda gibi birçok Afrika ülkesinde yıkım ve iç savaşa yol açtığı gibi Irak, Suriye gibi 
ülkelerde rejim sorunları günümüzde dahi yoğun bir biçimde devam etmektedir.

Uluslararası barış ve güvenlik MC’nin en büyük hedefi ve en büyük başarısızlığıdır. 
Bunun altında yatan temel neden ABD’nin örgüte katılmayarak barış ve güvenliği iki 
sömürgeci devlet olan Fransa ve İngiltere’ye bırakması kabul edilir. Ancak başarısız-
lığın yegane nedeni bu değildir. Dönemin şartları dikkate alındığında devletler arası 
bağın oldukça zayıf olduğu da dikkate alınmalıdır. Bir diğer sebep olarak, devletlerin 
egemenliğinin de günümüze nazaran daha üstün bir konumda değerlendirildiğini ek-
lememiz gerekir. MC’nin devletlerin egemenliğine müdahale edememesinin temeli, 
MC’yi oluşturan iradenin bu tip bir müdahaleye izin vermemesidir.
MC’nin öğrettiği bir diğer tecrübe de gerek Genel Kurul gerekse de Konsey’de oy-
birliğinin uygulanmasının güçlüğüdür. BM Güvenlik Konseyi, oybirliği meselesini 
güçlü devletlerin teşkilata dahil olmasına engel bir durum olarak değerlendirmiş ve 
bunu sadece beş daimî üyeye imtiyaz tanıyarak düzenleme yolunu tercih etmiştir. 
Günümüzde güçlü devletlere tanınan bu imtiyazın uluslararası barış ve güvenliği tesis 
etme amacında etkili olduğunu söylemek de bir hayli güçtür. 
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ÖZET

Uyuşmazlıkların barışçıl metotlarla çözümüne ilişkin uluslararası hukukun ortaya 
koyduğu mecburi istikamet ile mukayeseli güç farkının ortaya çıkardığı dengesiz re-
kabetin kesişim noktasında yer alan Milletlerarası Adalet Divanı, adalet arayışının tu-
tulacak son dalı olarak belirginleşmeye başlamıştır. Son bir yılda, ABD’nin büyükel-
çiliğini Kudüs’e taşıması, İran’a yönelik başlatılan ekonomik ambargolar ve Katar’a 
yöneltilen abluka siyasetinin peşi sıra Milletlerarası Adalet Divanına taşınması, bu 
son umut yaklaşımını pekiştiren örneklerdir. Küresel adalet arayışında artan önemi 
dolayısıyla, Milletlerarası Adalet Divanı, “Dünya Beşten Büyüktür” metaforuna pa-
ralel bir şekilde yeniden kurgulanması ile gerek uluslararası hukukun etkin işleyişine 
katkı sunacak, gerekse orantısızlaşan güç dengesizliğinde “adalet duygusuzluğuna” 
çare olacaktır. Böylece de, La Haye’de bulunduğu binanın adıyla uyumlu olarak küre-
sel adalet ve barış için bir “Barış Sarayı” olarak faaliyet gösterebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Milletlerarası Adalet Divanı, Uyuşmazlıkların Yargısal Çözümü, 
Vestfalya Düzeni,  Reformasyon.

ABSTRACT

The International Court of Justice, which is at the intersection point of unbalanced 
competition caused by the difference power and the compulsory direction of interna-
tional law on the solution of disputes by peaceful methods, has started to become the 
last hope of the search for international justice. In the last year, the inauguration of 
US embassy in Jerusalem, the economic embargoes against Iran and the embargo on 
Qatar, have been subject to the case in the International Court of Justice, are examples 
this last hope approach. Due to its increasing importance in the quest for global jus-
tice, if the International Court of Justice is re-organized relevantly to the metaphor 
of the “World is Bigger than Five” , he could contribute to the effective functioning 
of international law and to “fairness of justice” in the imbalance of disproportionate 
power. Thus, in accordance with the name of his building, which is located in La Haye, 
“Palace of Peace”, he will be able to act for global justice and peace.

Keywords: International Court of Justice, Judicial Solution of Disputes, Westphalian 
System, Reformation.
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GİRİŞ

Milletler Cemiyetini kuran Paris Misakı’nın 14. maddesi, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’ne tekabül eden o günkü ana organ olan Konsey’e, bir Uluslararası Daimi 
Adalet Divanı tasarısı hazırlamak ve bu tasarıyı Cemiyet Üyelerine sunmak görevini 
yüklemiştir. Bu Divan, tarafların kendisine sunacakları uluslararası nitelikte her türlü 
anlaşmazlıklara bakacaktır. Divan, Konseyin ya da Genel Kurulun kendisine gönde-
receği her türlü anlaşmazlık ya da sorun üzerinde danışma görüşleri de verecektir. 
Konsey, bu kapsamda 15 Şubat 1922’de Hollanda La Haye’de faaliyet göstermeye baş-
layacak Milletlerarası Daimi Adalet Divanını kurmuştur1. 

Milletlerarası Adalet Divanı ise 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması ile Birleşmiş Mil-
letler ’in başlıca adli organı olarak kurulmuştur. BM Antlaşmasının 92 ila 96. mad-
delerinde ana organ sıfatıyla tasnif edilen ve yetkilendirilen Divan, gerek Tüzüğü, 
gerekse çalışma yeri olarak Milletler Cemiyetinin bir organı olan Milletlerarası Daimi 
Adalet Divanından tevarüs ettiği yerden çalışmalarına devam etmektedir2.

1922’den beri devletler arasındaki ihtilafları çözmek üzere faaliyet gösteren Millet-
lerarası Adalet Divanı, bugün tüm dünya devletlerinin kabul ettiği genel, daimi ev-
rensel bir yargı mercii haline gelmiştir. 1922 ile 1945 yılları arasında 80 soruna iliş-
kin yargı kararı ve danışma görüşü vermiş3, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise 158 
ihtilafa bakmakla yetkilendirilmiştir. Soğuk savaş sonrası giderek artan bir talep-
le karşılaşan Milletlerarası Adalet Divanı, hâlihazırda 17 uyuşmazlığa çözüm ara-
yışındadır4. Söz konusu şikâyetlerin görece zayıf devletlerden geldiği ve bilhassa 
yapılan başvuruların üçte ikisinin soğuk savaş sonrası dönemde gerçekleştiği dikkat 
alındığında, Milletlerarası Adalet Divanının küresel adalet arayışında öneminin gide-
rek arttığı anlaşılmaktadır.

Giderek artan önemine rağmen Milletlerarası Adalet Divanı, gerek teşkilatlanması 
dolayısıyla adalet arayışında ortaya çıkan tereddütler (A), gerek yargılama yetkisi ba-
kımından sınırlı kapsamı (B) ve baktığı ihtilaf konularının genellikle lokal çerçeveye 
sahip olması bakımından (C) tartışmalıdır.

1  Louis Le Fur, Précis de Droit International Public, Dalloz, Paris, 1939, s.530.
2  Antonio Cassese, International Law, 2nd Edition, Oxford University Press, Cambridge, 2005, s. 281.
3  https://www.icj-cij.org/fr/cpji
4  https://www.icj-cij.org/fr/affaires



84

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

A) Teşkilatlanma Bakımından Milletlerarası Adalet Divanı

Milletlerarası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Teşkilatının bütünüyle New York dı-
şında yer alan tek ana organıdır. Hollanda’nın La Haye şehrinde yer alan “Barış Sara-
yında” mukimdir. Bu saray aynı zamanda Daimi Hakemlik Mahkemesi ve Uluslararası 
Hukuk Akademisine ev sahipliği yapmaktadır5. İlk olarak 1899 yılında kurulan Daimi 
Hakemlik Mahkemesine ev sahipliği yapan bu Saray, 1922 yılında Milletlerarası Daimi 
Adalet Divanının kurulması sonrası bu Mahkeme için de tercih edilmiştir. Birleşmiş 
Milletler Teşkilatının kurulması sonrası ise Milletlerarası Adalet Divanı da aynı yerde 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Milletlerarası Adalet Divanı, Tüzüğünün 2. maddesi kapsamında; “Yüksek ahlaki 
karaktere sahip, kendi ülkelerinde en yüksek adli görevlerin yerine getirilmesi için 
gerekli koşulları taşıyan ya da uluslararası hukuk alanında yetkileri herkesçe kabul 
edilmiş birer hukukçu niteliğinde olan kişiler arasından uyruklarına bakılmaksızın 
seçilen bağımsız” 15 hâkimden oluşur6. Bu 15 hâkim, farklı uyrukluktan olmak du-
rumundadır7. Hâkimler, 9 yıllığına, tekrar seçilmek imkânı bulunmak koşuluyla8, 
dünyanın başlıca hukuk sistemlerini temsil etmeleri de göz önünde bulundurularak9 
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından salt çoğunlukla10 seçilirler. Hâkimler, Da-
imi Hakemlik Mahkemesindeki ulusal grupların11 aday gösterdiği kişiler listesinden, 
Birleşmiş Milletler Bölgesel Gruplar12 arasındaki paylaşım dikkate alınarak seçilirler. 

6  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 3. 
7  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 3.
8  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 13. 
9  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 9.
10  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 10. 
11  1899 La Haye Sözleşmesi ile kurulan Daimi Hakemlik Mahkemesine taraf ülkeler, kendi uyruklarından en çok 4 
hukukçu olmak üzere potansiyel hakem tayin ederler. Bu kişiler ulusal grup oluştururlar. Milletlerarası Adalet Divanına 
hâkim adayı gösterme yetkisi, Statünün 4. Maddesi kapsamında bu gruplardadır. Türkiye 1899 Sözleşmesine taraf bir 
devlet olarak, hâlihazırda; Prof. Dr. Yusuf AKSAR, Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Doç. Dr. Mehmet Ali ZENGİN ve 
Dr. Mehmet Bedii KAYA ile temsil edilmektedir.
12  Mayıs 2014 yılında güncellenen Birleşmiş Milletler Bölgesel Gruplar 5 tanedir: Afrika, Asya-Pasifik, Doğu Av-
rupa, Latin Amerika ve Karayipler, Batı Avrupa ve Diğerleri. Bu beş grup sırasıyla, 54, 53, 23, 33 ve 29 devletten 
oluşmaktadır. Türkiye, esas olarak Asya-Pasifik Grubunda olmasına rağmen, seçimlerde Batı Avrupa ve Diğerleri 
grubundan aday olabilmektedir. Bu gruplar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Geçici Üye seçiminde de 2’şer 
üye ile temsil edilmektedir. Bununla birlikte, Milletlerarası Adalet Divanına hâkim seçilirken bu gruplar doğrudan ve 
kati şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Geçici Üye seçiminde olduğu gibi, dikkate alınmamaktadır. Bkz. 
http://www.un.org/fr/hq/dgacm/regionalgroups/. Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğünün 9. Maddesi bu hususu şöyle 
ifade etmektedir: “Her seçimde seçmenler Divan’a seçilecek kişilerin yalnızca istenen koşulları benliklerinde toplamış 
olmalarını değil, aynı zamanda kurul olarak belli başlı uygarlık biçimlerini ve dünyanın başlıca hukuk sistemlerini 
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Dönem itibarıyla Milletlerarası Adalet Divanında kendi uyrukluğundan hâkim bulun-
mayan devletler ise ad hoc hâkim görevlendirebilirler13. Bu hâkimler dava görülürken 
duruşmalara katılacak ve nihai karar aşamasında oy sahibi olacaklardır14.

2018 yılı itibarıyla, Afrika Grubundan; Abdulkawi Ahmed Yusuf (Somali), Mohamed 
Bennouna (Fas), Julia Sebutinde (Uganda), Asya-Pasifik Grubundan; Xue Hanqin 
(Çin), Dalveer Bhandari (Hindistan), Nawaf Salam (Lübnan), Yuji Iwasawa (Japon-
ya), Doğu Avrupa Grubundan; Peter Tomka (Slovakya), Kirill Gevorgian (Rusya) Latin 
Amerika ve Karayipler Grubundan; Patrick Lipton Robinson (Jamaik), Antônio Au-
gusto Cançado Trindade (Brezilya), Batı Avrupa ve Diğerleri Grubundan ise; Joan E. 
Donoghue (ABD), Giorgio Gaja (İtalya) James Richard Crawford (Avustralya), Ronny 
Abraham (Fransa) hakim olarak görev almaktadır15.

1945’den bugüne toplam 108 hâkim Milletlerarası Adalet Divanında görev almıştır. 
Bu hâkimlerden 8’i SSCB/Rusya, 7’si ABD ve Birleşik Krallık, 5’i Fransa ve Çin, 4’ü 
Japonya ve diğer devletlerden görevlendirilmiştir. Bu hâkimler içinde Yunanistan uy-
ruklu bir kişinin olduğu, ancak hiçbir Türk’ün yer almadığı da dikkat çekicidir.

Milletlerarası Adalet Divanında görev alan hâkimlerin uyrukları incelendiğinde or-
taya çıkan tablo göstermektedir ki, Güvenlik Konseyinde daimi statüde yer alan 
devletlerden her dönem kendi uyrukluğuna sahip hâkimler (32/108) seçilmektedir. 
Bu devletlerin haricinde Almanya, İtalya, Japonya ve Brezilya uyruklu hâkimlerin de 
ikincil olarak en çok tercih edildiği (15/108) görülmektedir16. İhtilaflarını Milletlera-
rası Adalet Divanına taşıyan devletler ise çoğunlukla daimi hâkimleri bulunmaması 
sebebiyle ad hoc hâkimlerle temsil edilmektedirler. 

Küresel adalet arayışında Milletlerarası Adalet Divanının giderek önem kazanmasını 
sağlayacak ilk dönüşüm, teşkilatlanma noktasında küresel demokratik temsilin sağ-
lanması olacaktır. Bunu sağlayacak temel reform, hâkimlerin aday gösterilmesinde 
Daimi Hakemlik Mahkemesi grupları yerine doğrudan devletlerce aday gösterilme ve 
hâkimlerin seçiminde ön eleme olarak ortaya konulan Güvenlik Konseyi oylamasının 
ortadan kaldırılması ile olacaktır. Seçilecek 15 hâkimin Birleşmiş Milletler Bölgesel 

temsil etmelerini de göz önünde bulunduracaklardır.”
13  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 31/3.
14  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m. 31/6.
15  https://www.icj-cij.org/fr/membres-actuels
16  https://www.icj-cij.org/fr/tous-les-membres



86

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Gruplarına17 tahsis edilecek 3’er kontenjandan, doğrudan devletlerce aday gösteri-
lecek birer aday arasından Genel Kurulca en fazla oyu alanın görevlendirileceği bir 
sistem, Milletlerarası Adalet Divanına duyulan güveni artıracak, daha geniş katılımlı 
bir Mahkemenin vereceği kararlarda kamuoyu vicdanını daha fazla temsil edecektir.

B) Yargı Yetkisi Bakımından Milletlerarası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletler Teşkilatının ana yargı organı olarak Milletlerarası Adalet Diva-
nı, Kurucu Antlaşmanın 93. maddesi gereği, Birleşmiş Milletlere üye olan her dev-
letin Statüsüne taraf olduğu bir Mahkemedir. Hâlihazırda Birleşmiş Milletlere tam 
üye olan 193 devlet bulunduğu dikkate alındığında, hemen hemen tüm devletlerin 
Divan’ın Statüsüne taraf oldukları ve yargı yetkisini kabul ettikleri sonucuna ulaşa-
biliriz. Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmayan devletlerin Milletlerarası Adalet 
Divanı Statüsüne taraf olabilme ve uyuşmazlıklarını Divan önüne götürebilme im-
kânları da ayrıca mevcuttur18.

17  Birleşmiş Milletler Bölgesel Grupları zaman içerisinde güncellenmektedir. Daha önce ifade edildiği üzere, 5 farklı 
bölgesel gruplanma ortaya konmuş, zaman zaman devletler farklı bölgesel gruplara dâhil olma noktasında tercih im-
kânına kavuşmuşlardır. Bu bölgesel ayrım coğrafi kriterler üzerine inşa edilmiş gibi görülse de, ideolojik bir ayrım 
sebebiyle de çeşitlendirilmiştir. Soğuk savaş döneminde Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ayrımı anlamlı olarak değerlen-
dirilmekteydi. İdeolojilerin son bulduğu 1990 sonrası hala böylesi bir ayrıma sahip olunması tartışılmalıdır. En son 
2014 yılında yeniden yapılandırılan bölgesel gruplandırmalar, dünya üzerinde yer alan siyasi kamplaşmalara tekabül 
etmemektedir. Türkiye’nin Asya-Pasifik grubunda yer almasına rağmen, seçimler konusunda yer aldığı Batı Avrupa ve 
Diğerleri Grubunda yer alması, böylesi ideolojik ayrımda taraf olarak yer almasının sonucudur. Türkiye’nin bu gruptan 
kontenjan kapsamında seçilmesi her zaman sorun olagelmiştir. Güvenlik Konseyine yapılan geçici üye seçimlerinde 
de dikkate alınan bu gruplaşmada, Türkiye’nin bu gruptan sadece iki kez Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilme 
imkânı bulduğu (1960-1961 ve 2009-2010) dikkate alındığında, bu gruplaşmanın yeniden değerlendirmeye alınma 
gerekliliği açıktır. Bugün itibarıyla, ya coğrafi olarak 4 kıtanın temsil edileceği bir gruplaşma tercih edilmeli (ki bu 
durumda Türkiye’nin Asya grubunda mı? yoksa Avrupa grubunda mı?  temsil edileceği ayrıca tartışılmalıdır) veya 
medeniyet kuşakları itibarıyla bir gruplaşma tercih edilerek daha kapsamlı bir temsil ortaya konulmalıdır. Bugün itiba-
rıyla sekiz medeniyetin varlığından bahsedilmektedir. Samuel Huntington’ın tasnifine göre bu medeniyetler; Ortodoks 
Rus medeniyeti, Sinik medeniyeti, Japon medeniyeti, Hindu medeniyeti, İslam medeniyeti, Batı medeniyeti, Latin 
Amerika medeniyeti ve Afrika medeniyetidir. Bu medeniyetler demografik olarak, coğrafi olarak ve kültürel olarak 
anlamlı ve bir ayrımı içermektedir. Böylesi bir gruplaşmanın Milletlerarası Adalet Divanında görev alacak hâkimlerin 
seçiminde etkin rol oynaması, bir yandan Mahkemenin etkinliğinin artmasına, diğer yandan Mahkemenin Tüzüğünde 
yer alıp da, öteden beri tartışılan “medeni devletlerce kabul edilen genel hukuk ilkeleri” (Milletlerarası Adalet Divanı 
Tüzüğü m.38/1-c) cümlesine de anlamlı bir cevap teşkil edecektir. Böylesi bir gruplaşmada Türkiye’nin yer alacağı 
konum alenidir. Bu durumda küresel temsil itibarıyla daha etkin bir rol alacağı da aşikârdır.
18  Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 93/2. Maddesine göre; “Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin Uluslara-
rası Adalet Divanı Tüzüğüne taraf olabilme koşulları, her seferinde Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Ku-
rul’ca belirlenir”. Bu kapsamda bugüne değin, henüz BM üyesi olmadan İsviçre (28 Temmuz 1948), Lihtenştayn (29 
Mart 1950), Saint-Marin (18 Şubat 1954), Japonya (2 Nisan 1954) ve Nauru (29 Ocak 1988) Tüzüğe taraf olmuşlardır.
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Milletlerarası Adalet Divanı, Statüsü gereği yalnızca devletler arasındaki ihtilafla-
ra bakmaktadır19. Devlet dışı aktörlerin ya da Uluslararası Örgütlerin prensip olarak 
Milletlerarası Adalet Divanı önünde bir ihtilafa taraf olabilme imkânı yoktur. Bu ise, 
1648 Antlaşmaları ile tesis edildiği kabul edilen devlet merkezli Vestfalya düzeninin 
doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir20. Yeryüzünde siyasi temsil kabiliyeti bu-
lunan, eşit ve egemen olarak ilişki geliştirebilecek aktör olarak yalnızca devletler ka-
bul edildiğinden, devlet dışı aktörlerin Milletlerarası Adalet Divanı önüne herhangi 
bir sorunu taşıma imkânı fiilen mümkün olmayacaktır. Gerçekte de böylesi bir sınır-
landırma, küresel düzen arayışı açısından anlamlıdır. Zira son dönemde artan şekilde 
karşılaşılan başarısız devletler (failed states), istila (incursion), işgal (occupation) ve 
ilhak (annexion) durumları ile; bölgesel hakimiyet peşindeki terör örgütleri, vekalet 
savaşları ve ayrılma çabalarının önüne geçecek yegane önlem olarak devlet merkezli 
anlayışın muhafazası karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, kahir ekseriyetle dev-
let olarak kabul edilen, salt ideolojik mülahazalarla devlet olarak kabul edilmeme-
si arzu edilen otoritelerin21, Milletlerarası Adalet Divanı önünde temsil edilmeleri de 
önem arz etmektedir.

Bu kapsamda 28 Eylül 2018’de Filistin’in ABD aleyhine yapmış olduğu başvurunun 
değerlendirmeye alınması dikkate değerdir22. Bu başvuruya ilişkin 15 Kasım 2018 
günü Divan ABD’ye 1 yıl süre vererek yetki bakımından karşı cevabını talep etmiştir23. 
Bu cevap Filistin’in devlet olduğuna ilişkin ABD yaklaşımını ortaya koyacağı için dik-
katle takip edilmektedir.

Divan, önüne gelen devletler arası uyuşmazlıklara, taraf devletlerce yetkilendirilmiş 
olması halinde bakma imkânına sahiptir. Bu yetkilendirme üç şekilde karşımıza çık-
maktadır. İlk olarak, karşılıklılık esasına uygun şekilde her türlü ihtilafta Divan’ın 
yargılama yetkisinin devletlerce kabul edilmesi halinde Divan yetkili kabul edilecek-
tir. Buna Genel Yetki denilmektedir. Bu genel yetkiyi kabul eden devletler aleyhine, 
her devlet, her konuda dava açma imkânına sahiptir24. Hâlihazırda 73 devlet Divan’ın 
genel yetkisini kabul etmektedir25. 

19  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m.34.
24  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m.36/2: “İşbu Statü’ye taraf olan devletler, herhangi bir anda, aynı 
yükümlülüğü kabul eden herhangi bir başka devlete karşı, konusu hepsine ilişkin olarak Divan’ın yargı yetkisini fiilen 
ve özel anlaşma olmaksızın zorunlu olarak tanıdıklarını bildirirler: a. Bir antlaşmanın yorumlanması; b. Uluslararası 
hukuka ilişkin her konu; c. Saptandığı takdirde, uluslararası bir yükümlülüğe aykırılık oluşturabilecek her olayın 
gerçekliği; d. Uluslararası bir yükümlülüğe aykırı bir davranışın gerektirdiği zarar giderimin niteliği ya da kapsamı”.
25  Milletlerarası Adalet Divanının genel yargılama yetkisini kabul eden devletler için bkz: https://www.icj-cij.org/en/
states-entitled-to-appear
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Son 15 yılda 28 devlet genel yetki tanıdığına ilişkin açıklamasını Divan’a göndermiş-
lerdir. Bu devletlerin Kıta Avrupa devletleri olması dikkate değerdir26. Mesela, 2008 
yılında Almanya, 2011 yılında İrlanda Cumhuriyeti, 2014 yılında İtalya, 2015’de Yu-
nanistan ve 2017’de Birleşik Krallık ve Hollanda Divan’ın Genel Yetki’sini kabul et-
mişlerdir. 2015 yılında Japonya’nın ve 2017 yılında Pakistan’ın da yetki kabulü ayrıca 
önemlidir. Bunun yanında ABD, Rusya, Çin ve İsrail’in bu yetkiyi kabul etmedikleri 
görülmektedir27. Türkiye’de hiçbir dönem Divan’ın Genel Yetkisini kabul etmeyen 
devletler arasındadır28. 
İkinci olarak Divan, bir antlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili 
uyuşmazlıklarda, ilgili antlaşmanın kendisine yetki verdiği durumlarda Özel Yetkili 
olarak uyuşmazlıklara bakabilmektedir29. Mesela Filistin, 1961 Viyana Diplomatik 
İlişkiler Sözleşmesine atfen ABD aleyhine başvuruda bulunmuştur. Yine İran’ın ABD 
aleyhine yaptığı başvurular 1955 tarihli iki ülke arasında imzalanmış Dostluk Ant-

26  Avrupa kıtasında yer alan devletlerin, Milletlerarası Adalet Divanının genel yetkisini kabul etmelerinde bazı etken-
ler rol oynamaktadır. İlk olarak, Mahkeme hâkimleri üzerinde hem temsil bakımından, hem de politiko-juridik olarak 
bu devletlerin etkin rolü bulunmaktadır. Kendi aleyhlerine karar çıkmayacağına ilişkin güven, genel yargılama yetki-
sini kabulde önemli rol oynamaktadır. İkinci olarak, Avrupa devletlerinin küresel rollerindeki azalış yer almaktadır. 
Uluslararası ilişkilerinin kıtasal düzleme gerilediği bir Avrupa’nın, diğer devletlerle ihtilaf oluşmayacağına ilişkin yak-
laşımı, kıta Avrupa devletlerinin genel yargılama yetkisini kabullerinde bir gerekçe oluşturmaktadır. Son olarak, kendi 
aralarındaki ihtilaflara ilişkin gerek Avrupa Birliği Adalet Divanı ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kati 
ve birincil yargılama yetkisinin bulunması, aralarındaki ihtilafın Milletlerarası Adalet Divanının önüne gitmeyeceğine 
ilişkin bir kanaat oluşturmaktadır.
27  Uluslararası ilişkilerde aktif rol oynayan ve sıklıkla uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden bu devletlerin, Millet-
lerarası Adalet Divanının genel yargılama yetkisini kabul etmemeleri anlaşılabilir haldedir. Küresel kamuoyu vicdanı-
nı rahatsız eden olayların failleri olan bu devletlerin uluslararası hukuk ihlallerinin Milletlerarası Adalet Divanı önüne 
gelmeyecek olması, Mahkemeye olan güveni azaltan belki de en önemli hadisedir.
28  Türkiye’nin Milletlerarası Adalet Divanının genel yargılama yetkisini tanımamasının bazı gerekçeleri mevcuttur. 
İlk olarak, Milletlerarası Adalet Divanına güven duyulmamaktadır. Hukuki olarak karar verilmesi gereken ihtilaflara 
ilişkin politik karar verildiği anlayışı, küresel kamuoyu ile paralel şekilde Türkiye’nin de Milletlerarası Adalet 
Divanına güvenini azaltmaktadır. 
İkinci olarak, Türkiye’nin, Milletlerarası Adalet Divanı önünde haklarını arayacak yeterli uzman kadroya sahip 
olmaması gösterilebilinir. 1926 tarihinde dönemim Milletlerarası Daimi Adalet Divanı önüne Bozkurt-Lotus davasının 
taşınması esnasındaki tartışmalar, bu konuda Türkiye’nin yaşadığı özgüven eksikliğinin önemli bir göstergesidir. Bu 
konuda yapılması gereken, dünya çapında uluslararası hukukçuların yetiştirilmesidir. 
Son olarak, başta Kıbrıs ve Ege meseleleri olmak üzere, uluslararası kamuoyuna izah etmekte sorun yaşadığımız 
vakalar bütününe sahip olmamızdır.
29 Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m.37: “Yürürlükte bulunan bir antlaşma ya da sözleşme bir davanın Milletler 
Cemiyeti tarafından kurulmuş olması gereken bir mahkemeye ya da Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’na gönderil-
mesini öngörmekteyse, işbu Statü’nün tarafları arasında söz konusu davanın bakılacağı yargı organı Uluslararası 
Adalet Divanı olacaktır.” 
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laşmasına istinadendir30. ABD, daha önce Petrol Platformu davası (2001) örneğinde 
olduğu gibi31, yaptırımları Divan önüne İran’ın bu antlaşmaya dayanarak götürmesi 
üzerine32 3 Ekim 2018 günü bu antlaşmayı feshettiğini duyurmuştur33. 

Son olarak, taraflar ad hoc bir şekilde bir uyuşmazlığı Divan önüne götürmekte uzla-
şırlarsa, Divan yalnızca o ihtilafa bakmakla yetkilendirilmiş olacaktır34. 1975 tarihli 
Türkiye aleyhine Yunanistan tarafından Ege Denizi Kıta Sahanlığına ilişkin yapılan 
başvuru, Türkiye’nin ad hoc yetkilendirmede bulunmaması sebebiyle yetkisizlik ka-
rarı ile sonuçlanmıştır35. Bu başvuru, Divan önüne giden Türkiye ile ilgili tek başvu-
rudur.

Yargılama yetkisi çoğu devlet tarafından tanınmayan bir mahkemenin etkin bir vazife 
icrası da doğal olarak zorlaşmaktadır. Özellikle kamuoyu vicdanını ciddi şekilde ra-
hatsız eden meselelerin mahkeme önüne götürülememesi, mahkemenin tartışılması 
sonucunu doğurmaktadır. Eğer Milletlerarası Adalet Divanını küresel adalet arayışın-
da önemli bir konumda görmek arzusu mevcutsa, bunun yolu yargılama yetkisinin 
daha kapsamlı ve devletlerin iradesine bırakılmayacak şekilde tanımlanmasından 
geçmektedir. 

Şüphesiz ki, uluslararası hukukun ontolojik yapısı ve Vestfalya düzeni devlet iradesini 
merkeze alan bir yapıdadır. Milletlerarası Adalet Divanının yargılama yetkisi 
tartışmasına girmeksizin, önüne gelen ihtilaflara bakmakla görevlendirilmesi, bu 
yaklaşıma ters bir görünüm ortaya koymaktadır. Buna ilişkin kaygılar yerinde olarak 
değerlendirilebilirse de, Milletlerarası Adalet Divanının küresel meselelere ilişkin 
uluslararası hukukun yaklaşımı kapsamında adilane vereceği kararların, uygulamaya 
konulmasa da, devletlerin politikalarına yön vereceği ve kamuoyu vicdanını rahat-
latacağı kesindir. Bu bağlamda, ilk adım olarak, daimi bir mahkeme olarak Millet-
lerarası Adalet Divanının, önüne gelen her ihtilafa ilişkin uluslararası hukuk pers-

30  Antlaşma için bkz. https://www.state.gov/documents/organization/275251.pdf
31  https://www.icj-cij.org/en/case/90
32  https://www.icj-cij.org/en/case/175
33  https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-abso-
lute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html?noredirect=on
34  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m.36/1: “Divan’ın yetki alanı tarafların kendisine sunacağı bütün işlerle 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda ya da yürürlükteki antlaşma ve sözleşmelerde özel olarak öngörülmüş bütün du-
rumları kapsar.”
35  https://www.icj-cij.org/en/case/62
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pektifinden bir değerlendirme yapması için “danışma görüşü”36 verme imkânının 
tanımlanması gereklidir.

C) İhtilaf Konuları Bakımından Milletlerarası Adalet Divanı

Milletlerarası Adalet Divanı, devletler arasındaki her türlü ihtilafa bakmakla yetki-
lendirilmiş, genel, daimi, evrensel bir mahkemedir. Bu sebeple de, 1945 yılından bu-
güne önüne gelen 158 başvuru farklı konuları içermektedir. Bu başvuruların 31’i Savaş 
Hukuku, 26’sı Deniz Hukuku ile ilgilidir. Ayrıca, Konsolosluk Koruması, Diplomatik 
Koruma, Sınır Anlaşmazlıkları, Çevrenin korunması, evrensel yargı yetkisinin kapsa-
mı ve diğer her tür mesele Divan’ın önüne götürülmüştür37. Divan, uluslararası hukuk 
bakımından yol gösterici olarak kabul edilen birçok karara da imza atmıştır. Mesela; 
1949 Korfu Boğazı davası (Birleşik Krallık v. Arnavutluk), 1956 Antartika davası (Bir-
leşik Krallık v. Arjantin ve Şili), 1961 Barselona Traksiyon davası (Belçika v. İspanya), 
1969 Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davası (Federal Almanya Cumhuriyeti v. Hollanda ve 
Danimarka), 1974 Nükleer Denemeler davası (Avustralya ve Yeni Zelanda v. Fransa), 
1981 ABD’nin Tahrandaki Diplomatik ve Konsolosluk Personeli davası (ABD v. İran), 
1986 Nikaragua’daki Askeri ve yarı askeri faaliyetler davası (Nikaragua v. ABD), 2001 
Lagrand davası (Almanya v. ABD) ve Petrol Platformları davası (İran v. ABD), 2012 
Devletin Yargısal Bağışıklığı davası (Almanya v. İtalya), 2016 Nükleer silahsızlan-
ma ve Nükleer Silahların Satışının Durdurulmasına İlişkin Müzakere Yükümlülüğü 
davası (Marşal Adaları v. Hindistan, Pakistan ve Birleşik Krallık) 

Birçok önemli meselede sorun çözücü olarak Milletlerarası Adalet Divanı devreye 
girmiş olmasına rağmen, yine de Mahkemeye başvuru devletler için ihtilafların ilk 
akla gelen  çözüm yolu olarak da değerlendirilemez. Genellikle görece küçük devlet-
ler arasında ortaya çıkan ve lokal düzeyde etki uyandıracak meseleler Milletlerarası 
Adalet Divanına taşınmıştır. İkincil olarak, uluslararası hukukun temel prensipleri 

36  Milletlerarası Adalet Divanı Tüzüğü, m.96: “1. Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi herhangi bir hukuksal sorun 
konusunda Uluslararası Adalet Divanı’ndan görüş isteyebilir. 2. Genel Kurul’ca bu konuda herhangi bir anda yetkili 
kılınabilecek olan tüm öteki Birleşmiş Milletler organları ve ihtisas kuruluşları da kendi çalışma alanları içinde kar-
şılarına çıkacak hukuksal sorunlar konusunda Divan’dan görüş isteyebilirler” hükmünü içermektedir. Yani hukuksal 
konularda danışma görüşü isteme yalnızca Genel Kurul ve Güvenlik Konseyine tanınmıştır. Yapılması gereken, her 
devletin, karşılarına çıkacak sorunlara ilişkin hukuki görüş isteme yetkisinin tanınmasıdır. Bu ise devletlerin ulusla-
rarası ilişkilerinde uluslararası hukuka daha uygun hareket etmesini sağlayacak, aksi durumda kamuoyu vicdanınca 
mahkûm edilmesi sonucunu doğuracaktır. Milletlerarası Adalet Divanının etkinliği bakımından ilk adım olarak bu bile 
önemli sonuçlar doğuracaktır. 
37  https://www.icj-cij.org/fr/affaires-contentieuses
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olan “eşit egemen ilişki” ile “içişlerine müdahale yasağı” çerçevesinde, görece küçük 
devletlerin, küresel emperyal anlayışa sahip devletlere karşı kendilerini korumanın 
tek yolu olarak görülerek meseleler Milletlerarası Adalet Divanı önüne taşınmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 158 ihtilafa bakmakla yetkilendirilen Milletlerara-
sı Adalet Divanı, hâlihazırda 17 uyuşmazlığa çözüm arayışındadır. 101 devletin taraf 
olduğu bu uyuşmazlıklarda, 24 farklı dosya ile en çok şikâyet edilen devlet ABD olur-
ken, ABD’yi 14’er dosya ile Fransa ve Birleşik Krallık takip etmektedir38. Söz konusu 
şikâyetlerin görece zayıf devletlerden geldiği ve bilhassa yapılan başvuruların üçte 
ikisinin soğuk savaş sonrası dönemde gerçekleştiği dikkat alındığında, Milletlerarası 
Adalet Divanının küresel adalet arayışında öneminin giderek arttığı anlaşılmaktadır.

Son yıllarda ise, uluslararası kamuoyunun topyekün dikkatini çeken meselelerin Mil-
letlerarası Adalet Divanına taşınmaya başladığı görülmektedir. Özellikle son bir yıl 
içerisinde gazetelerde en fazla yer alan meseleler Milletlerarası Adalet Divanı önü-
ne götürülmüştür. Mesela, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması olayı (Filistin 
v. ABD) 28 Eylül 2018 tarihinde yapılan başvuruyla Mahkemeye havale edilmiştir39. 
ABD’nin İran’a yönelik ambargo kararı sonrası İran, ABD tarafından 1955 tarihli Kon-
solosluk Hukuku, Ticaret ve Dostluk Antlaşmasının İhlali iddiasıyla (İran v. ABD) 16 
Temmuz 2018’de sorunu Mahkemeye taşımıştır40. Katar’a yönelik Körfez devletlerin 
izolasyon kampanyası sonrası bilhassa Hava Hukuku kapsamındaki sorunlar, farklı 
başvurular halinde Mahkemeye taşınmıştır. Tüm Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılma-
sına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanması (Katar v. Birleşik Arap Emirliği) 
başlığı ile 11 Haziran 2018’de başvuru yapılmıştır41. Buna mukabil, Uluslararası Si-
vil Havacılık Örgütünün Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 84. maddesi kap-
samında Uluslararası Havacılığa İlişkin Yetkisi (Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve 
Birleşik Arap Emirliği v. Katar) başlığıyla 4 Temmuz 2018’de42, Uluslararası Sivil Ha-
vacılık Örgütünün 1944 tarihli Anlaşmanın 2. Bölüm 2. maddesi gereği Uluslararası 
Havacılık Hizmeti Geçişine İlişkin Yetkisi  (Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirliği v. 
Katar) başlığıyla 4 Temmuz 2018’de Mahkeme’ye başvurulmuştur43. Bunların hari-
cinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Tüm 
Ayrımcılığın Ortadan kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uygulanması 

38  https://www.icj-cij.org/fr/affaires-par-pays
39  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/176
40  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/175
41  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/172
42  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/173
43  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/174
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(Ukrayna v. Rusya Federasyonu) konulu 16 Ocak 2017 tarihli başvuru ile44, Jadhav Me-
selesi (Hindistan v. Pakistan) 8 Mayıs 201745 ile Bazı İran Varlıkları (İran v. ABD) adlı 
14 Haziran 201646 davaları da uluslararası ilişkilerin önemli aktörlerinin aralarındaki 
meseleleri Milletlerarası Adalet Divanına taşımaktan artık imtina etmemeye başladı-
ğının göstergesidir. 

SONUÇ

1922’den beri devletler arasındaki ihtilafları çözmek üzere faaliyet gösteren Milletle-
rarası Adalet Divanı, bugün tüm dünya devletlerinin kabul ettiği genel, daimi, evren-
sel bir yargı mercii haline gelmiştir. 

Milletlerarası Adalet Divanında görev alan hâkimlerin uyrukları incelendiğinde or-
taya çıkan tablo göstermektedir ki, Güvenlik Konseyinde daimi statüde yer alan dev-

44  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/166
45  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/168
46  https://www.icj-cij.org/fr/affaire/164
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letlerden her dönem kendi uyrukluğuna sahip hâkimler seçilmektedir. Bu devletlerin 
haricinde Almanya, İtalya, Japonya ve Brezilya uyruklu hâkimlerin de ikincil olarak en 
çok tercih edildiği görülmektedir. İhtilaflarını Milletlerarası Adalet Divanına taşıyan 
devletler ise çoğunlukla daimi hâkimleri bulunmaması sebebiyle ad hoc hâkimlerle 
temsil edilmektedirler. 

Küresel adalet arayışında Milletlerarası Adalet Divanının giderek önem kazanmasını 
sağlayacak ilk dönüşüm, teşkilatlanma noktasında küresel demokratik temsilin sağ-
lanması olacaktır. Bunu sağlayacak temel reform, hâkimlerin aday gösterilmesinde 
Daimi Hakemlik Mahkemesi grupları yerine doğrudan devletlerce aday gösterilme ve 
hâkimlerin seçiminde ön eleme olarak ortaya konulan Güvenlik Konseyi oylamasının 
ortadan kaldırılması ile olacaktır. Seçilecek 15 hâkimin, Birleşmiş Milletler Bölgesel 
Gruplarına tahsis edilecek kontenjandan, doğrudan devletlerce aday gösterilecek bi-
rer aday arasından Genel Kurulca en fazla oyu alanın görevlendirileceği bir sistem, 
Milletlerarası Adalet Divanına duyulan güveni artıracak, daha geniş katılımlı bir 
Mahkemenin vereceği kararlar ise uluslararası kamuoyu vicdanını daha fazla temsil 
edecektir.

Milletlerarası Adalet Divanı, Statüsü gereği yalnızca devletler arasındaki ihtilaflara 
bakmaktadır. Devlet dışı aktörlerin ya da Uluslararası Örgütlerin prensip olarak Mil-
letlerarası Adalet Divanı önünde bir ihtilafa taraf olabilme imkânı yoktur. Yeryüzünde 
siyasi temsil kabiliyeti bulunan, eşit ve egemen olarak ilişki geliştirebilecek aktör ola-
rak yalnızca devletler kabul edildiğinden, devlet dışı aktörlerin Milletlerarası Adalet 
Divanı önüne herhangi bir sorunu taşıma imkânı fiilen mümkün olmayacaktır. Ger-
çekte de böylesi bir sınırlandırma, küresel düzen arayışı açısından anlamlıdır.

Yargılama yetkisi çoğu devlet tarafından tanınmayan bir Mahkemenin etkin bir vazife 
icrası da doğal olarak zorlaşmaktadır. Özellikle kamuoyu vicdanını ciddi şekilde ra-
hatsız eden meselelerin Mahkeme önüne götürülememesi, Mahkemenin etkinliğinin 
tartışılması sonucunu doğurmaktadır. Milletlerarası Adalet Divanının küresel mese-
lelere ilişkin uluslararası hukukun yaklaşımı kapsamında adilane vereceği kararların, 
uygulamaya konulmasa da, devletlerin politikalarına yön vereceği ve kamuoyu vicda-
nını rahatlatacağı kesindir. Bu bağlamda, ilk adım olarak, daimi bir mahkeme olarak 
Milletlerarası Adalet Divanının, önüne gelen her ihtilafa ilişkin uluslararası hukuk 
perspektifinden bir değerlendirme yapması için “danışma görüşü” verme imkânının 
tanımlanması gereklidir.
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Küresel adalet arayışında artan önemi dolayısıyla, Milletlerarası Adalet Divanı, 
“Dünya Beşten Büyüktür” metaforuna paralel bir şekilde yeniden kurgulanması ile 
gerek uluslararası hukukun etkin işleyişine katkı sunacak, gerekse orantısızlaşan güç 
dengesizliğinde “adalet duygusuzluğuna” çare olacaktır. Böylece de, La Haye’de bu-
lunduğu binanın adıyla uyumlu olarak küresel adalet ve barış için bir “Barış Sarayı” 
olarak faaliyet gösterebilecektir.
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ABSTRACT

In examining the literature that studies basic deficiencies of the Muslim world, intel-
lectuals often point out: technological inferiority, economic stagnation, and political 
decay. Few give adequate attention to the lack of the legal understanding by Muslim 
governments in their international affairs.

This benign neglect by scholars reflects a greater neglect by Muslim governments 
who fail to understand the importance of international law in their real politic, and 
this indeed explains why Muslim states often lose their international legal battles.

This paper shall provide an insight detail of how to deal with this dilemma, and shall 
focus, in particular, on three methods that can help the Muslim Ummah gain its rights 
in its international legal arena.

The first method is the International Court of Justice (ICJ), the second method is the 
International Criminal Court (ICC), and the third method is the so called “Universal 
jurisdiction”, which has been applied in certain states. This paper shall provide a pro-
found account, with concrete examples of the three methods.

This paper concludes with the suggestion that it is about time for the Muslim world to 
establish an “Islamic International Court” to serve as a substitute international legal 
institution, for Muslim nations.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YAPISAL SORUNLARI 
VE GÜVENLİK KONSEYİ REFORMU
GALVANIZING THE UN: WHAT REFORMS ARE NEEDED?

Üzeyir KARABIYIK
BM New York Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Adalet Müşaviri 
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ÖZET

Birleşmiş Milletler, etkisiz olan Milletler Cemiyeti’nin yerine, 2. Dünya Savaşının 
akabinde 24 Ekim 1945 tarihinde bu tür bir savaşın tekrar yaşanmaması amacıy-
la kurulmuştur. Savaşın galipleri Birleşmiş Milletler Şartını kendi ulusal çıkarları 
doğrultusunda şekillendirmişlerdir. 1945’ten itibaren dünya büyük bir dönüşüm 
geçirmekte, büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Gelişen hükûmetler arası dinamikler 
ile birlikte jeopolitik gerçekler ciddi biçimde değişmektedir. Buna rağmen Birleşmiş 
Milletler’deki değişim oldukça sınırlı kalmıştır. Küresel dönüşüme ayak uydurmadaki 
başarısızlığı ve son zamanlarda yaşanan büyük krizleri ele almadaki yetersizliği uzun 
süredir gündemde olan reform istekleri ile ilgili tartışmaları alevlendirmiştir. Hede-
flerini, özellikle uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması hedefini, gerçekleştire-
bilmesi için Birleşmiş Milletlerin esaslı bir reform sürecinden geçmesi gerektiği 
uluslararası toplum tarafından ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesine dair çağrılar 1990’lardan itibaren yoğun-
laşmıştır. Bu çağrılar insan hakları mekanizmaları, çeşitlilik ve demokrasi, sekretery-
anın işleyişinde saydamlık ve kalkınma gibi konuların aralarında bulunduğu hususları 
kapsamaktadır. Hiç şüphesiz, en çok dikkat çeken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’ne yönelik reform çağrıları olmuştur. Sunumda, Güvenlik Konseyi reformuna 
ağırlık verilmek suretiyle Birleşmiş Milletler reform görüşmelerine Türkiye’nin bakış 
açısı ile  ışık tutulmaya çalışılacaktır.
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ABSTRACT

A replacement for the ineffective League of Nations, the United Nations was estab-
lished on 24 October 1945 after World War II with the aim of preventing another 
such conflict. The victors of the war shaped the United Nations Charter in their national 
interests. Since 1945, the world has been undergoing major developments, transfor-
mation and adjustment.  Along with the evolving inter-governmental dynamics,  geo-
political realities have changed drastically. Yet, the United Nations changed a little. Its 
failure to keep up with global transformation and its ineffectiveness in addressing re-
cent major crises have exacerbated the discussions on its long-awaited reform. It has 
been widely expressed within the international community that to achieve its goals, 
the goal of ensuring global peace and security in particular, the United Nations needs 
to undergo a substantive reform process. 

The calls for reform of the United Nations have intensified since 1990s.  These calls 
concerned different areas including human rights mechanisms, diversity and democ-
racy, transparency in secretariat and development. Beyond doubt, the calls for the 
United Nations Security Council reform attracted far greater  attention. This presen-
tation will try to shed some light on the United Nations reform discussions, with a 
special focus on the Security Council,  from Turkey’s perspective. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Charter
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısal sorunlarının başında Güvenlik Konseyinden kay-
naklı sorunlar gelmektedir. BM’nin yapısının kurulduğu 1945 tarihinden itibaren 
çok fazla değişmediği görülmektedir. Başlangıçta 51 üyesi olan BM bugün itibarıyla 
193 üyeye ulaşmasına rağmen kuruluşun yönetiminde ve sistemin işleyişinde kayda 
değer bir değişiklik yapılmamıştır. 193 üye ülke arasında BM sistemi içinde en fazla 
etkisi olan ülkelerin Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olan İngiltere, Fransa, ABD, 
Rusya ve Çin olduklarını görmekteyiz. 1945 yılından itibaren dünyada çok büyük bir 
değişim ve dönüşüm geçirmiş olmasına rağmen, Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri 
ve sahip oldukları veto hakkı bugüne kadar hiç değişmemiştir. Bu konu aşağıda daha 
ayrıntılı ele alınacaktır.

BM sisteminin hantal yapısı ve bağlı kurumları üzerindeki gözetim ve denetim yeter-
sizliği ayrı bir yapısal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. BM bünyesinde 17 müstakil 
kurum, 11 tane de yarı müstakil kurum vardır. Buna ilaveten sistem içinde çok sayıda 
organ da mevcuttur. Tüm sistem içindeki toplam personel sayısının 41 bin civarında 
olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bahsedilen kurum ve organlarla birlikte sis-
temin tümü üzerinde denetim icra eden bir merkezi otoriteden söz edilememktedir. 
BM Genel Sekreterinin yetkisi genelde ilgili kurumları koordine etmekle sınırlıdır ve 
Genel Sekreterin BM kurumlarının bir çoğunun üzerinde icrai yetkisi bulunmamak-
tadır. 2013- 2016 yılları arasında Batı Afrika ülkelerinde baş gösteren ebola salgınının 
BM’nin uzman bir kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü tarafından  geç fark edilme-
si BM’nin yapısındaki ve işleyişindeki hantallığın örneklerinden biridir. Salgında 10 
binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. 

Bütçeye ilişkin sorunlar da yapısal sorunlar içindeki yerini almaktadır. Bilindiği üze-
re BM’nin bütçesi üye ülkeler tarafından karşılanmaktadır. BM’nin 2018-2019 yılla-
rı için bütçesi 5.4 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Barışı koruma gücü bütçesi ise 
2017-2018 döneminde 7.3 milyar dolar olarak kabul edilmiştir. Bütçeye en fazla kat-
kıyı veren ülkelerin bunu kendi lehlerine kullanmak için çaba harcadıkları görülmek-
tedir. Öte yandan ödemelerin zamanında yapılmaması ayrı bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şu ana kadar BM’ye ödenmesi gerekip de ödenmeyen miktarın 3.5 mil-
yar dolar olduğu ifade edilmektedir.
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BM Barışı Koruma Operasyonları Biriminin yeteri kadar etkin olamaması ayrı bir 
yapısal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk savaşın bitiminde barışı koruma 
operasyonlarında görevli askerlerin sayısı 11 bin civarında iken şu andan bu rakam 
130 binin üzerindedir. Birimin yeteri kadar etkin olmaması ve birim personelinin suça 
karışması en çok eleştirilen hususlardır. Özellikle BM askerlerinin dahil olduğu cinsel 
istismar olayları son yılların en çok tartışılan konuları arasında bulunmaktadır.

BM Sekreteryasının işleyişinin yeteri kadar şeffaf olmaması hususunun da yapısal 
sorunlardan biri olduğu görülmektedir. Güvenlik Konseyi üyesi bazı ülkelerin BM bi-
rimlerindeki üst düzey pozisyonları kendi aralarında gayrı resmi olarak paylaştıkları 
ve Genel Sekreterin bu ülkelere karşı yeteri kadar etkin olamadığı çeşitli platform-
larda iddia edilmektedir. Son yıllarda BM Genel Sekreterinin kurumun  çalışma hızını 
ve etkinliğini artırmak için kuralları sadeleştirmeye ve birimler arasındaki iş birliğini 
artırmaya çaba harcadığı görülmektedir.

BM’nin yapısal sorunları ile doğrudan ilgili olan bir husus da 2015 yılında BM Genel 
Kurulu tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir. Sağlık, eğitim, 
küresel ısınma, sosyal adalet, çevre, su enerji gibi alanları kapsayan 17 adet hedef aynı 
zamanda 2030 kalkınma gündemi olarak da anılmaktadır. BM Sekreteryası ve yöne-
tim organları bu hedeflere ulaşılabilmesini teminen bazı dönüşümler geçirmektedir. 

Güvenlik Konseyi ile ilgili sorunlara dönecek olursak, Birleşmiş Milletler  Anlaşma-
sının 24. maddesine göre uluslararası alanda barış ve güvenliğin sağlanması sorum-
luluğunun öncelikle Güvenlik Konseyine verildiğini görmekteyiz. 25. Maddeye göre  
Güvenlik Konseyi’nin bu sorumluluğu kapsamında aldığı kararlar kuruluşa üye tüm 
devletler için bağlayıcıdır. 39. Maddeye göre uluslararası barış ve güvenliğin varlı-
ğını tehdit eden bir durum olup olmadığına Güvenlik Konseyi karar verecektir. 42. 
Madde ise Konseyin güç kullanmasına olanak sağlamaktadır.  Son 25-30 yılda dünya 
genelinde yaşanan çatışmaların ve krizlerin etkileri ve sonuçları göz önüne alındı-
ğında Güvenlik Konseyinin kendisine verilen bu görevi başarı ile sürdürmekte oldu-
ğunu söylemek mümkün olmayacaktır. Bahse konu krizlere örnek vermek gerekirse, 
1991 yılında başlayan ve hala yer yer devam eden Somali iç savaşında 500 binden faz-
la insanın hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. 1994 yılında Ruanda’da yaşanan iç 
savaşta 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişinin öldürüldüğü, bu soykırım esnasında Ru-
anda’da bulunan BM kuvvetlerinin etkili olamadıkları bilinmektedir. Bir başka örnek 
1995 yılının Temmuz ayında Srebrenitza’da 8 binden fazla sivil Boşnağın Sırp bir-
likler tarafından katledilmesidir. Katliamın gerçekleştiği sırada Srebrenitza’nın BM 
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tarafından  güvenli alan ilan edildiği, katliamın yaşandığı esnada şehrin yakınlarında 
BM birliklerinin bulunduğu belirtilmektedir. Darfur’da  2003 yılında başlayan ve hala 
devam eden çatışmalarda 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü ifade edilmektedir. 
Son birkaç yılda Rohinya’da yaşanan olaylarda 10 binlerce insan hayatını kaybetmiş 
700 binden fazla insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. BM Arakanlı 
Müslümanları dünyanın en çok şiddet gören etnik gruplarından biri olarak tanımla-
masına rağmen çözüm için yeterli adımları atamamaktadır.

Bu krizleri yönetmede BM’nin başarısız olmasının temel nedeninin Güvenlik Konse-
yinin daimi üyeleri arasındaki anlaşmazlık olduğu bilinmektedir.  Veto yetkisi nede-
niyle Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin bir tanesinin bile karşı çıkması halinde 
BM’nin krizlere istenilen müdahalede bulunması engellenmiş olmaktadır. 

BM 1945 yılı koşullarına göre dizayn edilmiştir. Halbuki günümüzde dünyanın jeo-
politik, askeri, demografik ve ekonomik yapısı 1945 yılına göre oldukça farklıdır. Gü-
venlik Konseyinin daimi üyeleri yani ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa 1945 yılında 
gerek nüfus  olarak gerekse ekonomik anlamda dünyanın yaklaşık yarısını temsil et-
mekteydiler. Bu temsilde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerinin katkısı oldukça bü-
yük olduğu görülmektedir. 1950’lerde ve 1960’larda yaşanan dekolonizasyon süreci 
ile İngiltere ve Fransa, güçlerini büyük kısmını dayandırdıkları sömürgelerini kay-
betmişlerdir. Hindistan gibi yeni bir askeri ve ekonomik güç ortaya çıkmıştır. İkinci 
dünya savaşının bitiminden kısa bir süre sonra Almanya ve Japonya adeta küllerinden 
yeniden doğmuşlar ve dünya ekonomisinde ve siyasetinde yeniden söz sahibi olmuş-
lardır. Nüfus bağlamında değerlendirme yaparsak Hindistan, Brezilya, Endonezya ve 
Pakistan bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, 
Afrika ülkeleri son 70 yılda ciddi ilerlemeler kaydetmişlerdir.  Yaşanan bu gelişmelere 
ve dönüşümlere rağmen BM’nin yapısında ve işleyişinde yapılan değişiklikler olduk-
ça sınırlı kalmıştır.

Veto yetkisi 1945 yılındaki Yalta konferansında şekillenmiştir. Bu hakkın Güvenlik 
Konseyinin 5 daimi üyesine verilmesinin altında yatan temel nedenin dünyada barış ve 
güvenliğin ancak bu ülkeler tarafından sağlanabileceği düşüncesi olduğu anlaşılmak-
tadır. Bununla birlikte, veto yetkisinin BM’nin üzerine inşa edildiği temel felsefeye ve 
prensiplerle tam bir uyum içinde olmadığı açıktır. BM, milletlerin egemen eşitliği üze-
rine inşa edilmiştir. Ancak, veto yetkisi Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin oylarının 
diğer ülkelerin oylarına nazaran daha etkin olmasına neden olmaktadır.
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Güvenlik Konseyi reformu ilk defa 1992 yılında BM’nin resmi gündemine alınmış-
tır.  Reform görüşmelerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 2008 yılın-
da Hükûmetler Arası Müzakereler Grubu kurulmuştur. Ancak bugüne kadar ciddi bir 
ilerleme kaydedildiği söylenemez.

Reform çalışmalarında 4 grup öne çıkmaktadır. 

1- İlk grup dörtlü grup veya G-4 olarak adlandırılan ve Almanya, Japonya, Hindistan 
ve  Brezilya’nın oluşturduğu gruptur. Bu grup, Konseye veto hakkı olmayan 6 daimi 
üyenin ve 4 daimi olmayan üyenin eklenmesini talep etmektedir. Grup üyeleri ken-
dilerinin ve seçilecek 2 Afrika ülkesinin daimi üye olmasını istemektedirler. G-4 gru-
bu üyeleri kendilerine veto hakkı verilmemesine itiraz etmezken, Afrika ülkeleri veto 
hakkında ısrar etmektedirler. ABD ve Rusya ise buna karşı çıkmaktadır. G-4 grubu 
diğer grupların, özellikle Konsensus İçin Birlik Grubunun reform görüşmelerini ya-
vaşlattığını iddia etmektedir. 

 2- İkinci grup, G-4 grubuna tepki olarak ortaya çıkan Konsensus İçin Birlik grubudur. 
Grup üyeleri arasında Arjantin, Meksika, İtalya, Güney Kore ve Pakistan öne çıkmak-
tadır. Bu grup Konseye yeni daimi üye eklenmesine karşı çıkmakta, daimi olmayan 
üyelere 10 ülkenin daha eklenmesini talep etmektedir. Grup, daimi olmayan üyelerin 
görev süresinin de uzatılabileceğini ifade etmektedir.

3- Üçüncü grup ise Afrika grubudur. Bu grup, Afrika ülkelerine veto yetkisine sahip 
en az 2 daimi üyelik ile 5 daimi olmayan üyelik tahsis edilmesini istemektedir. Grup, 
ilke olarak veto yetkisine karşı olduklarını ancak bazı üyelerin bu yetkiye sahip olduğu 
sürece kendilerinin de bu yetkiyi talep etmeye devam edeceklerini belirtmiştir. 

4- Bu gruplara daha sonra 23 ülkeden oluşan Arap ülkeleri grubu katılmış ve en az 1 
Arap ülkesinin  konseyin daimi üyesi olmasını talep etmiştir.

Reform için yapılan hükûmetler arası görüşmelerde G-4 grubu kararların oylama ile 
alınmasını isterken kararların konsensus ile alınmasında ısrarcı olmaktadır. BM An-
laşmasının 108. Maddesi, anlaşmanın değiştirilmesi için gerekli şartlara yer vermiş-
tir.  Bu maddeye göre, yapılacak değişiklik Genel Kurul üye sayısının üçte ikisi tarafın-
dan kabul edilmeli ve aralarında Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin de bulunduğu 
BM üyesi tüm ülkelerin üçte ikisi tarafından her birinin Anayasa kuralları gereğince 
onaylanmalıdır. Bir başka deyişle, Konseyin daimi üyelerinden biri dahi veto hakkını 
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kullanırsa anlaşmayı değiştirmek mümkün olmayacaktır. Kısaca özetlemek gerekir-
se, BM’de Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin tamamının onaylamadığı bir yapısal 
değişikliğin yapılması mümkün görünmemektedir.

Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin Türkiye’nin tavrını en iyi özetleyen ifade Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında söy-
lemiş olduğu ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesidir. Tüm dünyayı ilgilendiren konular 
Güvenlik Konseyi üyesi 5 devletin insafına bırakılmamalıdır. Reform, kusurları gider-
meye odaklanmalıdır. Sistemin çalışmasını engelleyen hususlara yenilerini eklemek 
reform olarak kabul edilemez. Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyaç duyulmasının ne-
deni veto hakkına sahip daimi üyelerdir. Veto hakkını kullanılması Konseyin krizlere 
karşısında hareketsiz kalmasına yol açmakta ve bu nedenle BM’nin güvenilirliğine 
zarar vermektedir. Bu itibarla daha fazla devleti Konseye daimi üye yaparak onlara 
veto hakkı tanınması sorunu çözmeyecek, aksine derinleştirecektir. Veto hakkı, sade-
ce bu hakka sahip devletlerin çıkarlarına hizmet etmekte, BM’yi işlevsiz ve sorumsuz 
kılmakta, ayrıca BM’ye olan güveni aşındırmaktadır. Konseye veto hakkı olan yeni 
daimi üyelerin eklenmesi çabaları reform tartışmalarını aşındırmaktadır. Konseydeki 
daimi üyelerinin sayısının artırılması konusundaki ısrarın reform sürecinde ilerleme 
kaydedilememesinin başlıca nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.  Son zamanlarda veto 
hakkına yeni devletlerin sahip olması fikrine karşı çıkan devletlerin sayısı artmak-
tadır. Bazı devletler veto hakkının sınırlandırılmasından hatta tamamen kaldırılma-
sından yanadırlar. Örneğin yeni bir inisiyatif olarak Fransa ve Meksika insanlığa karşı 
suçlar ve kitlesel vahşet suçlarında veto hakkının kullanılmasının sınırlandırılmasını 
önermektedirler.

Güvenlik Konseyi reformunda daimi olmayan üye sayısının artırılması uygun bir baş-
langıç olacaktır. Bu şekilde bütün üye devletlere eşit olarak periyodik bir şekilde Kon-
seyde yer alma imkanı sağlanacaktır. Üye ülkelerin performansı periyodik seçimlere 
tabii tutulursa Güvenlik Konseyi’nin daha hesap verebilir hale gelecektir. Geçici ve 
daimi üyeler arasındaki iyi bir oran da karar verme sürecini geliştirerek Konseyi daha 
etkili kılacaktır. 

Yaklaşık 30 yıldır BM gündemini meşgul eden BM sisteminin yapısal olarak iyileşti-
rilmesi ve Güvenlik Konseyi reformu konularının  önümüzdeki zaman diliminde de 
güncelliğini korumaya devam edeceği söylenebilir. Zira ülke gruplarının savundukla-
rı görüşler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Grupların taviz vermeye yanaş-
mayan tutumları reform çabalarını oldukça olumsuz etkilemektedir. 
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ÖZET

Mülteci Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü, mültecile-
rin korunmasına ilişkin temel belge olma niteliğini halen korumaktadır. Ancak bugün, 
uluslararası mülteci koruma sistemi silahlı çatışmaların sebep olduğu zorla yerinden 
edilmeler dahil olmak üzere yeni meydan okumalarla karşı karşıyadır. Son çeyrek asır-
da, zorla yerinden edilen insan sayısı önemli ölçüde artmıştır. Yakın zamanda karışıklık 
yaşayan Suriye, Afganistan, Irak, Somali, Güney Sudan ve Sudan silahlı çatışma kay-
naklı sığınmacıların dünyadaki en önemli membaları arasındadır. Silahlı çatışmaların 
şiddetinden kaçan milyonlarca sivil iltica talep etmek için başka ülkelerin sınırlarına 
gitmiştir. Ancak, Mülteci Sözleşmesi temelli sistem bahse konu sivilleri mülteci ola-
rak tanımamakta ve koruma sisteminde önemli bir açığa sebep olmaktadır. Bu yüzden, 
uluslararası mülteci koruma sisteminin sunduğu çerçevenin yeterliliğini her geçen gün 
sayısı artan silahlı çatışma kaynaklı sığınmacıların ışığında yeniden değerlendirmek 
uygun olacaktır. Bu çalışma, Mülteci Sözleşmesi temelli sistemin bahse konu krizi 
çözmekte ve yeni sığınmacıları korumakta aciz kaldığını öne sürmektedir. Bu bağlamda 
çalışma ile silahlı çatışmalardan kaçanları da içeren genişletilmiş bir mülteci tanımı 
teklif edilerek mülteci hukukuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

ABSTRACT

The Refugee Convention together with its 1967 Protocol relating to the Status of Refu-
gees remains as the main international instrument for the protection of refugees. Yet, 
the international refugee protection system faces new challenges today, including for-
ced displacements caused by armed conflicts. The number of forcefully displaced pe-
ople has been grown significantly in the last quarter century. Syria, Afghanistan, Iraq, 
Somalia, South Sudan and Sudan which have experienced turmoil recently have been 
amongst the main sources of armed conflict derived asylum seekers in the world. Mil-
lions of civilians fleeing from violence of armed conflicts have arrived at the borders of 
other states to seek refuge. However, the Refugee Convention system does not qualify 
them as refugees which causes an essential deficiency to the protection system. Hence, 
it is pertinent to re-evaluate the efficiency of the framework of the international refu-
gee protection system in the light of the growing number of the asylum-seekers deri-
ved from armed conflicts. This paper argues that, the Refugee Convention based system 
is unable to solve this crisis and protect new coming asylum-seekers. In this context it 
aims to contribute on international refugee law by proposing an expanded definition of 
the refugee by including those fleeing from armed conflicts.
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GİRİŞ

Uluslararası toplum günümüzde bir mülteci ve göç kriziyle karşı karşıyadır. Gerek 
küresel gerekse bölgesel düzeyde değişen dengeler ve yaşanan silahlı çatışmaların 
insanlar üzerinde yarattığı baskılar, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanın 
bulundukları bölgelerde bu sorunun üstesinden gelememesi, özellikle Güney Asya ve 
Afrika kıtasında yaşanan ve kimi zaman ülke sınırlarını aşan etki doğuran iç çatışmalar, 
göç ve sığınma olgusunu uluslararası toplum açısından en temel gerçeklerden biri 
haline getirmiştir. Bu gerçek karşısında çatışma bölgelerine komşu ülkeler, ekonomik 
ve sosyal refah düzeyi yüksek ülkeler ve bunların ulaşım yollarındaki ülkeler mülteci 
akınına uğramaktadır. Özellikle küresel gelir dağılımında yaşanan adaletsizliklerin 
bir sonucu olarak fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru bir göç akımı yaşanmaktadır. 

Aslında, mülteci hareketliliğinden kaynaklanan sorunlar yeni olmayıp tarihin her 
döneminde, bireysel veya kitlesel insan hareketliliğine rastlamak mümkündür. 
İnsanlar, tarih boyunca savaş, zulüm, çatışma, siyasi şiddet, ayrımcılık, yoksulluk, 
kıtlık, tabi felaketler gibi sebeplerden dolayı, yaşadıkları toprakları terk ederek güvenli 
bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bahse konu sebepler doğrultusunda 
insanlar tek tek kişiler, küçük gruplar yahut çok büyük topluluklar hâlinde yerleşik 
bulundukları yurtlarından başka yerlere gitmişler. Bununla birlikte günümüzde 
silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları mülteci akınlarının başlıca sebebi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu çatışmalar kapsamında şiddetin artmasına ve yayılmasına 
paralel olarak nüfusun geniş ölçekli kitle hareketi de artmaktadır. Bilhassa devletler 
arası silahlı çatışmalarda yaşanan düşüşe rağmen yaygın bir şekilde devam eden iç 
savaşların neticesinde mültecilerin sayısının süreklilik arz eder bir şekilde arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu manada, silahlı çatışmalar ve yerinden edilme arasında 
kaçınılmaz bir bağlantı olduğunu ve sivil halkın ülke içinde ve ülke sınırlarını aşarak 
yer değiştirmesinin en büyük sebebi olarak karşımıza silahlı çatışmaların çıktığı 
söylenmelidir. 

Hepimizin bildiği üzere günümüz dünyasında hâkim silahlı çatışma şekli, uzun süren 
ve sulhane bir şekilde çözüme kavuşturulması oldukça zor olan uluslararası olmayan 
silahlı çatışma ya da yaygın bir şekilde “iç savaş” olarak adlandırılan silahlı çatış-
malardır. Yakın geçmişte Yugoslavya ve Ruanda ile günümüzde Suriye ve Myanmar 
örneklerinde görüldüğü üzere iç savaşlar, sivil nüfus üzerinde yıkıcı bir etki doğu-
rabilmekte ve insanların evlerini terk ederek mülteci konumuna düşmelerine sebep 
olabilmektedir. 
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BMMYK istatistiklerine bakıldığında da son on yılda zulüm, çatışma, şiddet ve in-
san hakları ihlallerinden dolayı zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısının hızla arttığı 
dikkat çekmektedir. BMYK’nın her yıl yayınladığı, hükûmetlerin ve ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının verileri ile kurumun kendi kayıtlarına dayanan Küresel Eğilimler 
raporuna göre, 2017 yılı sonu itibarıyla zulümden, çatışmadan, şiddet ve insan hakları 
ihlallerinden kaçan kişi sayısı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artışla 71,4 milyo-
na ulaşmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla bu sayının 67,7 milyon olduğu görülmektedir.1 
Mülteciler, ülke içinde yerinden edilenler ve vatansızlar olmak üzere üç grubu kapsa-
yan Küresel Eğilimler 2017 Raporu’ndaki yerinden edilme verilerine göre; 39,1 milyon 
kişi ülke içinde yerinden edilen kişi, 19,9 milyon kişi mülteci, 3,9 milyon kişi de va-
tansız konumundadır. Bugün zorla yerinden edilen kişilerin sayısı BM Genel Sekreteri 
olarak görev yapan Guterres’in de belirttiği üzere Kolombiya, İspanya, Güney Afrika 
veya Güney Kore gibi orta ölçekli ülkelerin nüfusuyla eşittir.2 Bu sayı Suriye’deki iç 
savaşın başladığı yıl olan 2012’de rapor edilmiş olan 45,2 milyon kişiye nazaran cid-
di bir artışı ifade ediyor.3 Artışın temel nedeni, ülke nüfusunun neredeyse yarısından 
fazlasının mülteci durumuna düşmesine ya da ülke içinde yerinden edilmesine neden 
olan iç savaşlardır. Öte yandan şaşırtıcı bir şekilde, dünyadaki mültecilerin %57’sinin 
Suriye (6.3 milyon), Afganistan (2.6 milyon) ve Güney Sudan (2.4 milyon) olmak üze-
re sadece üç ülkeden kaynaklandığı görülmektedir.4 Her üç ülkenin de uzun yıllardır 
devam eden silahlı çatışma ve yaygın şiddete sahne olduğu bilinmektedir. Bu tür ül-
kelerden kaçan kişilerin sayısı, uzun süreli silahlı çatışmaların hız kesmeden devam 
etmesine paralel bir şekilde artmaya devam edecektir. 

Milletlerarası hukuka göre, silahlı çatışmalardan kaçanlar dâhil mülteci statüsü ara-
yışındaki herkes, mülteci rejiminin temelini teşkil eden 1951 Mülteci Sözleşmesi ile 
1967 tarihli Mültecilerin Hukukî Durumuna İlişkin Protokol (1967 tarihli Protokol) 
kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, silahlı çatışma ve şiddetten 
kaçan kişilerin, sırf bu sebeple mülteci statüsüne sahip olup olmadıkları veya hangi 
şartlar altında oldukları tartışmalıdır. 

1  UNHCR, Global Report 2016, s. 5, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2016/pdf/Book_GR_2016_ENG-
LISH_complete.pdf (1
2  UNHCR Press Release 20 June 2014 http://www.unhcr.org/trends2013/  
3  UNHCR, Global Report 2012, s. 2, http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20
TRENDS%202012_V08_web.pdf 
4  UNHCR, Global Report 2017, s. 154, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/GR2017_English_
Full_lowres.pdf

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2016/pdf/Book_GR_2016_ENGLISH_complete.pdf%20(1
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2016/pdf/Book_GR_2016_ENGLISH_complete.pdf%20(1
http://www.unhcr.org/trends2013/
http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf
http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf
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Mülteci kavramını tanımlayan ve mülteciler için koruma sağlayan Sözleşme metnine 
bakıldığında, metnin silahlı çatışma sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
kişilerin mülteci statüsünü ve onunla ilişkili hakları elde etmelerini sağlayacak bir 
şekilde kaleme alınmadığı görülmektedir. Mülteci kavramı, madde 1(A)(2)’de; “Irkı, 
dini, tâbiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî düşünceleri nedeniyle zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan 
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yarar-
lanmak istemeyen yahut tâbiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden mûtaden ikâmet 
ettiği ülke dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen şahıs” şeklinde tanımlanmıştır. 

Söz konusu tanımdan hareketle mülteci tanımın beş temel unsura sahip olduğu an-
laşılmaktadır. Bunlar; 

1-Mülteci, vatandaşı olduğu ülke dışında (vatansızsa ikametgah ülkesinin dışında) 
olmalıdır.
2-Mülteci, zulme uğrama korkusu sebebiyle ülkesinden ayrılmış olmalıdır. 
3-Zulme uğrama korkusu, haklı bir temele dayanmalıdır.
4-Zulüm korkusu, tanımda belirtilen beş sebepten biri kaynaklı olmalıdır. 
5-Mülteci, vatandaşı olduğu devletin korumasından yararlanamıyor ya da yararlan-
mak istemiyor olmalıdır. 

Sözleşme metninden de anlaşıldığı üzere, mevcut milletlerarası mülteci koruma 
rejiminde sırf silahlı çatışmadan kaçmış olmak mülteci statüsü kazanabilmek için 
yeterli görülmemektedir. Halbuki yukarıdaki rakamlardan anlaşıldığı üzere silahlı 
çatışma ve diğer şiddet eylemleri kaynaklı zorla yerinden edilme günümüz mülteci 
hareketliliğinin temel sebebidir. Daha da ilginci, başta 1951 Mülteci Sözleşmesi ol-
mak üzere mülteci korumasına ilişkin milletlerarası düzenlemelerin silahlı çatışma 
kaynaklı mülteci hareketliliklerinin ardından şekillenmiş olmasıdır. 1951 Mülteci 
Sözleşmesi, İkinci Dünya Savaşı’nın sonucu olan sınır ötesi nüfus hareketlerinden 
kaynaklanan sorunları çözmek üzere kabul edilmiştir. Buna rağmen mülteci statüsü, 
silahlı çatışma sebebiyle menşe ülkesini terk etmek zorunda kalan fertlerin, ancak 
tanımda aranan şartları taşıdığı takdirde bu korumadan yararlanılabileceği şeklinde 
tasarlanmıştır. Dolayısıyla yaygın ve ayrım gözetmeyen şiddet kapsamında silah-
lı çatışmadan kaçan kişilerin lafzi yorum uyarınca söz konusu hüküm çerçevesinde 
değerlendirilmesi oldukça zordur. Özellikle zulüm kriterinin, her anlamıyla mül-
teci olabilecek kişileri hariç tutacak ayrımcı bir etkiye sahip olduğu söylenmelidir. 
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İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Avrupa’da yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi 
karışıklıklar kaynaklı toplu zorla yerinden edilmelere çözüm bulabilmek amacıyla 
kabul edilen 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin silahlı çatışmalardan kaçan sivillere ulus-
lararası koruma sağlanmasına yönelik açık bir hükme yer vermemesi aslında bir tür 
ironi olarak kabul edilebilir.5 Savaş kaynaklı toplu nüfus hareketliliklerinin yaşandığı 
bir dönemde kabul edilen 1951 Mülteci Sözleşmesi’ni kaleme alanlar; zulüm, savaş 
ve şiddetten kaçmanın ne anlama geldiğini elbette biliyordu. Buna rağmen Sözleşme 
metninde silahlı çatışma kaynaklı mültecileri Sözleşme ile öngörülen sistem dışında 
tutmaya yönelik sınırlandırıcı ifadelere yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, silahlı çatışma ve şiddetten kaçmak mülteci statüsü elde etmek için 
yeterli görülmemiştir. Bu kişilerin 1951 Mülteci Sözleşmesi’nde sıralanan gerekçeler 
doğrultusunda hedef alınmadıkları, maruz kaldıkları yaygın veya ayrım gözetmeyen 
şiddet sebebiyle kaçtıkları fikri bunda oldukça etkilidir. Ancak söz konusu kabulün, 
silahlı çatışmalar sırasında yerinden olmuş birçok kişinin yaşadıklarıyla örtüşme-
diği ve gerçeği tam olarak yansıtmadığı da açıktır. Öncelikle silahlı çatışmaların, 
toplumsal yapıları ve destek sistemlerini etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu 
ifade etmek gerekir. Hükûmet kurum ve servisleri ile emniyet ve adalet sisteminin 
tamamen veya kısmen çökmesi, altyapı hizmetlerinin işlememesi, artan suç oranları, 
yaşanan iktisadî krizler, yetersiz beslenme ve açlık silahlı çatışmaların olağan sonuç-
larıdır. Bunlar tek başına zulüm oluşturabileceği gibi birikimli etkileri bakımından da 
zulme sebep olabilirler. Bu manada zulüm ve çatışma birlikte var olabilir; hatta çatış-
ma, zulmü gerçekleştirenler tarafından belli grupları baskı altında tutmak veya yok 
etmek için kullanılan bir yöntem olabilmektedir.

Şu hâlde, silahlı çatışmalardan kaçanların birçok durumda 1951 Mülteci Sözleşme-
si’nde belirtilen mülteci tanımı kapsamına girmeleri gerekmektedir. Bu durum; ki-
şilerin, savaşa maruz kalmanın yanı sıra ırkı, dini, tabiiyeti veya belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle haklı nedenlere dayanan zulüm 
korkusu duymaları anlamına gelmektedir. Söz konusu durum özellikle, bireylerin et-
nik, dini veya siyasi farklılıklara dayanan, spesifik grupların mağdur olduğu silahlı 
çatışmalardan kaçtığı durumlarda geçerlidir. Bu şartlar altında kaçan kişiler; dinleri, 
(dolaylı olarak) siyasi fikirleri veya etnik kökenlerinden dolayı ciddi zarar riski altında 
olabilirler. Örneğin; Eski Yugoslavya’da “etnik temizlikten” veya Ruanda’da soykı-
rımdan kaçan kimseler, Sözleşme’de yer alan bir gerekçeye dayanan zulüm nedeniy-
le, yani savaşın kendisinin zulüm olması nedeniyle kaçmaktaydı. Bu manada başvuru 
sahibinin ferden hedef alınmasına gerek yoktur ve diğer kişilere göre daha farklı bir 
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risk veya etki ile karşı karşıya kalma şartı aranmamalıdır. Etkilenen grubun büyük 
veya küçük olması da önemsizdir. Bütün topluluklar, Sözleşme’de sayılan sebeplerle 
zulüm korkusu yaşayabilir veya zulme maruz kalabilir. Topluluğun tüm üyelerinin 
eşit derecede etkilenmesi herhangi bir kişinin mülteci statüsü elde etmeye yönelik 
talebinin meşruiyetini hiçbir şekilde zayıflatmaz. 

Keza çatışmalarda başvurulan yöntemlerin ve kullanılan silahların doğrudan veya 
dolaylı sonuçları da uzun süreli etkileri itibarıyla zulüm teşkil edebilir. Bu durum zu-
lüm riskinin devlet dışı aktörlerden kaynaklandığı durumlarda da geçerlidir. Nitekim 
Suriye başta olmak üzere son dönemde yaşanan örnekler, silahlı çatışma sebebiyle 
ülkelerinden kaçan kişilerin yaşadıkları ve içinde bulundukları durum bakımından 
yeterince fikir vermektedir. Ayrıca silahlı çatışmalarda zorla yerinden edilme, ça-
tışmanın bir neticesi olmaktan çok Eski Yugoslavya örneğinde görüldüğü üzere bir 
amaca dönüşmüş durumdadır. Bu durum bilhassa iç savaşların önemli bir kısmının 
kısmen ya da tamamen dinî, ırkî veya etnik temele dayandığı dikkate alındığında daha 
açık bir şekilde görülmektedir. Yaşanan bu ve benzeri acımasızlıklar, keyfî şiddet ey-
lemleri değil, hedef toplulukları kişiliksizleştirmeye ve yok etmeye yönelik bir gay-
retin ürünüdür. Buna rağmen silahlı çatışma ve şiddetten kaçanların açıkça mülteci 
olarak kabul edilmemesi, sorunun toplumsal ve insanî yönünün göz ardı edilerek bu 
kişilerin çatışmaya dahil tarafların insafına bırakılması anlamına gelmektedir. 

Burada cevaplanması gereken kilit soru, silahlı çatışma sebebiyle menşe ülkesinden 
kaçan ve başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan kişi ya da kişilerin, 1951 Mülteci 
Sözleşmesi madde 1(A) (2)’de yer verilen oldukça katı mülteci tanımını karşılayan bir 
mülteci olup olmadığıdır. Şüphesiz silahlı çatışmalarda yaşanan insan hakları ihlalleri 
ve çatışmaya bağlı şiddetin neden olduğu sonuçlar, münferiden veya birikimli etkisi 
itibarıyla 1951 Mülteci Sözleşmesi kapsamında zulüm derecesine varabilir. Silahlı 
çatışma kapsamında başvuranın, Sözleşme’de yer verilen gerekçelerinden bir veya 
birkaçı temelinde haklı nedene dayalı zulüm korkusu içinde olması halinde mülteci 
statüsü elde etmesi mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için, şiddetin etkisinin zulme 
varacak ölçüde ciddî olması gerekir. Diğer bir ifadeyle bireyin çatışma sonucu mad-
de 1(A)(2)’de ortaya konulan gerekçelere bağlı sebeplerden ötürü zulme varan ölçü-
de zarar görebileceği yönünde makul bir ihtimalin varlığı şarttır. Silahlı çatışmanın 
neden olduğu sonuçların zulüm eşiğini karşılayacak ölçüde ciddî olup olmadığının 
belirlenmesinde, sivil zayiat sayısı ve güvenlikle ilgili olayların sayısı ile kişinin ha-
yatına veya hürriyetine yönelik tehdit ya da insancıl hukuka yönelik diğer ciddi ih-
laller yer almaktadır. Ancak bahse konu hususlar, şiddetin doğrudan etkisiyle sınırlı 
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olmayıp silahlı çatışmanın uzun vadeli ve dolaylı sonuçlarını da kapsamaktadır. 

Buna rağmen 1951 Mülteci Sözleşmesi’nde sınırlandırıcı bir şekilde kaleme alınmış 
mülteci tanımı uyarınca bu kişilerin mülteci olmadıkları, zulümden değil savaş 
veya silahlı çatışmadan kaçan insanlar oldukları yönünde bir yaklaşım karşımıza 
çıkmaktadır. Aslında söz konusu yaklaşım genellikle pratik düşünceler tarafından 
yönlendirilmektedir. Silahlı çatışmalar kitlesel yer değiştirmelere neden olmakta ve 
bu tür büyük ölçekli akınlar sırasında ferdi değerlendirme temelinde mülteci statüsü-
nü belirlemek genellikle mümkün olmamaktadır. Diğer yandan uluslararası olmayan 
silahlı çatışmalar bağlamında, devletler, mülteci statüsü talep sahiplerinin devlet dışı 
unsurlar tarafından mağdur edildiğini ve 1951 Mülteci Sözleşmesi›nin uygulanmasının 
ancak devlet tarafından zulmün varlığı halinde mümkün olabileceğini ileri sürebilir. 
Ayrıca çatışmadan etkilenen büyük insan gruplarına mülteci statüsü verilmesinde 
ısrar etmek ülke içi tepkiler ve sosyo kültürel yapı dikkate alındığında savunulamaz 
bulunabilecektir. 

Bu görüşe mukabil uygulamada 1951 Mülteci Sözleşmesi uyarınca mülteci statüsü dı-
şında kalan bireylere de koruma sağlanabilmesi yönünde bölgesel düzenlemeler ve 
BMMYK çerçevesinde ciddi bir gayret ve uygulamadan da bahsetmek mümkündür. 

1969 Tarihli Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerine İlişkin Afrika Birliği 
Teşkilatı Sözleşmesi ve 1984 Tarihli Cartagena Mülteciler Beyannamesi 

Bölgesel düzenlemelere bakıldığında karşımıza 1969 Tarihli Afrika’daki Mülteci So-
runlarının Belirli Yönlerine İlişkin Afrika Birliği Teşkilatı Sözleşmesi (ABT Sözleşme-
si) ile ve 1984 Tarihli Cartagena Mülteciler Beyannamesi (Cartegena Beyannamesi) 
çıkmaktadır. 1951 Mülteci Sözleşmesi ile 1967 tarihli Protokol çerçevesinde şekillenen 
uluslararası mülteci rejiminin dayandığı sınırlandırıcı yaklaşım, özellikle geri kalmış 
ve az gelişmiş ülkeleri etkileyen mülteci hareketlerine cevap verememiş ve yetersiz 
kalmıştır. Bu durum, mülteci kaynaklı sorunların giderek artmasına neden olduğu 
gibi, devletler arasında yaşanan uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir. Sorunu 
çözmek isteyen Afrika ve Latin Amerika devletleri, 1951 Mülteci Sözleşmesi ile 1967 
tarihli Protokol’den esinlenen ancak günün şartlarına uygun kapsamlı ve önemli dü-
zenlemelere imza atmışlardır. Örneğin Afrika Birliği Örgütü tarafından, mültecilerle 
ilgili ilk bölgesel düzenleme niteliğindeki 1969 tarihli Afrika’daki Mültecilerin Özel 
Yönlerini Düzenleyen Afrika Birliği Sözleşmesi ile birlikte, zulüm korkusunun yanı 
sıra hâricî saldırı, işgâl ve kamu düzeninin bozulması da mülteci olabilme için ara-
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nan sebeplere eklenmiştir. Dolayısıyla temelde 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin mülteci 
tanımı benimsenmiş olmakla beraber mülteci tanımı genişletilmiştir. Sözleşme’nin 
madde1(2) hükmü uyarınca mülteci tanımı şöyledir: “Mülteci terimi menşe ülke ya da 
tâbiiyetinde olduğu ülke dışındaki bir yerde koruma sağlamak üzere mûtat olarak ikâmet 
ettiği yeri, hâricî saldırı, işgâl, yabancı hâkimiyeti ya da menşe ülkenin veya tâbiiyetin-
de bulunduğu ülkenin bir kısmında ya da tamamında kamu düzenini ciddî şekilde sarsan 
olaylar yüzünden terk etmek zorunda kalan kişiler için de geçerli olacaktır.”

Benzer şekilde Latin Amerika devletlerince kabul edilen 1984 tarihli Cartagena Mül-
teciler Beyannamesi’nde de mülteci tanımının genişletilmesi yoluna gidilmiştir. Orta 
ve Güney Amerika devletlerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık, yaygın şiddet hare-
ketleri, iç savaş ve karışıklıklar neticesinde gerçekleşen mülteci hareketlerinin 1951 
Mülteci Sözleşmesi kapsamına girmemesi dolayısıyla kabul edilen Beyanname’de, 
1951 Mülteci Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımı benimsenmiş, ancak bölgenin içinde 
bulunduğu şartlar ve bu şartların doğurduğu ihtiyaçlar dikkate alınarak daha kap-
samlı bir mülteci tanımı yapılmıştır. Buna göre mülteci; “Hayatları, güvenlikleri ya da 
hürriyetleri yaygın şiddet, yabancı baskısı, iç çatışma, insan haklarının ağır ihlali ya da 
kamu düzenini ciddî şekilde sarsan diğer durumlar yüzünden tehdit altında olması nede-
niyle ülkelerinden kaçan kişileri” ifade etmektedir. 

Görüldüğü gibi mülteci kavramı, her iki düzenlemede de 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin 
aksine silahlı çatışma mağdurlarını kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. Ancak böl-
gesel mahiyetteki bu düzenlemeler hem uygulama alanı hem de hukukî yaptırım gücü 
açısından sınırlı bir etkiye sahiptir. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu da (BMMYK) koruma 
yetkisinin alanını genişleterek korunma ihtiyacı içerisinde olan bireylerin mümkün 
olduğunca kapsayıcı bir çerçevede mülteci korumasından faydalanması sağlanmaya 
çalışmış ve her ne kadar silahlı çatışma ve şiddetten kaçmak mülteci olabilmek için 
tek başına yeterli olmasa da silahlı çatışma ve diğer şiddet olaylarından kaçanların 
1951 Mülteci Sözleşmesi çerçevesinde mülteci statüsüne sahip olabileceğini kabul 
etmiştir. 

BMMYK, Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usuller Hak-
kında El Kitabı’nda, uluslararası olsun ya da olmasın silahlı çatışmalar sonucun-
da kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalanların, 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 
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Protokolüne göre kural olarak mülteci sayılamayacakları; Sözleşme kapsamında de-
ğerlendirilmeyen bu kişilerin, Savaş Kurbanlarının Himâyesine İlişkin 1949 Cenevre 
Sözleşmeleri ve 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokoller gibi diğer uluslararası 
belgelerin sağladığı himâyeden yararlanma hakkına sahip olduklarını kabul etmek-
tedir.6 Ancak devamında yer alan 165 nolu paragrafta, silahlı çatışmalardan kaçan ki-
şilerin ancak Sözleşme’de yer verilen şartları taşıdıkları takdirde, diğer bir ifadeyle 
istisnaî bazı hallerde mülteci statüsü elde edebilecekleri öngörülmektedir:

“Bununla birlikte, bir ülkenin tümünün ya da bir bölümünün yabancı istilası ya da işgaline 
uğraması 1951 Mülteci Sözleşmesi’nde sözü edilen bir veya birçok nedenden dolayı zulüm-
le sonuçlanabilir ve sonuçlanmıştır. Böyle durumlarda mülteci statüsünün kazanılması şu 
şartlara bağlıdır: İşgal altındaki ülkede bulunan başvuranın haklı nedenlerden kaynak-
lanan zulüm korkusu taşıdığını gösterebilmesine ve buna ek olarak hükûmetinin ya da 
silahlı çatışma sırasında ülkesinin menfaatlerini korumakla sorumlu koruyucu bir gücün 
himâyesinden yararlanıp yararlanmadığına ve yararlanıyorsa bu himâyenin etkin sayılıp 
sayılmadığına bakılacaktır.”

BMMYK’nın koruma yetkisinin alanını genişleterek korunma ihtiyacı içerisinde 
olan bireylerin mümkün olduğunca kapsayıcı bir çerçevede mülteci korumasından 
faydalanmasına yönelik gayretlerine mukabil bazı devletler de, mülteci statüsünü 
genişletmektense statü dışında kalan bireyler için farklı koruma statüleri yaratarak, 
Sözleşme korumasının tamamlanmasını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda karşımıza çıkan geçici koruma rejimi, silahlı çatışmalardan, in-
san hakları ihlallerinden veya diğer zulümlerden kaçan büyük gruplar için öngörülen 
kısa vadeli bir çözüm niteliğindedir. Geçici koruma açık bir şekilde koruma ihtiyacı-
nın bulunduğu ancak ferdi anlamda bu ihtiyacın hızlı bir şekilde karşılanma ihtima-
linin az olduğu ya da hiç olmadığı durumlarda, acil durumlara müdahale etmek için 
kullanılan bir yöntem olarak şekillendirilmiştir. 

1951 Mülteci Sözleşmesi’ne ek ve eşzamanlı bir araç olarak görülen geçici koruma re-
jiminin insanları kaçmaya zorlayan şartlarda esaslı bir değişiklik ortaya çıkana ka-
dar süreceği kabul edilmektedir. Bu esaslı değişiklik gerçekleştiğinde, sığınma ülkesi 

6  BMMYK, Mültecilerin Hukukî Statüsüne İlişkin 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü Çerçevesinde Mülteci 
Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usuller Hakkında El Kitabı, 1998, para. 164.
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daha fazla koruma gerekmediğini düşünebilir ve korumadan yararlanan kişilerin ço-
ğunun güvenle geri dönebileceklerini varsayabilir. Ancak, sığınma ülkeleri geçmiş-
te maruz kalınmış zulümle de ilişkilendirilebilecek nedenler yüzünden bazı kişilerin 
koruma ihtiyaçlarının sürebileceğinin farkında olmalıdır. Devletlerin, bu kişileri be-
lirleyebilmek için bir mekanizmaya sahip olması gerekir ki bu mekanizma da mülteci 
statüsü belirleme sistemidir.

BMMYK’nın Silahlı Çatışma Kaynaklı Mültecilere Yönelik Değişen Yaklaşımı

Öte yandan devam eden silahlı çatışma kaynaklı insan hareketlilikleri karşısında 
BMMYK iki ayrı toplantı düzenleyerek bu konuyu tekrar gündeme taşımıştır. İlk olarak 
2011’de Tanzanya’da düzenlenen uzmanlar toplantısının ardından yayımlanan Sonuç 
Belge’sinde; savaş mültecileri ya da silahlı çatışmadan kaçanların 1951 Mülteci Söz-
leşmesi’nin kapsamı dışında tutulmasının hatalı olduğu ifade edilmiş, günümüzdeki 
çatışmaların umumiyetle belirli etnik, ırkî veya dinî gruplara yönelik şiddet şeklinde 
ortaya çıktığına dikkat çekilmiştir:7

“Paragraf 25. Bununla birlikte, genellikle hatalı bir şekilde ‘savaş mültecileri’ ya da si-
lahlı çatışmadan kaçanların 1951 Mülteci Sözleşmesi›nin kapsamı dışında olduğu 
varsayılmaktadır. Aslında günümüzdeki çatışmaların çoğu, belirli etnik, ırkî veya dinî 
gruplara yönelik şiddet şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 1951 Mülteci Sözleşmesi kriterle-
rinin uygulanabilirliğine ilişkin tam bir değerlendirme, genellikle daha az haklara sahip 
olan tamamlayıcı koruma şekillerini vermeden önce yapılmalıdır.”8

Devamında 2012’de Güney Afrika’da “Uluslararası Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet 
Durumlarından Kaçan Kişilerin Korunması” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Burada uluslararası sınırlar boyunca silahlı çatışma ve diğer şiddet olaylarından ka-
çan kişilere yönelik olarak mültecilere ilişkin uluslararası ve bölgesel düzenlemelerin 
uygulanıp uygulanmayacağının açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Toplantının 
ardından yayımlanan Sonuç Belgesi’nde; silahlı çatışmalarda yaygın bir şekilde gö-
rülen şiddet eylemlerine ve bu tür eylemlerin sonuçlarına düzenli olarak mâruz kalma 
riskinin, 1951 Mülteci Sözleşmesi çerçevesinde, eylemin ciddiyetine veya sonuçlarına 

7  BMMYK, bu konuda iki toplantı düzenlemiştir. Bunlardan ilki yukarıda da yer verilen Tanzanya’daki (Arusha) top-
lantı, diğeri ise 13-20 Eylül 2012 tarihlerinde Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenen Uluslararası Silahlı Çatışma 
ve Diğer Şiddet Durumlarından Kaçan Kişilerin Korunması konulu toplantıdır. 
8  UNHCR, Expert Meeting on Complementarities between International Refugee Law, International Criminal Law 
and International Human Rights Law Arusha, Tanzania, 11-13 April 2011, Summary Conclusions, para. 25.
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bağlı olarak tek başına veya birikimli etkisi itibarıyla zulüm oluşturabileceğine işaret 
edilmiştir. Zulüm kapsamındaki bu tür davranışlar; bombardıman, yiyecek kaynak-
larının kesilmesi, hastanelerin ve okulların askerileştirilmesi gibi genel davranışların 
yanı sıra gıda güvensizliği, yoksulluk gibi daha uzun vadeli ve dolaylı sonuçlar doğu-
ran davranışları içerebilmektedir. Ayrıca, güvenlik kontrolleri, ev veya ofis baskınları, 
sorgulama, kişi ve mülkün aranması, zorla tahliye, cinsel şiddet veya hareket özgür-
lüğü kısıtlamaları gibi daha bireysel olan davranışları temsil eden savaş yöntemlerini 
de kapsayabileceği ifade edilmiştir.9

Son olarak BMMMYK tarafından 2 Aralık 2016 tarihli Uluslararası korumaya ilişkin 
12 Nolu Kılavuz İlkeler yayımlanmıştır.10 1951 Mülteci Sözleşmesi ve bölgesel mülteci 
tanımlarının uygulanmasında tutarlılığı sağlamayı amaçlayan Kılavuz İlkeler, silahlı 
çatışmadan ve diğer şiddet olaylarından kaçanların mülteci olarak değerlendirilmesi-
ni öngörmektedir. Kılavuz İlkelerde; 1951 Mülteci Sözleşmesi’nde yer verilen mülteci 
tanımının haklı temele dayalı zulüm korkusu sebebiyle barış zamanı ya da savaş za-
manında kaçan kişiler arasında herhangi bir ayrım gözetmediğine ve kişinin Sözleş-
me metninde yer verilen gerekçelerden biri veya daha fazlası temelinde zulüm gör-
me korkusu içinde olmasına odaklandığına işaret edilmiştir. Bu kapsamda BMMYK 
Elkitabı 164. paragrafta; “Uluslararası mâhiyette olsun ya da olmasın silahlı çatışmalar 
sonucunda kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalan kimseler, 1951 Mülteci Sözleşmesi 
ve 1967 Protokolüne göre, normal olarak mülteci sayılmazlar” ifadesinin, kişinin zulme 
mâruz kalma korkusu ile 1951 Mülteci Sözleşmesi’nde yer alan gerekçeler arasında 
herhangi bir bağlantı bulunmadığı durumlarla sınırlı olduğu şeklinde anlaşılması ge-
rektiği ifade edilmiştir.

SONUÇ

Milletlerarası alandaki bu düzenlemelere rağmen evrensel düzeyde mülteci statüsü, 

9  UNHCR, Summary Conclusions on International Protection of Persons Fleeing Armed Conflict and Other Situa-
tions of Violence; Roundtable 13 and 14 September 2012, Cape Town, South Africa, 20 December 2012, Summary 
Conclusions, para. 11.
10  UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed 
Conflict and Violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Re-
fugees and the Regional Refugee Definitions, 2 December 2016.
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ifade edildiği üzere 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü hükümleri uyarınca 
tayin edilmektedir. Mülteci hukukunun temelini teşkil eden 1951 Mülteci Sözleşme-
si, yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Mülteci tanımındaki yer ve zaman şartını 
kaldıran 1967 Protokolü’nden bu yana mülteci hukukunun temelini teşkil eden 1951 
Mülteci Sözleşmesi ve bahse konu Protokol’de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Mülteci hukukunun sergilediği bu statik görüntünün aksine kişilerin sığınma arayı-
şına girmelerine neden olan olaylar dinamik bir görüntü taşımakta olup büyük ölçüde 
değişmiştir. Etnik temizlik ve nüfus nakli, azınlıklara yönelik baskı, işgal vb sebep-
lerle ülkelerinden zorla göç ettirilen insanların bulunduğu çok sayıda örnek vardır. 
Bu kişilerin çoğu herhangi bir hakka sahip olmaksızın ve ülkerini tekrar geri dönme 
umudu taşımaksızın sınır ötesi kamplarda yaşamaktadır. Bu yeni tür mülteci sorun-
ları, günümüzde 1951 ve 1967’de öngörülmediği şekilde katlanarak artmış ve artmaya 
da devam etmektedir. Halen Suriye başta olmak üzere Afganistan, Orta Afrika Cum-
huriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Libya, Sudan, Ukrayna, Yemen, Gü-
ney Sudan ve Myanmar gibi devletlerde devam eden şiddet ve silahlı çatışmalar nede-
niyle milyonlarca insan hayatını kaybetti, milyonlarcası da mülteci konumuna düştü. 
Silahlı çatışma ve şiddete muhatap bu tür ülkelerden kaçan kişilerin sayısının, uzun 
süreli silahlı çatışmaların ve şiddet ortamının hız kesmeden devam etmesine para-
lel bir şekilde artacağı açıktır. Mevcut tablodan anlaşıldığı üzere, hiçbir devletin tek 
başına üstesinden gelemeyeceği mültecilere ilişkin uluslararası bir rejimin kurulma-
sından bu yana geçen uzun süreye rağmen kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm üretilemediği 
gibi sorun giderek müzmin bir hal kazanmaktadır.  

Çözüm için başvurulan 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin silahlı çatışmalar başta olmak 
üzere günümüz mülteci gerçekleriyle bağdaşmadığı ve devletlerin istek ve menfaat-
lerine öncelik tanıdığı açıktır. 1951 Mülteci Sözleşmesi, İkinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından Savaş sırasında ve sonrasında yaşanan sınır ötesi nüfus hareketleri kaynak-
lı sorunlara çözüm bulmak amacıyla kabul edilmiş bir düzenlemedir. Ancak İkinci 
Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş bağlamında şekillenen bir mülteci anlayışıyla kaleme 
alınan Sözleşme içerik itibarıyla günümüz mülteci krizlerinin üstesinden gelebilecek 
bir yeterliliğe sahip değildir. 1967 Protokolü değişiklikleri ile 1951 Mülteci Sözleş-
mesi çerçevesinde tanımlanan mülteci statüsünün, Avrupa merkezli ve belirli bir 
zaman dilimine yönelik etki alanı genişletilmeye çalışılsa da, Sözleşme’nin özellikle 
Soğuk Savaş’ın izlerini belirgin bir şekilde yansıtmaya devam etmesi, yıllar içinde 
değişen şartlar çerçevesinde statünün kapsamadığı korunma ihtiyacı içerisindeki 
kişilerin sayısının neredeyse kapsadıklarından daha fazla olmasına sebep olmuştur. 
Özellikle silahlı çatışma ve yaygın şiddet gibi ayrım gözetmeyen şiddet hareketlerinin 
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çoğalması, mülteci kavramının sadece kısıtlı bir alanına ışık tutan mülteci statüsünün 
koruma açısından yetersiz kalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu nedenle, statü dışında 
kalan bireylere de koruma sağlanabilmesi yönünde birtakım çabalar sarf edilmeye 
başlamıştır. Bu kapsamda BMMYK’nın koruma yetkisi alanını genişletmesiyle bir-
likte korunma ihtiyacı içerisinde olan bireylerin mümkün olduğunca kapsayıcı bir 
çerçevede mülteci korumasından faydalanmasına yönelik gayretlerine mukabil bazı 
devletler de, mülteci statüsü dışında kalan bireyler için farklı koruma statüleri oluş-
turarak mevcut koruma eksikliğinin giderilmesine çalışmıştır. Bu çabalar mülteci-
liğin değişken görünümünün, mülteci statüsünün şekillenmesi hususuna nasıl etki 
ettiğinin gösterilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Günümüzde özellikle mültecileri güvenliklerine ve toplumsal yapılarına yönelik bir 
tehdit olarak gören gelişmiş devletler, gerek mültecilere ihtiyaç duydukları ulus-
lararası korumanın sağlanması gerekse sorumluluk paylaşımı konusunda isteksiz 
davranmakta ve sorunun çözümüne yönelik samimî bir gayret göstermemektedir. 
Avrupa başta olmak üzere batılı ülkeler 1951 Mülteci Sözleşmesi’ni kendi menfaat-
leri doğrultusunda yorumlayarak sorunun kendilerine bulaşmasına veya daha fazla 
bulaşmasına engel olmaya çalıştıkları görülmektedir. Halbuki, bu ülkelerin mülteci 
akınına yol açan söz konusu sorunun ardında yatan silahlı çatışma ve şiddet, açlık ve 
diğer nedenlerin ortaya çıkmasının başlıca sorumluları oldukları unutulmamalıdır. 

Bu bağlamda Yunan adalarına düzensiz yollardan ulaşan göçmen ve mülteci sayısı-
nın giderek artması karşısında AB üyesi devletlerin mültecilerin Avrupa’ya girişini 
engellemeye yönelik çabaları oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu devletlerin, “Kale 
Avrupası” olarak adlandırılan politikalar çerçevesinde mülteci sorunuyla mücadele-
yi Türkiye gibi coğrafî konumundan dolayı bu hareketliliğe doğrudan muhatap olan 
devletlere yüklemek istedikleri, kendi sınırlarını dikenli teller çekerek veya duvarlar 
inşa ederek ya da komşu ülkelerle göçmen ve mültecileri dışarıda tutmak için imza-
ladığı anlaşmalarla hukukî duvarlar örerek koruma yoluna gittikleri görülmektedir.11 
Türkiye dahil az sayıda devlet, giderek büyüyen sığınmacı ve mülteci sorununun yü-
künü taşımak mecburiyetinde kalmış ve neredeyse tüm külfeti üstlenmiş durumda-
dır. BMMYK verilerine göre 2017 yılı itibarıyla yeniden yerleştirilme ihtiyacı içinde-

11  Nitekim Almanya’nın öncülüğünde AB üyesi ülkelerle Türkiye arasında yürütülen müzakereler neticesinde 16 
Aralık 2013’te AB-Türkiye Geri Kabul Andlaşması kabul edilmiştir. Mütekabiliyet temelinde, Türkiye’de veya AB’ye 
üye devletlerden birinde, ülkeye giriş, ülkede bulunma veya ikâmet etme şartlarını sağlamayan veya sağlayamaz duru-
ma düşen kişilerin Anlaşma’da belirlenen şartlar ve kurallar çerçevesinde ilgili devlete geri gönderilmesini amaçlayan 
bahse konu Andlaşma, 1 Haziran 2016’da yürürlüğe girmiştir. Metin için bkz. Resmî Gazete, Sayı 29076, 02.08.2014.
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ki toplam 1.2 milyon mülteciden sadece 75.200 kişi için yeniden yerleşim yeri temin 
edilmiş ve bunlardan 65.100’ü yeniden yerleşim amacıyla üçüncü ülkelere gidebil-
miştir.12 Özellikle AB üyesi devletlerde yeniden yerleştirilen toplam mülteci sayısının 
8,155 olması, yaşanan krizin büyüklüğü ve milyonlarla ifade edilen mülteci sayısı göz 
önüne alındığında yeterince açıklayıcı bir veri niteliğindedir. Öte yandan sığınmacı 
kabul eden ülkeler de, uzun vadeli mülteci sorunlarının çözülememesi, yük ve so-
rumluluk paylaşımı arasındaki gözle görülür dengesizlik, mülteci ve sığınmacılara ev 
sahipliği etmenin gittikçe artan maliyeti konularında endişe duymakta ve yeni sığın-
macı almamak için tedbirlere başvurmaktadır.

Mevcut normatif düzenin, taşıdığı bu eksiklikler karşısında yeniden değerlendi-
rilmeye ve yorumlanmaya muhtaç olduğu açıktır. Bilhassa mülteci tanımı baş-
ta olmak üzere Sözleşme hükümlerinin; daha geniş bir mülteci tanımına yer veren 
bölgesel düzenlemeler, BMMYK tarafından yayımlanan ve devletler açısından yol 
gösterici nitelik taşıyan Kılavuz İlkeler ve olumlu devlet uygulamaları dikkate alına-
rak yeniden düzenlenmesi bir zorunluluğa dönüşmüştür. Mülteci kavramı ve mül-
teci hukuku, belirli bir dönemin şartlarına bağlı kılınamayacak şekilde değişkendir. 
Haliyle mülteci tanımına dair yapılacak yorumun kapsayıcı ve dinamik bir nitelikte 
olması mecburidir. Mülteci tanımının, Sözleşme’nin yapıldığı şartlar ve insani amacı 
dikkate alınmaksızın lafzi yorum doğrultusunda aşırı derecede sınırlandırılması ve 
günümüz gerçeklerinden bağımsız bir şekilde yorumlanmaya çalışılması, Mülteci 
Sözleşmesinin günümüz mülteci sorunlarının çözümünde giderek yetersiz kalan bir 
düzenlemeye dönüşmesine yol açmaktadır. Bu durum karşısında ABT Sözleşmesi ve 
Cartegena Bildirisi ile BMMYK uygulaması dikkate alınarak mülteci tanımının silahlı 
çatışma mağdurlarını da kapsayacak bir şekilde yeniden düzenlenmesi bir zorunluluk 
olarak uluslararası toplumun karşısına çıkmaktadır.

12  UNHCR, Global Report 2017, s. 4, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/GR2017_English_
Full_lowres.pdf

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/GR2017_English_Full_lowres.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/GR2017_English_Full_lowres.pdf
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ÖZET

Günümüzde dünyadaki mültecilerin %70’i uluslararası silahlı çatışmaların mağdu-
rudur. Yaklaşık 50 milyon civarında mülteci Suriye, Afganistan, Somali, Myanmar, 
Ruanda ve Güney Sudan gibi ülkelerden göç etmek zorunda kalmışlardır. Son on yıl-
da dünyadaki iç savaşlar sebebiyle oluşan mülteci akımlarına karşı uluslararası top-
lum yoğun bir şekilde çözüm arayışına girmiştir. Bu çözüm arayışlarından en önemli 
olarak 1990’dan itibaren kullanılmaya başlanılan güvenli bölge kurumu dikkat çeki-
ci olmuştur. Sayılan kriz bölgelerine ilişkin Birleşmiş Milletler çevresinde gösterilen 
kararlılık Suriye krizinde gösterilememiştir. Günümüzün en aktüel problem kayna-
ğı Suriye’dir. Suriye’de güvenli bölge BM kararı çerçevesinde kurulamamıştır. Dev-
letlerin tek başına aldıkları güvenli bölge benzeri bazı önlemlerle belirli bölgelerde 
mülteci akımının durdurulması amaçlanmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin tek taraflı 
olarak oluşturduğu güvenli bölge dikkat çekicidir. Bu makalede gerek BM sözleşmesi 
çerçevesinde güvenli bölge uygulamaları, gerekse devletlerin tek yanlı olarak oluş-
turdukları güvenli bölgelerin uluslararası hukuk çerçevesindeki değerlendirilmesinin 
mülteci sorunu için bir çözüm sunup sunmadığı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Güvenli Bölge, BM, Uluslararası Hukuk

ABSTRACT

Today, 70% of the world’s refugees are victims of international armed conflicts. Ap-
proximately 50 million refugees had to leave from their countries such as Syria, Af-
ghanistan, Somalia, Myanmar, Rwanda and Soth Sudan. In the last decade, the inter-
national community has started to seek solutions to refugee flows of civil wars. Among 
these solutions, safe zone concept has been in use since 1990 as an important solutıon. 
The persistence of the United Nations could not be shown in Syrian crisis unlike above 
mentıoned countries. However, it is the most problematic issue nowadays. The safe 
zone in Syria could not be established by the UN resolution. It is aimed to stop the ref-
ugee movement in certain regions by measures that states have taken on their own. In 
this sense, creation of safe zone by Turkey is significant. This article discusses whether 
safe zone areas which are established with respect to the UN convention or unilateral 
will of states provide a solution for refugee crisis according to international law.

Key words: Refugee, Safe Zone, UN, International Law
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GİRİŞ

Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, göçe zorlananlarının du-
rumuna dair 2018 tarihli raporuna göre,, yaşadığı yeri terk etmeye zorlananların sa-
yısı 69 milyona ulaşmıştır. Bunların 25.4 milyonu mülteci, 40.3 milyonu ise kendi ül-
kesi içerisinde göçe zorlanmıştır.  

Bu rakamlar 90’lı yıllardan itibaren uluslararası alanda baş gösteren krizlerin içinde, 
ağır insan hakları ihlalleri, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının önemli 
etkisiyle öteden beri uluslararası toplumun önemli sorunlarından olan göç sorunu-
nun artık uluslararası toplumda yeni bir boyut kazandığını ortaya koymaktadır. 

Bu raporun sonuçları artık silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin ulus-
lararası hukukta oluşan standartların ortadan kalkması yönünde bir tehlikenin ya-
şandığını ortaya koymaktadır.  Göç artık uluslararası toplumda uluslararası barış ve 
güvenliği tehlikeye atacak gelişmeleri beraberinde getiren bir olay niteliğindedir. Ge-
linen bu noktada, dünyadaki göç sorunu sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Komi-
serliğinin çalışmalarıyla üstesinden gelinemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle, 
ana görevi uluslararası barış ve güvenliği korumak olan BM Güvenlik Konseyi’nin bu 
alanda etkin olması gerekli hâle gelmiştir. 

Özellikle 90’lı yılların başından bu yana uluslararası toplum birçok yöntemle ulusla-
rarası barış ve güveni korumaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, mevcut kriz dönemin-
de silahlı çatışma bölgelerinde çatışmaların mağduru olan sivillerin korunması için 
mümkün olan en kapsayıcı korumayı sağlamak amacıyla, güvenli bölge oluşturma 
düşüncesi ortaya atılmıştır. 

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak BM örgütünün ana hedeflerinden biri olma-
sına rağmen,  BM Şartı’nda “güvenli bölge” kavramı yer almamaktadır. Bu kavram 
1990’lı yılların başından itibaren BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer almaya baş-
lamıştır. BM Genel Sekreteri’nin 1999 yılı raporunda soykırım, insanlığa karşı suçlar 
ve savaş suçlarını içinde barındıran silahlı çatışmalarda, sivil halkın korunması ve 
yardım malzemelerinin ulaştırılması için, Güvenlik Konseyi’ne geçici güvenli bölge 
oluşturmayı tavsiye etmiştir.1 

1 UN5G-Report, 5/1999/957,8.9.1999, para. 39.
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Güvenli bölge oluşturulmasındaki hedef, çatışma mağduru sivillerin güvenliğini ken-
di ülkerinin toprakları içerisinde sağlamak ve bu sivillerin diğer devletlere göç veya 
iltica etmelerini engelleyerek krizin yayılmasına engel olmak, böylece krizi kayna-
ğında çözmektir.2   

BM tarihinde iç çatışmalardan doğan insani krizlerin ortadan kaldırılması veya azal-
tılması amacıyla üç kriz bölgesinde güvenli bölge tesis edilmiştir. Bunlar; Irak, Yu-
goslavya, Ruanda’da kurulan güvenli bölgelerdir.  Her biri ayrı başlıklar halinde ele 
alınarak BM uygulamasını ortaya koymak faydalı olacaktır.

1. Kuzey Irak’ta Kurulan Güvenli Bölge

Mart 1991’den sonra Kuzey Irak’ta yaşayan Kürt azınlık grupları merkezi otoriteye 
karşı ayaklanmıştır. Bu grupların ayaklanması Irak merkezi hükûmeti tarafından 
bastırılmış, ardından da merkezi hükûmetin ordu  birlikleri  Kuzey Irak’ta yaşayan 
sivil Kürt azınlığa saldırmış ve  Kürt sivil halk bulundukları bölgelerden göçe zor-
lanmıştır. Bu baskıya dayanamayan sivil halk kitleler halinde (yaklaşık 2-3 milyon) 
Kuzey Irak’taki dağlık bölgelere kaçmıştır.

4 Nisan 1991 tarihindeki AB Zirvesi’nde İngiltere tarafından Kuzey Irak’ta BM çer-
çevesinde güvenli bölge oluşturulması teklifi yapılmıştır.3 İki gün sonra ise ABD tek 
taraflı olarak, 36.paralelin kuzeyini uçuşa yasak bölge (no fly zone) ilan ederek   Irak 
hükûmetin, herhangi bir askeri operasyon yapmaması, özellikle de havadan saldırı 
düzenlememesi konusunda uyarmıştır.4  Bu kararın alınmasındaki ana amaç,  İran  
ve Türkiye’ye sığınan Kürt sivillerin evlerine geri dönmelerinin sağlanması, yeni 
mülteci akımlarının engellenmesi, Kürt mültecilerin Irak ordusunun saldırıları-
na maruz kalmaması, mültecilere yardım malzemelerinin dağıtılmasının güvence 
altına alınması olarak bildirilmiştir.5 Amerikan hükûmeti güvenli bölgenin idare-

2 AALCC, Summary Record of the Seminar on the “Establishment of a Safety Zone for Displaced Persons in their 
Country of Origin” held in New Delphi on 23 September 1994, Reports and Selected Documents, 1995, 34th Session, 
Annex II, 138, in: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_records/a_cn4_sr2494.pdf 
3 Archiv der Gegenwart 1991, 35564.
4  Malanczuk, Peter, “The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of
the Second Gulf War”, European Journal of International Law, 2, 1991, s. 120 d. ; Endemann, Harald, Kollektive Zwan-
gsmassnahmen zur Durchsetzung humanitarer Normen, ein Beitrag zum Recht der humanitaren Intervention,1997, s. 
189.  
5 Enddemann,  s.187; Hottinger, Arnold, Die arabische Welt nach dem Golfkrieg, in: EA 46, 1991, s. 442. 
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sinin ve güvenliğinin sağlanması görevinin en kısa zamanda BM’ye devredileceğini 
açıklamıştır.6  

17 Nisan 1991 tarihinde İngiliz, Fransız ve Türkiye kuvvetlerini kapsayan ve ABD ön-
derliğindeki koalisyon güçleri bölgede güvenli bölge oluşturarak mülteci kampları 
kurmuştur.7 

Güvenli Bölge operasyonundan iki gün sonra, 18 Nisan 1991 tarihinde Irak hükûme-
tiyle BM bir anlaşma (MoU) imzalamıştır. Bu anlaşmayla Irak hükûmeti BM ile insa-
ni yardımlar konusunda iş birliği yapmayı taahhüt etmiştir.8 Hükûmet öncelikle sivil 
insani yardım çalışanlarına ve sivil insani yardım merkezlerinin kurulmasına izin 
vermiştir. Sonradan koalisyon birlikleri ve Irak yönetimi, güvenli bölgenin idaresinin 
BM’ye bağlı bir polis birliği tarafından üstlenilmesi hususunda BM’yi ikna etmiştir.
Bu birlik, müdahale  çerçevesinde yardımların yapılması ve göçmenlerin evlerine dö-
nüşlerinin organize edilmesi için yetkilendirilmiştir. 9 

Sonuç olarak, 450.000 kişinin evlerine geri dönüşleri sağlanmıştır. Ayrıca bu bölge-
deki sivil halka herhangi bir engelleme olmaksızın insani yardım sunulabilmiş ancak 
bütün bu önlemlere rağmen 13.000 kişi güvenli bölgeye ulaşamadan hayatını kaybet-
miştir.10  

2. Bosna-Hersek’te Kurulan Güvenli Bölge  

1991 yılında Yugoslavya’nın dağılması ve ardından Bosna-Hersek’in bağımsızlık ilan 
etmesiyle birlikte Boşnak halka karşı acımasız bir saldırı başlamıştır. Boşnakların 
yaşadıkları çoğu bölgeler Sırp savaşçıların ablukası altındaydı. Sırplar bu bölgelere 
insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına sıkça engel olmaktaydılar. Ayrıca Sırp-
lar etkin temizlik politikası çerçevesinde Boşnak halkı bulundukları yerlerden göçe  
zorlamaktaydı. 

6 Archiv der Gegenwart 1991, s.35567; Endemann,   s.187 d. 
7 Freedman, Lanwrence,/Boren, David, “Safe Havens” for Kurds in Post-War Iraq in: To Louose, the Bands of Wic-
kedness: International Intervention in Defence of Human Rights, (ed.Nigel S. Rodley), London,1992,s. 56.
8 UN-Doc., S/22663 18 Nisan 1991; Freedmann/Boren,   s. 59 vd.
9 Annette Simon, UN-Schutzzonen - ein Schutzinstrument für verfolgte Personen, Berlin- Heidelberg, 2010, s.18.
10 Simon, s.19.
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Sırpların etnik temizlik politikaları 1993 yılında Bosna’daki durumu acil insani yar-
dım durumuna dönüştürmüştür. Sırp olmayan unsurlara karşı ağır insan hakları 
ihlalleri yapılıyor, insani yardımlar engelleniyor, BM Barış Gücünün (UNPROFOR) 
çalışmasına izin verilmiyordu. Her geçen gün artan acil insani yardım durumu kar-
şısında bölgedeki insani yardım organizasyonları uluslararası topluma acil yardım 
çağrısında bulunmuştur.11

13 Nisan 1993 tarihinde Sırplar, Srebrenica’nın iki gün içinde boşaltılması yönünde 
bir ültimatom vermiştir. Bu tehdit üzerine Güvenlik Konseyi 16 Nisan1993 tarihin-
de S/RES/819  sayılı kararı almştır. Bu kararda Srebrenica güvenli bölge olarak ilan 
edilmiştir. 18 Nisan1993 tarihinde 170 BM Barış Gücü (UNPROFOR) askeri Srebre-
nica’ya girmiş ve 06 Mayıs1993 tarihinde Güvenlik Konseyi S/RES/824 (1993) sayılı 
kararıyla Srebrenica’nın güvenli bölge statüsüne sahip olduğunu yinelemişve Saray-
bosna, Tuzla, Gorazde ve Bihaç’ı da güvenli bölgeye dâhil etmiştir. 

Güvenli Bölge, Sırp savaşçıların saldırılarından sivilleri korumak, yardım malzeme-
lerinin dağıtılmasının garanti altına alınmak ve böylelikle başka göç dalgalarının ol-
masına engel olmak gibi daha çok insani hedefler için ihdas edilmişti.12 Konsey bu 
kararları alırken BM Sözleşmesinin VII. Bölümü’ne dayanmıştı, yani kararlar tüm ta-
raflar için bağlayıcıydı. 

BM Güvenlik Konseyi 04 Haziran 1993 tarihinde aldığı S/RES/836 sayılı kararıyla 
sadece insani yardım alanında görevli olan BM Barış Gücü’nün (UNPROFOR) yetki 
alanını genişletti. Bu kararla birlikte BM Barış gücü güvenli bölgeye yapılacak saldı-
rılara engel olmak, ateşkesi denetlemek, Sırpların askerlerinin ve paramiliter silahlı 
gruplarının bulundukları yerlerden çekilmelerini sağlamak görevini de üstlenmiştir. 
Ayrıca güvenli bölgedeki önemli kilit noktaların kontrol edilmesi BM Barış Gücü’nün 
(UNPROFOR) yetkisine dahil edilmiştir.13  Kararda aynı zamanda, güvenli bölgeye 
gelen yardım konvoylarının engellenmesi veya güvenli bölgeye saldırılması halinde, 
BM Barış Gücü’ne silahla karşılık verme yetkisi de verilmiştir. Yine bu  kararla,  üye 

11 Simon, s.22.
12 Report of the Special Rapporteur of the UN Human Rights Commission, E/CN.4/1992/S-1I10, 27.10.1992, para. 
25 (b); ICRC Press Release No. 1728, 3.10.1992 “Saving Lives in Bosnia-Herzegovina”.
13 UN-Doc  S/RES/836 (1993)  para 5: “Decides to extend to that end the mandate of UNPROFOR in order to 
enable it, in the safe areas ( ... ), to deter attacks against the safe areas, to monitor the cease-fire, to promote the 
withdrawal of military or paramilitary units other than those of the Government of the Republic of Bosnia and Her-
zegovina and to occupy some key points on the ground, in addition to participating in the delivery of humanitarian 
relief to the population as provided for in resolution 776 (1992) ( .. .)”.



133

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

devletlere BM Barış Gücü’ne görevini ifa ederken gerekli her türlü desteğin hava sal-
dırılarıyla sağlanması yetkisi verilmiştir. 

Mart 1994 tarihinde Srebrenica’da Hollandalı askerler güvenli bölgeyi oluşturmuş 
ancak Bosnalı Sırplar kenti askerden arındırma kararına uymayarak şehri tehdit et-
meye ve ateş altında tutmaya devam etmişlerdir. Yardım konvoylarına engel olmuş ve 
şehirdeki sivillerin hayat şartlarının sürekli olarak kötüleşmesine sebep olmuşlardır.  

Ocak 1995’ten sonra Sırp grupların saldırıları yoğunlaşmıştırı. Sırp gruplar insani 
yardım konvoylarını engelleyerek 100 kişiyi daha rehin almış ve bazı Barış Gücü as-
kerleri hayatını kaybetmiştir. 11 Temmuz 1995 tarihinde Hollandalı Barış Gücü asker-
leri Sırplara karşı hiçbir kurşun sıkmadan Srebrenica’nın merkezini Sırp birliklerine 
teslim etmiştir. Bu arada Srebrenica’da kalan Boşnak birlikler 3000-4000 kişilik bir 
sayıya sahipti. Bu birlikler her ne kadar sayıca çok olsalar da şehri savunacak güçte 
değildiler. Çünkü Güvenli Bölge düzenlemesinin bir diğer sonucu olarak silahlardan 
arındırma ve silah ambargosu sebebiyle bu askerler yeterli silaha sahip değillerdi.14 
Güvenli Bölge uygulamasının bir diğer olumsuz sonucu ise bu bölgede yaşayan in-
sanların bu bölgeden çıkmalarına BM Barış Gücü tarafından izin verilmemesiydi. Bu 
uygulama bu bölgeleri açık bir hapishaneye dönüştürmüştür.

BM Güvenlik Konseyi 12 Temmuz 1995 tarihinde aldığı S/RES/1004 sayılı kararla 
Sırplardan Srebrenica’ya karşı saldırılarını durdurması, güvenli bölgeyi boşaltması 
ve bölgeye gelen insani yardımların yolunu açmasını istemiştir Bosnalı Sırpların bu 
çağrıya cevabı Müslüman sivil halkı ağır insan haklar ihlalleri ve kötü muamele eşli-
ğinde kitlesel olarak göçe zorlamak ve soykırım suçu işleyerek cevap vermek şeklinde 
olmuştur.15

Sırp birliklerine karşı BM güçlerinin Srebrenica’yı gereği gibi korumaması sebebiy-
le binlerce insan katledilmiştir. Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi’ndeki savaş 
suçlarına ilişkin davalarda vebaşka araştırmalarla ortaya çıkartılan,görüntülerle ha-
berleştirilen Sırp savaşçılarının yaptığı insan hakları ihlalleri, sürgün ve kitlesel kı-
yımlar, daha sonra ortaya çıkartılan toplu mezarlar, BM’nin Srebrenica’daki güvenli 
bölge uygulamasının başarısızlığını ortaya koymuştur. 

14 The Fall of Srebrenica, in: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N99/348/76/IMG/N9934876.pdf?O-
penElement , para. 230, 476 H.
15 The Fall of Srebrenica, para.318 H.
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Ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin konuya ilişkin sunduğu araştırma raporuna göre, or-
taya çıkan bu dramatik sonucun sebebi, güvenli bölge uygulamasının kendisi değil, 
uluslararası toplumun kararlı olmayışıdır.16

3. Güneydoğu Ruanda’da Kurulan Güvenli Bölge

06 Nisan 1994 tarihinde Ruanda ve Burundi devlet başkanlarının şüpheli bir uçak ka-
zasında ölmeleri üzerine Ruanda’da yaşayan Hutu ve Tutsi grupları arasında karşılıklı 
olarak katliam başlamıştır. Bunun ardından Zaire’ye kitlesel göçler başlamıştır. Bel-
çika’nın BM Barış Gücü (UNAMIR) bünyesinde bulunan silahlı birliklerini durumun 
tehlikeli oluşu sebebiyle geri çekeceğini açıklamasından sonra, BM Güvenlik Konseyi 
BM Barış Gücü (UNAMIR) bünyesindeki asker sayısını 2800’den 270’e indirmeye ka-
rar vermiştir.17 

16 Mayıs 1994 tarihinde Güvenlik Konseyi S/RES/918 (1994) sayılı kararı almıştır. 
Konsey, kararında BM sözleşmesinin VII. Bölümü’ne dayanarak BM Barış Gücü’nün 
(UNAMIR) sivil halkın korunması ve insani yardımın yapılması konusundaki yetki-
lerini ve asker sayısını (5500) artırmıştır. Konsey bu kararla aynı zamanda BM Barış 
Gücü’ne (UNAMIR) bir önlem olarak güvenli bölge (Secure Humanitarian Areas) kur-
ma yetkisi vermiştir.18 Bu yetki genişlemesine hem Ruanda hükûmeti hem de muhalif 
silahlı grup Ruanda Yurtsever Cephesi (RPF) razı olmuştur.19

31 Mayıs 1994 tarihinde BM Genel Sekreteri, Ruanda’ya ilişkin bir rapor sunmuştur. 
Bu raporda hükûmet birliklerinin kontrolünde olan bölgelerde sistematik katliam ya-
pıldığı tespiti yer almıştır.20 Ayrıca, 250.000-500.000 kişinin öldürüldüğü ve yaklaşık 
1,5 milyon insanın yerlerinden göçe zorlandığı belirtilmiştir. Rapora göre Ruanda’da-
ki olaylar açıkça bir soykırım suçunun unsurlarını taşımaktaydı. 

16 The Fall of Srebrenica, para. 490 d.
17 UN-Doc S/RES/912 (1994). 
18 UN-Doc S/RES/918 (1994) ... 3. Decides to expand UNAMIR’s mandate Call to contribute to the security and 
protection of displaced persons, refugees and civilians at risk in Rwanda, including through the establishment and 
maintenance, where feasible, of secure humanitarian areas;  To provide security and support for the distribution of 
relief supplies and humanitarian relief operations;  5. Authorizes in this context an expansion of the UNAMIR force 
level up to 5,500 troops.
19 S/PV.3481. Ruanda hükûmeti sadece Kararın ilk bölümünü kabul etti.Ayrıca bkz. Udo Fink, Kollektive Friedens-
sicherung II, Frankfurt, Kapitel VII UN-Chartain der Praxis des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 1999,s. 786.
20 UN-Doc S/1994/640. 
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Üye devletlerin gerekli silahlı birliği oluşturamaması sebebiyle Güvenlik Konseyi S/
RES/929 sayılı kararla 22 Haziran1994 tarihinde üye devletleri,  BM Barış Gücü’nü 
insani hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli bütün önlemleri almaları yönünde 
yetkilendirmiştir.21 Bu kararda Konsey S/RES/925 (1994) sayılı kararında yer alan BM 
Barış Gücü’nün sivil halkın korunması için güvenli bölgenin oluşturulması,22  ayrıca 
üye devletlere askeri koalisyon için somut önlem almaları yönünde yetki veriyordu.23 
RPF kriz bölgelerine BM Barış Gücü’nün gönderilmesine prensip olarak karşı olma-
makla birlikte, Fransa’nın bu birliğe katılmasına karşı çıkmaktaydı.24 Bu karardan 
bir gün sonra S/RES/929 sayılı karara dayanarak 2500 kişilik Fransız askeri, Turku-
az Operasyonu (Operation Turquoise) kapsamında RPF kontrolündeki ve Ruanda’nın 
1/5’lik bir alanına denk gelen güneybatı bölgesine girmiş ve bu yerde güvenli bölge 
oluşturmuştur.25

 Göçe zorlanan siviller için bu bölgede on adet kamp kurulmuştur. Bu kamp yerlerinde 
sivil yardım organizasyonlarının yardım faaliyetlerini rahatça yürütmelerinezemin 
hazırlanmıştır. Yaklaşık 2 milyon Hutu bu güvenli bölgelere sığınmıştır. 21 Ağustos 
1994 tarihinde Fransız askerleri görevlerini BM Barış Gücü birliklerine devretmiştir.26 

Ruanda’da oluşturulan güvenli bölgenin hedefi, insani yardım organizasyonlarının 
çalışanlarının kolaylaştırılması,  sivillerin kendi ülkesinde kalmasının sağlanması 
ve böylelikle bölgede insani durumun iyileştirilmesi ve ağır insan hakları ihlallerinin 
sonlandırılması olmuştur. Bunlarla birlikte, Zaire’ye olan kitlesel göçlerin sona erdi-
rilmesi de hedeflenmiştir.27

Güvenli Bölgeleri isyancıların sığınak ve silah deposu olarak kullanmaya başladığı, 
ayrıca soykırım suçu işleyenlerin saklanmak ya da Zaire’ye kaçma yolu olarak bura-
ları kullandığı bilgileri ortada çıkmaya başlayınca, bu durum RPF’de özellikle güven-
li bölge üzerinde hakimiyetini kaybetme ve ülkesel bütünlüğün bozulması  endişesi 
oluşturmuştur.  

21 UN-Doc S/RES/929 (1994).
22 UN-Doc S/RES/925 (1994), para. 4/a.
23 UN-Doc S/RES/925 (1994) para. 4. Decides that the Mission of Member States  will be limited to a period of two 
months unless the Secretary-General determines at an earlier date that the expanded UNAMIR is able to carry out its 
mandate ...”
24 BM Genelsekreterinin 03.08.1994 tarihli raporu, UN-Doc. S/1994/924/ 3 Ağustos 1994.
25 Archiv der Gegenwart (1994) s.39048 A.
26 Archiv der Gegenwart (1994) s.39239 A.
27 Simon,  s. 35.
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Konu bu raddede de kalmamış, mülteci kamplarında sürekli çatışmaların baş göster-
mesi ve bu bölgelerin iç güvenlik için tehlikeli bir hal almaya başlaması üzerine BM 
Barış Gücü’nün (UNAMIR II) ve RPF’nin desteğiyle 1994’te Ümit Operasyonu (Ope-
ration Hope) adı altına bir operasyon başlatmıştır. Bu operasyonun hedefi mülteci 
kamplarını silahlardan arındırmaktı. Bu operasyona rağmen kamplarda gerilim ve 
krizlerin sürmesi sebebiyle, Ruanda geçici hükûmeti 1995 yılının şubat ayında mül-
tecilerin güvenliği için ve evlerine dönüşleri için kampları tamamen kapatma kararı 
almıştır.28 17 Nisan1995’te BM Barış Gücü’nün (UNAMIR II) de katıldığı bir operas-
yonla Kibeho kamplarının zorla kapatılması sonucunda kitlesel göç başlamıştır. Bu 
boşaltma sırasında çıkan çatışmalarda 2000’den fazla koruma altındaki sivil ve in-
sani yardım organizasyonu çalışanları 100 kişilik BM Barış Gücü’nün gözleri önünde 
hayatlarını kaybetmiştir. Hâlbuki S/RES/918 (1994) sayılı karara göre BM Barış Gü-
cü’nün insani yardım personelini, sivil halkı ve güvenli bölgeyi koruma kapsamında 
kuvvet kullanma yetkisi vardı.29 Bunun haricinde Güneybatı Ruanda’da bulunan diğer 
kampların boşaltılması üç hafta içinde herhangi bir olay olmadan sonlandırılabilmiş-
tir. Mülteciler ya evlerine dönmüş ya da Zaire’ye kaçmışlardır. 

Genel olarak ülke içinde yerlerinden edilen sivillerin geri dönüşleri, yeni saldırılar 
olacağından duyulan korkuve kamplardaki insani yardımlardan yararlanmaları se-
bebiyle gayet yavaş gerçekleşmiştir. 1994 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında 
ve Fransa’nın önderliğinde Turkuaz Operasyonu başlatılmıştır. Ruanda kampların-
da genel insani ihtiyaçlar gerek Turkuaz Operasyonu) ve gerekse sonradan BM Barış 
Gücütarafından karşılanabilmiştir. Özellikle güvenli bölge uygulamasıyla, siviller Za-
ire’deki birçok mülteci kampındaki insani olmayan şartlardan kurtulabilmiştir. Ru-
anda’da taraflar arasında çatışmaların sürüyor olması, Hutuların endişeleri, zaman 
zaman Zaire hükûmetinin sınır kapılarını kapatması, kampların coğrafik koşulları, 
mültecilerin komşu ülkelere kaçışını imkânsızlaştırmaktaydı.30

BM kayıtlarında bu olumlu değerlendirmelerin olmasıyla birlikte Ruanda’da görev 
alan  Fransız askerler hakkında   Hutuları eğittikleri, Tutsileri korumadıkları, katli-
amlara müdahale etmedikleri ve Tutsileri, Hutuların insafına bıraktıkları  dair çeşitli 
suçlamalar da yer almıştır. Ayrıca, söz konusu operasyonun binlerce Hutu soykırım 

28 Simon,  s. 36. 
29 UN-Doc- S/RES/918(1994) para. 4: “Recognizes that UNAMIR may be required to take action in selfdefence 
against persons or groups who threaten protected sites and populations, United Nations and other humanitarian 
personnel or the means of delivery and distribution of humanitarian relief; ( ... )”.
30 Simon,  s. 38. 
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zanlısının kaçmasına imkân sağlayan bir arka kapı görevi gördüğü iddia edilmekte-
dir. Fransa daha sonraki süreçte de soykırım zanlılarını barındırmakla ve onları iade 
etmemekle, ayrıca Fransa’ya kaçan soykırım faillerinin tutuklanması ve yargılanması 
konusunda yavaş davranmakla da eleştirilmektedir.

Sonuç olarak, Ruanda’da oluşturulan güvenli bölge devam etmekte olan iç savaş se-
bebiyle ağır insan hakları ihlallerini ve sivillerin hayatlarını kaybetmelerini önlemede 
çok başarılı olamamıştır. 
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SONUÇ

BM uygulamasının her üç örneğinin incelenmesinden çıkan sonuç, güvenli bölgelerin 
birçok insanın hayatını kurtarmış olmasının yanı sıra  sivillere gerekli korumayı ve 
insani yardımı sunamadığı yönündedir. Özellikle güvenli bölgelerin silahlardan arın-
dırılamaması ve buralara yapılan saldırıların durdurulamaması sebebiyle, BM’ye gü-
venerek hayatını koruma ve sürdürme düşüncesiyle bu bölgelere göç eden siviller için 
bu bölgelerin kimi zaman bir tuzak işlevi gördüğü söylenebilecektir. 

BM çevrelerinde güvenli bölge uygulamaları ya BM Sözleşmesi’nin VII. Bölümü çer-
çevesinde BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlara dayanmış ya da bu bölgeler dev-
letlerin herhangi bir BM yetkilendirmesi olmaksızın kuvvet kullanarak belli alanlarda 
hâkimiyet kurmalarıyla oluşturulmuştur. 

Güvenli bölge konseptinin askerden ve silahtan arındırılmasının ve silahlı güçle ko-
runmasının vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu Irak, Bosna ve Ruanda tecrübeleri 
göstermiştir. Bir kriz bölgesine sadece silahlı birliklerin gönderilmesi saldırganları 
durdurmaya yetmemektedir. Hatta bunlara silah kullanma yetkisi verilmesi de yeterli 
değildir. Kullanılmayan silahlı kuvvetlerin caydırıcı bir güç olmadığını tarihteki uy-
gulamalar göstermiştir. Yetki olmasına rağmen saldırılara silahla karşılık verilmemesi 
sebebiyle BM Güvenli Bölge konsepti büyük zarar görmüştür. Daha da kötüsü, siville-
re büyük zararlara uğramıştır. Özellikle Srebrenica güvenlik bölge uygulaması ardında 
büyük bir acı bırakmıştır.  

Srebrenica örneği gerçek anlamda bir güvenli bölgenin hedeflerine ulaşmasının gü-
venli bölgenin güvenliğinin ne pahasına olursa olsun sağlanmasına bağlı olduğunu 
göstermiştir. Aksi takdirde güvenli bölgeler, gerçek işlevinin tam aksine, siviller için 
büyük bir kapan işlevi görecektir. 

Sonuç olarak, güvenli bölge BM sistemi içinde uluslararası insancıl hukuk için faydalı ve 
etkili bir konsept olmakla birlikte, güvenlik sorununu halletmeden başvurulmaması 
gereken bir çözüm olduğu görülmektedir.
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ÖZET

Seksenlerin sonunda ve doksanların başında küresel çapındaki çetrefilli olay zinciri ta-
kip eden göç dinamiğine önemli bir katkı sağladı. En çok etkilenmiş bölge komünizm 
sonrası Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri ve özellikle yıllarca bastırılmış milliyetçiliğın 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en kanlı savaş olarak patlaması gören Balkan ülkeler 
oldu. Bütün bu etkenler takip eden göç krizine sebep olup ona şekil verdi. 11 Eylül  ve 
Arap Baharı takip eden gelişmeler ve onların bölgeye etkisi ve Afghanistan, Irak ve Su-
riye’de ortaya çıkan savaşlarla bir benzerlik bulunabilir. Doksanlarda yaşandığı tecrü-
belerden ders alıp bugünkü karışık göç sebepleri, ev sahibi ülkelerin politikalar ve tep-
kileri ve gelecekte uygulanacak stratejileri daha iyi planlanabilir. Suriye’de devam eden 
çatışma henüz çözülmediğinden mültecilerin geleceği ve nihai kendi ülkeye dönüş iyi 
bir çözüm gerektiren bir meseledir. Doksanlardaki göç krizi ve şimdiki mülteci krizin 
şartları değerlenerek kendi ülkelere iadesi ve dönmesi ile ilgili çözüm önerileri verilir. 

Anahtar kelimeler: göç, göç krizi, Bosna-Hersek, mülteci krizi, Süriye 

ABSTRACT

Complex chain of events at the end of eighties and beginning of nineties on global 
plan contributed a lot to migration dynamics that followed. Most affected areas were 
post-communist states of Eastern and South Europe, and especially Balkans, whe-
re nationalism suppressed for years burst out in the bloodiest conflict after World 
War II. All these factors caused and shaped the migration crisis that followed. Paral-
lel could be drawn with the developments that followed both September 11 and Arab 
Spring and effects it had for that part of the world, as well as the wars that erupted in 
Afghanistan, Iraq and Syria. Complex reasons for immigration, host countries’ poli-
cies and reactions to the refugee crisis in 2010’s and strategies that might be applied 
in future could be understood and planned better if we take lessons from the expe-
riences already gained in nineties.  Although, unfortunately, conflict in Syria is still 
not resolved the issue of the refugee’s future and their eventual return to their home 
countries is important issue that needs a quality solutions. Based on the experience 
from the migration crisis from nineties and the conditions of the current refugee cri-
sis proposals regarding repatriation and return shall be given.       

Keywords: migration, migration crisis, Bosnia and Herzegovina, refugee crisis, Syria
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INTRODUCTION

If we would be looking for a common characteristic of humanity since its beginnings 
till nowadays maybe it would be exactly migrations. Before sedentary societies were 
formed, people were nomads and were migrating all the time, constantly moving 
from one place to another in search for food and hunt. Migrations are also present in 
religious narratives of monotheistic religions, for example – Moses migrated, as well 
as Jesus and Mohammed. And often, through history, migrations meant something 
positive, search for better, quest for justice, yearn for development.

Nowadays, in the age of globalization, migrations should be considered more natural 
than ever. But, how come that it is opposite and migrations are often perceived as a 
negative and threatening fact? Why in Europe, which itself not so in far past, had been 
the place of horrific war and many migrations, there is no empathy for those forced to 
leave their homes and countries because of war and in search for a better life?

Although this was not the first time migration waves take place in Europe, latest mi-
gration wave or crisis turned out to be a big challenge; it showed that many EU coun-
tries maybe had adopted certain human rights standards, but did not indeed reached 
the true awareness of equality of all human beings. It seems that the issue of migra-
tions tackles the deepest beliefs of the societies concerned and that the reactions to 
migrants are the result of the prejudices that still need to be fought against.

In this paper, after brief conceptualisation of migration and few remarks about its 
important characteristics, the two most important and recent migration waves shall 
be analysed and compared, together with the policies applied and legislation changes 
in this area. As a result, some recommendations about measures to be taken shall be 
given.

1. Migrations - The Concept and History  

Migration as a complex phenomenon is a constant, important characteristic of hu-
manity, which followed all important stages of its development. In last decades, the 
number of people migrating significantly increased and there are many factors af-
fecting it, such as a growing disparity in the level of human security in different parts 
of the world, improvements in transportation, communications and information 
technology systems, the expansion of transnational social networks, and fast emer-



144

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

gence of a commercial (and sometimes criminal) industry devoted to the smuggling 
of people across international borders (Borjas & Crisp, 2005:1). Increased migrations 
brought also the issue of migrations in focus of world politics and many related issues 
and debates emerged as well.  

Migrations are usually associated with significant global events (revolutions, wars, 
and the rise and fall of empires), significant changes (economic expansion, na-
tion-building, and political transformations), and significant problems (conflict, 
persecution, and dispossession) in the world (Koser, 2007:4). They are also closely 
linked and interconnected with other important global issues, including develop-
ment, poverty, and human rights. Interconnection of migration and security and ter-
rorism, especially after 9/11 and few terrorist attacks in Europe, became a frequent 
reason for not so fond attitudes to migrants - in many destination countries host so-
cieties have become increasingly fearful about the presence of migrant communities, 
especially those with unfamiliar cultures that come from parts of the world associat-
ed with extremism and violence. Actually, anti-Islam attitudes had started to develop 
earlier, already in the end of 1980’s as the result of and reaction to Iranian revolution 
and consequent regime change in that country, war between Iraq and Iran and the 
occupation of the Afghanistan by Soviets and following developments in that country 
(Lucassen, 2018:393). In 2000’s many new measures targeting foreign nationals had 
been taken by states, including more rigorous entry controls, control of the status in 
the country, and activities, and even prosecution, detaining and removing those to be 
considered a risk (McAdam, 2008:7).

Until 2000 approximately 3% of world population were migrants, but in last two 
decades the number might be increased, maybe even doubled. According to IOM, in 
2017 there were 258 million international migrants, including 25.4 million registered 
refugees (IOM Global Migration Indicators 2018). What is for sure is that there are 
more international migrants today than ever before, and their number is certainly 
to increase for the foreseeable future. Movements from ‘South’ to ‘North’ have in-
creased as a proportion of total global migrations. Another migration trends emerged 
as well. For example, the proportion of women among migrants has increased rap-
idly (nowadays almost 50% migrants are women). Also, the traditional distinction 
between countries of origin, transit and countries of destination is not so strict any 
more. There is increased number of temporary migrations and “sojourning”, mean-
ing “circulation between origin and destination and only a temporary commitment to 
the place of destination” (McAdam, 2008:9), became more frequent. 
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Personal reasons for migrations may vary, but there are certain factors both in coun-
tries of origin and countries of destination that contribute to migrations. These fac-
tors are usually grouped as ‘push factors’, ‘pull factors’ and ‘intermediate factors and 
migration mechanisms’ (Borjas & Crisp, 2005:54). Push factors would be the situa-
tions and conditions in the countries of origin which motivate and affect bringing the 
decision on migration. Borjas and Crisp identify following as push factors: repression 
of minorities or ethnic conflict, civil war, high numbers of internally displaced per-
sons (IDPs) relative to total population, poverty as reflected in low per capita income, 
low position on the Human Development Index (HDI), low life expectancy, high pop-
ulation density, and high adult literacy rate. Pull factors are reasons or the conditions 
that make some countries of destination more attractive to migrants than others. 
Destination countries are almost always industrialized countries, in which migrants 
hope to find a protection and security for themselves and their families. Most com-
mon pull factors are: the high level of peace and public order, democratic institu-
tions and the rule of law, economic factors - strong economies and developed welfare 
and health systems, which mean a chance of reasonable living standards for people 
originating in countries with high degrees of inequality, corrupt administrations and 
war-devastated economies. Another important pull factors are geographical prox-
imity, colonial heritage, common language, and diaspora communities (Ibid, p. 61).

Although nowadays migrations are often being perceived negatively, it shall be kept 
in mind that migrations usually contribute to development of the destination coun-
tries as well as the countries of origin. Sometimes exactly migrants are being those 
pioneering new discoveries and important entrepreneurs in their new environment. 
At the same time, migrants often sending money back to their relatives in countries 
of origin (remittances), what represents an important type of aid. 

Castles and Loughna identify three distinct phases in migration-asylum nexus de-
velopment; first, treating refugees as migrant workers; second, migrants with mixed 
motivations claiming asylum; and third, asylum seekers moving as undocumented 
migrants (2005, p. 41). This reflects the dynamics migrations had been through years 
– in some periods in some countries migrants were needed as workers in post-war 
and newly developing countries and their status was regulated accordingly to those 
needs, while in others the migrants themselves were trying to secure their status in 
the destination countries and accordingly their migrants status was changed.   
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In past, there were many migrations and migration waves. In the period after 
World War II few significant migration waves took place in Europe. First one was in 
post-Second World War period, when large population transfers took place, in par-
ticular to Germany and Poland. Soon, another migration wave started and was known 
as the post-colonial period migrations. In this period there were large repatriation 
movements to France in 1962, Portugal in the mid-1970, and to a lesser extent to the 
United Kingdom and Belgium. Next large migration movements were based on ethnic 
migration in Greece between 1989 and 1993, Germany between the late 1980’s and 
the early 2000’s, and to Israel in 1989 from former Soviet Union. With the beginning 
of the 1990’s migration flow significantly increased and migration crisis caused by 
ethnic conflicts in Balkans in 1990’s emerged. Primarily caused by the ethnic conflicts 
in former Yugoslavia, or more precisely in Bosnia and Herzegovina and Croatia in the 
beginning of 1990’s and Kosovo in 2000, this crisis initiated changes in EU migra-
tion and asylum regulations. Current refuge crisis, which started on the beginning 
of 2010’s, but reached its peak in 2015, was most challengeable for the EU up to now 
because of many reasons, what shall be explained later. Refugees and asylum seekers 
from Afghanistan, Iraq, Syria, Pakistan and some other Asian and African countries, 
but also economic migrants headed to Europe’s most prosperous country, risking 
their lives, but decisive to flee the wars, conflicts, injustice and poverty and reach 
Europe’s prosperity and high life standards.

 1.1. Definitions

The most common definition of migrants is the one adopted by the UN, which defines 
as a migrant someone living outside their own country, for a year or more. Howev-
er, this short definition is not enough to explain diverse group of people who leave 
their countries from very different reasons and all the circumstances involved in this 
complex phenomenon. In this sense, the International Organization for Migration’s 
(IOM) definition of migration and migrants might be more appropriate. Accordingly, 
migration is “a movement of a person or a group of persons, either across an interna-
tional border, or within a State, which can vary in its length, composition and causes” 
(International Organization for Migration [IOM], n.d.). This very general definition 
attempts to include all different types of migration in it, including internal migra-
tions inside the state borders and migrations to other countries, from different rea-
sons. Consequently, IOM defines migrant as “any person who is moving or has moved 
across an international border or within a State away from his/her habitual place of 
residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the movement is 
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voluntary or involuntary; (3) what the causes for the movement are; or (4) what the 
length of the stay is” (Ibid). Under this general definition of migrant there are few 
migrant categories to be distinguished. We can differentiate voluntary and forced mi-
grants, and legal and irregular migrants, for example. Voluntary migrants are those 
who leave their country voluntarily, without any force applied, and usually they move 
to another for economic reasons, but also for education, or as a consequence of mar-
riage with a foreigner. Migrants moving for economic reasons and students are often 
classified as highly skilled migrants, to whom selective visa systems are being applied 
(Koser, 2007:18). On the other hand, forced migrants had to leave their country and 
flee to another, because of the conflict, persecution, or for environmental disasters 
as a reason (such as drought or famine). According to the Article I.A.2 of 1951 Refu-
gees Convention, refugee is any person who, “as a result of events occurring before 1 
January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 
religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is 
outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling 
to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and 
being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, 
is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”. 

Similar is distinction to migrants for political reasons (refugees and asylum seekers) 
and migrants for economic reasons (labour migrants). IOM defines a refugee as “a 
person who, owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinions, is outside 
the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
avail himself of the protection of that country” (Ibid), and asylum seeker is “a per-
son who seeks safety from persecution or serious harm in a country other than his 
or her own and awaits a decision on the application for refugee status under relevant 
international and national instruments” (Ibid). The distinction to legal and irregu-
lar migrants – term illegal is found not to be appropriate – is made regarding the 
way migrants enter the country; while legal migrants enter the country of destina-
tion in legal way and with valid documents or are being registered in accordance with 
the regulations of the destination country, irregular migrants are those who enter a 
country either without documents or with forged documents or migrants who enter 
legally but then stay after their visa or work permit has expired. The distinction be-
tween some categories is sometimes blurred, and also there is overlapping between 
some categories in one person. 
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1.2. Refugee crisis or Migration crisis – what is the difference?

If we keep in mind the definition of migrations and migrant, as given above, then 
these concepts can be accepted as some kind of an umbrella concept in this area. All 
other concepts are more specific and narrower. Current migrations, often described 
as a crisis, are marked by irregular and mass flow of immigrants to Europe through 
various routes, from different countries of origin and with aim to reach few main des-
tination countries. Many of them opt to remain irregular migrants until they reach 
the desired country (usually Germany), and sometimes stay unregistered even when 
there. Some migrants come from the countries that are not directly affected by the 
war at the moment, but it is still difficult to consider them clearly economic migrants. 
Because of all this, current migration wave is widely described as a refugee crisis. On 
the other hand, although most of migrants from Balkans in 1990’s were also refugees, 
in literature is present use of the term migration crisis for that migration wave, with 
no special explanation. It seems more appropriate to use the term migration crisis in 
both cases as a more comprehensive one, including all migrant categories. 

2. Legislative

Generally, legislative in the area of migration can be said to be not very developed and 
partial – usually only some aspects of migrations are regulated (employment, smug-
gling), or only some categories of migrants (refugees, migrant workers) are subjects 
of certain regulations and legal documents. Because of this fact, many important mi-
grant categories and some significant aspects concerning migrations are not being 
regulated. We can also notice variation of the types of legal documents regulating mi-
grations – convention, protocol, declaration, and compact – which also shows the 
existence, or rather non-existence of (political) will to regulate the issue of migration 
globally and in legal binding form. 

The most important legal document on global level is definitely 1951 Refugees Con-
vention. This convention set standards in refugees’ status regulation and protection 
all over the world. Its definition of refugees was very important in the time of adop-
tion, but is criticized to be out-dated and too narrow nowadays. The Convention itself 
has a few important shortcomings, like non-regulation of asylum seekers’ protec-
tion, situations when refugees are founded in country which is not side of the Con-
vention etc. 
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ILO Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) and ILO Migrant 
Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) are also very impor-
tant legal documents regulating migrants’ employment rights. 1977 European Con-
vention on the Legal Status of Migrant Workers and 1990 International Convention 
on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 
are also concerning the same migrant group and their rights. In 2000, the Protocol 
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the UN Con-
vention against Transnational Organized Crime was adopted. This document points 
the importance issue of migrants’ smuggling gained with the time.

First attempt for legally framing migrations was 2016 New York Declaration for Ref-
ugees and Migrants, the document that contained some principles concerning refu-
gees and migrants. 

2018 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted at the 
Intergovernmental Conference held in Marrakech, Morocco on 10 and 11 December 
2018, pursuant to the “New York Declaration for Refugees and Migrants” (adopted 
on 19 September 2016) and was agreed by leaders of 164 countries, despite opposition 
and several withdrawals, including the one from the United States. The Compact is 
non-binding document, which aims to better manage migration at local, national, 
regional and global levels, including reducing the risks and vulnerabilities the mi-
grants or refugees face at different stages of their journey. This is the first UN global 
agreement setting up a common framework on the management of international mi-
gration flows is described as „a historic global deal to manage migration crisis“, „a 
first ever international deal on the migration crisis“, “a historic achievement”. At the 
same time, critics argue the accord could challenge national sovereignty and say they 
fear an influx of migrants.

3. Migrations in 1990’s 

One of the most important migration waves was the one in the 1990’s, mostly con-
sisted of migrants from the countries of ex-Yugoslavia and Albania. It differed from 
previous migration waves “in terms of direction, type and size” (Bonifazi, Conti & 
Mamolo, n.d.). This migration wave was mainly the result of the forced migrations 
caused by ethnic conflicts in Croatia and Bosnia and Herzegovina on the beginning of 
the decade, and later in Kosovo, but there was also a certain migration flow for labour 
purposes from the Balkan countries not directly affected but the war (Ibid). 
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The situation in region was unstable and certain pre-conditions of migration crisis in 
1990’s were a rapid collapse of the Communist regimes, the fall of the Berlin wall, and 
growing economic and political integration of the European Union (Ibid). All these 
factors were an important push factor for people in the Balkans to migrate in Western 
European countries. Also, in some of these countries – such as Austria, Germany and 
Switzerland – there were significant number of the people from the region who mi-
grated earlier and this also impacted the intensity of migrations. 

During the migration crisis in 1990’s neighbour countries’ role in receiving refugees 
was very significant, especially Croatia absorbed an important number of refugees. 
Migrants did not migrate only to the traditional countries of the destination but also 
those that were once migrants’ countries of origin, such as Central Europe and Med-
iterranean countries, probably because of the easy entry and geographical proximity 
(Ibid). Still, most of the refugees’ destination countries were Austria, Germany and 
Sweden - only from Bosnia and Herzegovina, from which about 1.2 million people fled 
out of the country (out of 4.2 million pre-war populations), around 300.000 migrated 
to Germany only. 

Most European countries initially had a similar approach to the reception of Bosnian 
refugees - based on the concept of collective protection policy, this approach was 
gradually transformed into the temporary protection regime, and later to granting 
permanent protection to refugees in some countries.

The end of war in Bosnia and Herzegovina at the end of the 1995 and certain stabilisa-
tion of the region that took place around 2000 was the beginning of the return of most 
refugees to their home countries. Still, as the result of the war and following migra-
tions, nowadays 40% of the Bosnian population lives outside Bosnia and Herzegovi-
na, most of them who left the country because of the war. Upon signing the Dayton 
Peace Agreement and end of the war in Bosnia and Herzegovina, returns from some 
Western countries started, but there were many people who left the country even af-
ter the war ended. Although the return from some countries like Germany was very 
high because of the policy applied, the return from other countries (Scandinavian 
countries, USA and Australia) was minimal because the applied repatriation policies 
allowed refugees to stay and most of them never returned to Bosnia and Herzegovina. 
Because of this, we can claim that the reception and repatriation policies of the host 
countries had a key role in refugees’ return to their home country in the 1990’s.
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 3.1. Reception and Repatriation Policies 

Different countries have different measures applying to migrants, including both re-
ception and repatriation policies. There is indeed great diversity in this issue. United 
States, for example, award entry visas mainly to applicants whose relatives are al-
ready residing in the country, while another countries (Australia and Canada) award 
visas to persons with a certain, desirable set of socioeconomic characteristics. In Ger-
many, migration of ‘temporary’ guest workers in the 1960’s was common and en-
couraged, but many of those temporary migrants became a permanent part of the 
German population with the time (Borjas & Crisp, 2005:2).

The countries that have attracted the largest groups of refugees during the 1990’s 
migration crisis are those that had some historical connections with Bosnia and Her-
zegovina. Several countries such as Germany, Austria, Australia, and neighbouring 
countries already had large Bosnian, Croatian, and Serbian communities. In some 
countries receiving of certain ethnic groups of refugees was more common - Croa-
tia and Serbia mainly received co-ethnics (OECD Report). Many Bosnian Croats and 
Serbs who were returned from Germany to Bosnia did not re-establish themselves 
in their pre-war domiciles, but instead resettled permanently in Croatia and Serbia.

Countries’ reception and return or repatriation policies varied a lot - for example, 
Germany denied Bosnian refugees access to the labour market and education and re-
quired the swift departure of Bosnian refugees from Germany when the war ended. 
German authorities returned hundreds of thousands of Bosnians by force or by using 
a combination of coercion and extensive pay-to-go schemes. Other countries, such as 
Sweden, granted permanent settlement permits already at an early stage to refugees 
from Bosnia-Herzegovina.

It showed out that the refugees who, immediately upon arrival, were given access to 
employment, housing, education, and language training got a head start through en-
tering the integration process at an early stage and that those Bosnian refugees who 
were granted permanent settlement and access to work, education, and other im-
portant arenas were doing fairly well compared to many other categories of refugees. 
There are many examples of successful individuals, originally refugees in Western 
Europe countries (Arminka Helić, Member of Parliament in UK; Jasenko Selimović, 
Member of European Parliament from Sweden; Aida Hadžialić, former Swedish Min-
ister of Education; Adna Hasanagić, judge in Berlin’s Senate are just some of them). 
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Many refugees were reluctant to return to their pre-war homes and become a minor-
ity as the consequence of ethnic cleansing and therefore they avoided returning to ar-
eas dominated by other ethnic groups. This additionally affected the process of ethnic 
homogenization of territory in war, which this way became irreversible. Returnees 
this way also continued to be internally displaced persons and faced other difficulties, 
which sometimes pushed them to migrate out of the country again. Generally, most 
Bosnian refugees viewed permanent settlement in the receiving countries as a bet-
ter option than return to Bosnia and Herzegovina, which was devastated by the war. 
Wherever it was possible, refugees stayed in host countries, or even migrated to some 
other countries.

Nowadays, migrations from Bosnia and Herzegovina still continue. The difficult 
economic situation, high unemployment level, and a dysfunctional political system 
are current motives for immigrants from the country, mostly young people, but also 
whole families in middle age. According to some data, 60-80% of youth want to leave 
the country, and in last few years around 300.000 people left the country (country’s 
population in 2013 was 3.5 millions).

4. Refugee Crisis in 2010’s

Current refugee crisis is described as an unprecedented, with an appalling and unac-
ceptable human cost, and with the number of refugees unparalleled in recent times 
(OECD, 2015). The diversity of nationalities, motives for migration and individual 
profiles as well as numerous migration routes represent a huge challenge for asylum 
systems in receiving countries.

Immigrants are coming mostly from war-torn Syria and Afghanistan, Iraq, but also 
Eritrea, Pakistan, Nigeria, Somalia and Sudan. There are a certain number of migrants 
from Iran, India and Egypt. Main destination countries are primarily Germany, in ab-
solute terms, and Sweden and Austria. Neighbouring countries, especially Turkey and 
Lebanon, received a significant number of refugees from Syria and also certain num-
ber from Iraq and other countries of origin. But many of them were facing certain 
problems in these countries - such as food shortage, bad housing conditions (lack 
of heating), not enough of medical care in Lebanon and no access to education for 
children in Turkey (Van Heelsum, 2016:1304) - and decided to migrate to some of the 
European countries.
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Illegal border crossing, with new routes emerging represent a serious challenge in 
systematic solving of the refugee crisis. The most commonly used is an “Eastern 
Mediterranean and Western Balkan route”, preferred by asylum seekers from Syr-
ia, Iraq and Afghanistan, including Pakistani and selected African migrant groups. 
The “Central Mediterranean route” is used by migrants to pass from Libya to Italy, 
and those are usually migrants from Eritrea, Nigeria, Somalia, Gambia, and Sudan. 
Least used is a “Western Mediterranean route”, being used by sub-Saharan migrants 
(Ibid). Many people died trying to reach EU.

This crisis emerged as the result of wars in Syria and Afghanistan and instabilities 
following USA’s invasion to Iraq and overthrowing Gaddafi from power in Libya, but 
also lesser economic opportunities and constant political instabilities in Global South, 
especially in Middle East. Refugees are generally not the poorest of the poor in their 
country of origin and they tend to have higher skill levels than the general population 
in origin countries. Special challenge is the large number of unaccompanied minors 
(UAM’s) among asylum seekers. 

The EU countries’ approach to migrants’ problem differs – while some countries, like 
Germany and Sweden, who have economic and political capability for accepting sig-
nificant numbers of refugees put aside Dublin principle, others’ approach was differ-
ent. UK, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland have economic, but not politic 
preconditions or will for accepting refugees. Third mode is the one of Greece and Italy, 
who received much more migrants than their economic capability is (Poddar, 2016:5).  

Current migration crisis produced some kind of panic in Europe, and the situation in 
which every social problem is being transformed in a problem caused by immigrants’ 
presence (De Genova, 2018:1777). Indeed, it is obvious that the current crisis is not 
related only to the increased number of immigrants, but that maybe the EU is being 
through one of its biggest political crisis up to now. The EU citizens are worried that 
the increased number of immigrants could lead to more public spending, but also is-
lamophobia and terrorist activities are the reasons for negative perspective regarding 
immigrants. Although it cannot be considered that the current migrant crisis is EU’s 
fault, the EU has a certain responsibilities and it shall “respond in line with Europe-
an values that dictate a humanitarian approach to people who have fled war zones” 
(Maricut, 2017:172).
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Sigona (2018) explains increased hostilities towards migrants through three “inter-
locked steps”. The first is the implementation of the 2015 deal between the EU and 
Turkey by which the Aegean route mostly by Syrians, Afghanis and Iraqis was almost 
totally closed and migrants’ arrival to the EU was effectively disabled (p. 458). At the 
same time, attention is moved from these peoples’ migration reasons to the irregu-
larity of migration. Second step concerned “the appropriation by immigration and 
border officials of the humanitarian vocabulary, particularly the goal of reducing 
deaths at sea” (Ibid). In this way, closure of Aegean route was justified by preventing 
deaths at the sea. The third step, there is a certain kind of manipulation of the report-
ing on the Mediterranean route, whereas it is reserved partly or in total to Frontex’s, 
and in this way “the appropriation of the humanitarian narrative by European states” 
(Ibid). 

5. Comparison

Twenty years later, Europe today generally has better legal and institutional systems 
in place for asylum-seekers and migrants (OECD, 2015). But, there are other chal-
lenges, like non-existence of the fair burden-sharing between countries and many 
migrants’ opting for choosing smuggling routes. Better settlements for refugees had 
been developed in most European countries comparing to 1990’s, for example, ac-
cess to the labour market has been improved, including for persons still in the pro-
cess with a prospective to stay, integration systems (reception, casework, language, 
placement, etc.) had improved in most common destination countries.

Institutional and legal frameworks in Europe have changed dramatically. EU migra-
tion policies, which started developing actually in the beginning of 1990’s developed 
in three fields, including mobility of EU citizens within EU, third-country nationals 
movement into and within EU and refugee and asylum seekers movement (Pastore 
& Henry, 2016:46). In this system’s development especially important pillar was the 
development of so called “asylum project” (Ibid, p. 48). Headed by Germany and in-
cluding another countries of destination, it was consisted of a two-level strategy with 
restrictive reforms at national level and the active promotion of a top-down harmo-
nisation of EU member states’ asylum systems (Ibid). As a result, new regulations and 
directives covering all aspects of migration were adopted and basis of the system was 
established. 
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Diversity has significantly increased when compared with the 1990’s (in number of 
countries of origin, distance between countries of origin and destination countries, 
routes and motives for migration, education level and skills of migrants).

Especially problematic aspect of the migration that cannot be ignored is the attitude 
of local people towards migrants. Even though during the 1990’s migration waves 
there was a certain part of population and politicians who were not really fond of the 
migrants and did not want them, the key difference is “the absence of an anti-Islam 
rhetoric and publicly voiced existential fears of Europe’s sheer cultural and demo-
graphic existence being at stake due to unlimited of poor (Muslim) migrants from 
Asia and Africa” (Lucassen, 2018:384). Lucassen argues that the highly negative re-
actions to asylum seekers in the current migration crisis cannot be attributed to their 
numbers; their countries of origin or the failure to integrate on the part of previous 
groups (p. 390) but that there were few different factors convergence of which caused 
the current crisis, which is merely complex political, cultural and socio-economic 
crisis than refugee crisis (Lucassen, 2018:406). The factors Lucassen is considering 
here are increased immigration starting from 1970’s in Europe, growing inequality, 
the problematization of Islam, Islamist terrorism, the rise of radical right populist 
parties, and long-term effect of the EU visa regime (p. 404-405).      

6. What has been learnt? 

A decision to leave one’s own country for another, with different language and cul-
ture, is not an easy decision. The same motives can be the reason for not returning, 
and if there is no guarantees that situation improved, migrants might never want to 
move back to their countries of origin. If the reason for migration was war or conflict, 
then it is important that the peace building and state building processes are well pro-
gressing and that quality conflict resolution is implemented. This is also the reason 
why it is quite difficult to achieve a large-scale sustainable return in countries affect-
ed by severe ethnic conflict, like Bosnia and Herzegovina and might also be case of 
Syria. Although the war ended before more than twenty years in the country, Bosnia 
and Herzegovina still faces many problems – country is ethnically divided, trapped in 
a system which disables country’s functioning and any progress, and future is gloomy 
and unstable. This is reason for many people to migrate even nowadays, and those 
who already migrated during the conflict seldom were willing to return if did not have 
to. It is still not certain if the war in Syria, lasting already for more than eight years, 
will soon be ended and it is expected that the solution might include even staying 
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on power current president or people close to him. This, naturally, will be reason for 
many Syrian refugees not to return to their country. After the war is ended or conflict 
is resolved, the important issue is the country’s reconstruction and the eventual aid 
and development programmes. Issue of refugees return in post-war countries is di-
rectly connected with the funds available for facilitating their return and how are they 
managed. Besides securing the resources, manipulations and misuse of these funds 
are common and serious problem.

There are two other important dimensions of migrations that should be worked on 
parallel in countries of origin and countries of destination. First is rising of awareness 
of legal and planned migrations in the countries of origin, and change in perception 
of migrants in host countries, where immigrants shall be perceived as an opportunity 
rather than a threat and potential valuable contributors to the economic and social 
health of the host countries. Also, the fact that in not so distant past some colonial 
powers were using the work and the resources of the people from South means that 
there is a certain responsibility the North has to accept and that those people who aim 
for better life are also entitled for it (Anderson, 2017:1533-1534).
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CONCLUSION

Unfortunately, war in Syria is still continuing and despite certain efforts of some 
countries there seems not to be any guarantee that it will end soon. On the other hand, 
although conflicts in Afghanistan and Iraq are resolved, situation in these countries is 
still very unstable. This means that soon return of the refugees from these countries 
is unlikely, or that new refugees could be expected. Migrations from other countries, 
being mostly motivated by economic factors in countries of origin do not seem to 
seize existing as well, while certain migration from other countries could also be ex-
pected (among  them Lebanon, Ukraine, and some Balkan countries). 

All this means that, even if the number of immigrants is decreased through measures 
applied up to now, the migration flow shall continue in future and that the current 
refugees and asylum seekers are potentially staying in the destination countries. This 
requires destination countries’ active engagement through creation of integration 
policies. A successful integration requires comprehensive, well-tailored measures 
that would consider the refugees’ countries of origin, educational background, and 
family situation. This can be achieved only if a mind-set change occurs and only if 
refugees are perceived positively. Once the integration of refugees is perceived as 
an investment the appropriate measures can be created, such as an early interven-
tion, including education and adaptation for labour market. This can be implemented 
through verifying refugees qualifications and skills, enabling additional education in 
order to meet the requirements and standards and attain the skills needed in the host 
country, including learning host country’s language, and finally, activating these 
skills through their employment.
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ÖZET

Suriye savaşıyla dünya yeni bir göç dalgasını daha yaşamaya başladı. Aslında her ülke 
kendi yakın coğrafyasındaki göç gerçeklerine aşina. Şu anda birçok ülkede göçün fi-
ilen ve durmaksızın olarak devam ettiğini biliyoruz. II. Dünya savaşından bu yana, 
göç dalgaları hiçbir zaman bu yoğunlukta yaşanmamıştı. 1990’lı yıllardan itibaren ise 
kesintisiz bir şekilde devam etti. Afganistan,  Çeçenistan, Bosna, Irak savaşları ve son 
olarak Suriye savaşı göç olgusunu dünyanın sıcak gündeminde tutmuş oldu. 

Türkiye bugün yaklaşık 5 milyon göçmen ve mülteciye ev sahipliği yaparken hergün 
sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki problemlerle yüzleşmiş oluyor. Göçmenlerin 
statüsü konusunda göç yönetimi hukukla birlikte en temel belirleyicilerden birisi. 

Göç İdaresi, ilgili bakanlıklar eliyle yürütülen ve ülkelerin özel mevzuatları üzerinden 
hayata geçirilen önemli bir alandır ve tesadüflere bırakılamaz. Aksi halde, iyi yöneti-
lemeyen göç olgusu, sosyo-ekonomik, kültürel ve ekonomik problemlerin doğumuna 
zemin hazırlar. 

Göç yönetiminin bir ayağı güncel bir mevzuat oluşturmak; ikinci ayağı sürdürülebilir 
bir göçmen politikası üretebilmek ve doğru bir planlama ile alanı yönetmektir. Diğer 
bir ayağı ise göçmenlerin eğitimi, istihdamı ve entegrasyonu gibi tali alanlar oluştu-
rur. Göçmenlerin göç ettikleri ülkede birçok problemleri olsa da bu problemlerin çoğu 
hukuk ile bağlantılıdır.  

Bu çalışmada da göçmenlerin problemlerinin çözümü için izlenebilecek makul politi-
kalara dikkat çekilerek üretilecek hukuki çözümlerin diğer alanlar için nasıl bir anah-
tar fonksiyon üstlendiğini göstermektir.  
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ABSTRACT
 
With the Syrian war, the world began to experience a new wave of migration. In fact, 
each country is familiar with the immigration facts in its own close geography and we 
know that migration is occuring in many countries. 

Since World War II, especially since 1990’s, the waves of migration have continued 
continously.  Afghanistan, Chechnya, Bosnia, Iraq and  finally the Syrian war have 
kept the immigration fact on the hot agenda of the World. 

Because of Turkey is hosting about 5 million immigrants and refugees, so  facing such 
as social, cultural, economic and legal problems day by day. So, migration manage-
ment is one of the most important determinants of this fact and it can never be left 
to coincidences. Management of migration should consider with law and also the im-
portant area which is carried out by the relevant ministries, institutions and bureuac-
racy,  and implemented through the specific legislation of the countries. 

Otherwise, the case of immigration can lead to the birth of socio-economic, cultural 
and economic problems. One pillar of this managment is to create an actual legislati-
on, to produce a sustainable immigration policy and to manage the space with proper 
planning. Another pillar is including such as, education, employment and integration 
of immigrants are secondary issues. 

Although there are many problems in the country where migrants has migrated, most 
of these problems are connected with law. The purpose of this paper is to draw atten-
tion to that how the legal solutions which is produced as reasonable policies and so-
lutions of the problems of the immigrants undertake a key function to other relevant 
areas.
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GİRİŞ

Göç tarih boyunca süregelen ve dünyanın yalnızca bir bölgesine ait olmayan bir hal-
dir. Şehirlerdeki sanayileşme hareketleri, ticari imkanlar ve fırsatlar insanları iç ve 
dış göçlere yöneltmiştir. 1950 sonrasında köylerden şehirlere ve özellikle İstanbul’a 
yaşanan göç hareketleri iç göçün; Almnaya’ya yaşanan “gurbetçi” hareketi ise dış gö-
çün bir örneği. 

Savaş ve istilalar, iklim değişiklikleri, kıtlık, tabii afetler, ekonomik gerekçeler, yeni 
fırsat arayışları gibi gerekçelerle geçmişten günümüze insanlar doğup büyüdükleri 
yerlerden uzaklara göç etmeyi tercih etmiş ya da mecbur kalmışlardır. 

Göç olgusu, ülkelerin demografisini değiştiren, yen devletler doğuran, yok eden, güç-
lendiren veya zayıflatan sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik sonuç-
ları olan ciddi bir konu olarak kendi haline bırakılamayacak bir meseledir. 

Mesela Anadolu’ya Türkmen göçü yeni devletleri ortaya çıkarırıken, Osmanlı Devle-
tinin çöküş yıllarında ise 1800’lerin sonlarından 1990’lara kadar ara ara devam eden 
Balkan tehciri; 1856 sonrası yaşanan Kafkasya ve Kırım göçleri; 1864 Kafkas Sürgünü 
gibi büyük göçler devletlerin çöküşü ve yenilerinin kurulması ya da istila anlamına 
geliyordu. 

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de veya Kuzey Afrika’nın herhangi biri köşesinde 
yaşanan gerginlik ve istikrarsızlık, kesinlikle geçmişle ilgili derin kökler taşıyordur 
ve gerçek durum tarihi veriler ışığında sonuç ve dersler çıkararak bir tarih felsefesi 
aracılığıyla okunarak anlaşılabilir. Fakat işin bu kısmından çok, bizim bu çalışma-
da ilgilendiğimiz saha göçün doğru yönetilmesi, her türen maliyetlerinin azaltılması 
ve eşitlikçi-tutarlı bir göç politikası kurulması üzerine. Çifte standart olarak değer-
lendirilebilecek uygulamaların engellenmesi, sürprizler içermeyen, ortak kural ve 
standartları belirlenmiş bir göç/göçmen ve mülteci politikası oluşturulmasına dikkat 
çekmek istiyorum.

Göç sadece dışarısında durularak haricen izlenebilecek sıradan bir olgu değildir. Yön-
lendirilebilen, planlanan, yönetilen ve olumsuz sonuçları olumlu sonuçlara çevrilebi-
len bir süreçtir. Aynı zamanda, göç, göçmenlik, iltica ve mülteciye dair konular ilmi/
bilimsel bir zeminin konusudur. Göç Yönetişimi ve yetkilerin ölçülülük çerçevesinde 
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kullanılması, göçün avantaja dönüşmesini sağlayabilecek bir araçtır1. Onun hukuki 
zeminin sağlanması ve korunması, kişi ve toplumun güvenliği, insan haklarının ko-
runması, sosyolojik ve kültürel yapının korunması, şahsi ve sosyo-psikolojik korun-
ma ve entegrasyon gibi bir çok alt başlık açısından önemli konuları içerir. 

Suriyeli ve Iraklı Göçmenler

Irak ve Suriye savaş ve iç savaşlarında demografik yapının altüst olacak şekilde yerle-
rinden oynatılması ve küresel güçlerin uzun vadeli politikaları adına ülkelerin iç den-
gelerinin 1. Dünya Savaşı sonrasında yeniden planlanması, bu ülke halklarının potan-
siyel suçlu ilan edilen halk kesimlerinin büyük kitle kırımlarına ve göçlere muhatap 
olmalarına yol açtı.

Sadece Suriye’den 12 milyon insanın ülkelerinden çıkarıldığını, aileleriyle birlikte öl-
mek veya göç etmek arasında bir tercihe zorlandıklarını ve bunun da Ortadoğu de-
mografisini değiştirmek üzere büyük bir planın parçası olarak kontrollü olarak uygu-
landığını görüyoruz.   
                     
Türkiye yaşanılan bu acımasız göçün birinci derecede muhatabı oldu. Nüfusuna göre 
en fazla göçmeni Lübnan kabul ederken toplu olarak en büyük göçmen sayısını yak-
laşık 3,5 milyonun üzerinde bir nüfusla Türkiye üstlendi. Türkiye, halkıyla birlikte 
bütün dünyaya örnek olacak bir ev sahipliğini de bugüne kadar başarıyla yürüttü.

Tüykiye’ye Göç: Yaşanan Zorluklar 

Türkiye,  tarihi misyonu ve coğrafi konumu dolayısıyla Balkanlar, Kırım, Kafkasya ve 
Ortadoğu’dan tarih boyunca göç almış ve tolere edebileceği ölçüde yeni insan kaynağı 
ile şekillenmiş ve beslene gelmiştir. 

Ülkemizde de Suriye’den üç milyona (gayriresmî beş milyon) yaklaşan sığınmacıya ev 
sahipliği yapan Türkiye, dünyanın diğer bölgelerinden de göçmenleri kabul ediyor. Bu 
insanlar, eğitim almak, çalışmak veya ülkesindeki savaş, iç karışıklık, anti-demokra-

1  OĞURLU, Yücel; ALIU, Armadndo, Conceiving Migration and Communication in an Interdisciplinary 
Perspective, Migration and Intercultural Civil Society Dialogue in frame of Collaboration and Multilevel 
Governance 2019, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing;   OĞURLU, Yücel; ALIU,Armando  (2017), Avrupa 
Birliği Hukuku Kapsamında Göç Yönetişimi, Yetkilendirme, Yetki İkamesi ve Ölçülülük İlkesi, Siyaset, Ekonomi ve 
Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(3). 
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tik uygulamalar, siyasi baskılar veya potansiyel tehdit kitlesi olarak etnik ayrımcılığa 
maruz kalma gibi gerekçelerle diğer ülkelere olduğu gibi ülkemize de geliyorlar. Ül-
kemizde Suriyeliler’den sonra Irak, İran, Balkanlar, Rusya Federasyonu, Afganistan 
ile Doğu Türkistan’dan (Çin) gelen göçmenlerin yoğunluğunun olduğunu biliyoruz. 

Burada “püf noktası”, göçmenlerden oluşan insan kaynağının, envanteri tutulmuş, 
demografik yapı özelliklerine göre ve öncelikle eğitim durumuna göre tasnif edilmiş 
ve yönetilebilir nitelikte olmasıdır. 

Peki, devlet ve milletin fedakârlıkları, bütün bu iyi niyet gerekli sonuçları almaya ye-
tecek mi? Göç politikası ne şekilde olmalıydı ve bu dram Suriyeliler ve diğer muhacir-
ler üzerinden toplum adına en fazla faydaya dönüşen bir imkan olabilir miydi, bugün 
ne yapılmalı konusuna gelecek yazımızda devam edeceğiz. 

Belki de hiç dikkatinizi çekmemiş olabilir ama gelişmiş birçok ülke vatandaşlık verme 
konusunda birbiriyle yarışır durumda. Bu kitlenin içerisinde sığındıkları ülkeye katkı 
sağlayacak genç veya eğitimli nüfus birçok ülkenin kabulünde tereddüt etmediği bir 
kitledir. Bu konuda ABD’nin göç politikası derinlemesine incelenirse ilginç huşulara 
ulaşılabilir. Bir yandan katı gibi görünen yasalara varken diğer yandan ucuz iş gücünü 
temin eden büyük bir kaçak göçmen nüfusu da dikkat çekicidir.

Barışçıl Uygur ve Kafkasyalı Göçmen Problematiği

Hukuk haklarında mahkeme kararı olmadan bir etnik grubu potansiyel suçlu olarak 
görmeye izin vermez. Suç ve ceza şahsidir. Çocuktan anne-baba, anne babadan ço-
cukları sorumlu değildir. Genel geçer kalıp cümleler göçmen politikasında hatalar 
oluşturur. Bütün Kolombiyalılar uyuşturucu ticareti yapmadığı gibi, hiçbir ülkenin 
tamamı da extremist, aşırıcı, “sokak kadını” gibi suçlamaları hak etmez. Şuradan ge-
lenlerin hepsi ajan demek de tam bir cehalettir. Mahkeme kararı olmadıkça insanlar 
da onların oluşturdukları gruplar da “suçlu” olarak nitelenemezler. 

Göçmenlerin bir kısmının yenice tutundukları ülkenin vatandaşlığını kazanmak için 
bir beklenti içinde olmaları son derece normaldir. Geldikleri ülkelerde çoğu kez hatı-
ralarından başka geriye bir şey kalmamış; bu insanların ya arkalarında kimseleri kal-
mamış veya kalanlarla görüşme imkânları kalmamıştır. Bu son duruma verilebilecek 
tipik örnek, dünyanın farklı bölgelerine dağılmak zorunda kalan Uygurlar. 
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Uygurlar, ortada bir savaş veya iç savaş olmamasına rağmen dünyadaki en ağır hak 
ihlallerinin yaşandığı trajik bir örnektir. Burası, ülkesinden hukuka uygun ve resmi 
makamların izni ile ayrılmış olan öğrenci, işadamı veya turistin hiçbir gerekçe gös-
terilmeksizin bir anda kaçak ilan edildiği; anne ve babalarının toplama merkezlerine 
hapsedildiği dünyadaki tek örnektir. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre Uygur-
ların laik, dindar, milliyetçi, komünist veya herhangi bir dünya görüşünün olması-
na bakılmaksızın aynı akıbete maruz kaldıkları biliniyor. Onların düşünceleri, hayat 
tarzları değil, sadece Uygur olmaları, Çin devleti tarafından diğer Çin vatandaşlarına 
uygulananlardan onlarca kat ağır bir muamele görmelerine sebep oluyor. 

Uygurların niçin diğer ülkelere çıkmaya çalıştıklarının diğer gerekçelerine bakarsak: 
Bütün Uygurların pasaportlarına el konmuş olması; seyahat özgürlüğünün olmama-
sı; kaynaştırma politikası adıyla her Uygur aileye yetişkin bir Çinli erkeğin gönderil-
mesi; yurtdışındaki akrabalarıyla telefonla görüşme yasağı; inanç ve vicdan özgür-
lüğünün hiçe sayılması; sistematik olarak Çinlilerin getirilerek kendi topraklarında 
azınlık hale getirilmeye çalışılmaları; bir milyona yakın Uygur’un toplama merkezle-
rinde hapsedilmesi ve böylece ailelerinin parçalanması.

Hatta Çin devletiyle barışık ve onun izniyle bugüne kadar bilim, sanat ve kültür faali-
yeti yapan Uygurların bile cezalandırılması yaşanan paranoya ve insan hakları ihlal-
lerinin vardığı son noktayı göstermektedir2. 

Bu tür uygulamalar, net bir şekilde Uygur halkına karşı etnik/kültürel asimilasyonun 
ve uluslararası hukuk tanımına göre etnik ve kültürel bir soykırımın habercisidir. Bu 
şartlar atında hiçbir Uygur’un doğup büyüdüğü topraklarda ana-babası, ailesi ve sev-
dikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde yaşaması imkânı kalmadığından başka 
bir ülkeye göçü (hicret) kimse için yadırganacak bir durum değildir. 

Türkiye’ye özellikle eğitim ve iş kurma amacıyla gelmiş olan Uygurların dil ve kültür 
benzerliği dolayısıyla birkaç ayda toplumla kaynaştığı, geneli itibarıyla iyi niyetli ve 
uyumlu insanlar oldukları ve vatandaşlık konusunda herkesten daha fazla haklarının 
olduğunu söylemek gerekiyor. 

2 Rachel, Harris, “Cultural Genocide in Xinjiang: How China Targets Uyghur Artists, Academics, and Writers”, The 
Hlobe Post, https://theglobepost.com/2019/01/17/cultural-genocide-xinjiang/, 17.1.2019. 

https://theglobepost.com/2019/01/17/cultural-genocide-xinjiang/
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Maalesef 20 milyonluk Uygur halkının insan haklarının hiçe sayılmasına, Türk halkı 
dışında kulak verecek bir adres “denge hesapları adına” bulunmuyor. Beş milyona 
yakın Suriyelinin savaşın bitişinden sonra ülkelerine dönmeleri halinde, gecikmeden 
Türkiye’nin milyonlarca Uygur için ev sahipliği yapmasına bir engel görülmemelidir. 
Mümkün olanlara vatandaşlık verilmesi düşünülmeli ve uluslararası hukuk kuralları 
koruması kapsamında koruma sağlanarak ölüm anlamına gelen “iade” yoluna asla 
gidilmemelidir. 

Diğer bir örnek ise Rusya’dan özellikle Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri olan Dağıs-
tan, Çeçenistan, İnguşetya, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinden 
gelen ve kendi yurtlarında ağır siyasi baskılar dolayısıyla yaşama imkânı kalmayan 
göçmenlerdir. Zannedilenin aksine bu insanların çok büyük bir kısmı savaşa karış-
mamıştır. Onların dışında Tatar, Özbek, Tacik, Gürcü ve az sayıda Müslüman olmuş 
Rus da ülkemize sığınmış durumdadır. Kafkasyalılara, 15-20 yıldır Türkiye’de ikamet 
etmelerine ve geriye dönemeyecek olmalarına rağmen vatandaşlık hakkı veya mülteci 
statüsü verilememesi ilginçtir. Uygurlar ve Kafkasyalı göçmenler Türkiye’de halkın 
bünyesine en hızlı şekilde uyan, kanunlara karşı gelmeden barışçıl bir hayat yaşamayı 
tercih eden kendi halinde sorunsuz insanlar.

Bahsettiğimiz bu insanlar vatandaşlık için başvurduklarında her nedense diğer mil-
letler kadar kolaylıkla vatandaşlık alamıyorlar. Herkesten istenilen nüfus cüzdan 
bilgileri, medeni hal belgesi, doğum belgesi gibi kayıtların Çin Konsoloslukları tara-
fından asla verilmediği; Rusya Federasyonu’ndan almanın ise oldukça güç olduğunu 
bilmeden reddetmek hiç de doğru değildir ve bu durum genelgelerle acilen düzeltil-
melidir. Onları geriye dönerek hapsetmeye zorlamak için, pasaport süreleri geçenlere 
yeni pasaportlarının verilmemesi de resmi makamların dikkatinden kaçmamalı.
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SONUÇ VE ÇÖZÜM

Politik sistemin normal şartlar altında işlediği diğer ülkelerin vatandaşları istenen 
bütün evrak ve dosyaları rahatlıkla getirebilirler. Ancak hiçbir Uygur’un evlilik cüz-
danı, doğum belgesi, bekârlık belgesi, apostil vb. belgeleri almasına imkân yok. Bu 
belgeleri ne Çin Konsoloslukları veriyor, ne de ülkelerindeki herhangi bir yerel (ma-
halli) yetkili veriyor. Ayrıca ana-babalarıyla, eş ve çocuklarıyla iki yıldır telefonda bile 
görüşemeyen öğrenciden, işadamından, aile reisinden bu belgelerin istenmesi açıkça 
“sizin işinizi yapmayacağız” demektir. Uygurların durumu diğer yabancı ülke vatan-
daşlarıyla hiç bir şekilde karşılaştırılamaz. Çin konsoloslukları Uygurlar için pasaport 
uzatma, pasaport yenileme veya yeni doğan bebeklere pasaport verilmesini durdura-
lı iki yıl oldu. Bunu gözardı eden bürokrasinin önünü açacak mevzuat iyileştirmeleri 
son derece acil. Uygurların çoğunun pasaport süreleri bitmek üzere ve uzatma işlem-
leri yapılamadığı için kimliksiz kalıyorlar… Arkasından ikametgâh ve öğrenci işleri 
işlemleri problemleri başlıyor. Bunun telafisi imkânsız zararları ortaya çıkıyor. Çünkü 
“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” “İlk Baş-
vurularda İstenilen Belgeler” başlığı altında da “Süre Uzatımı Başvurularında İste-
nilen Belgeler” başlığı altında da pasaportun olması gerektiği açıkça sayılmıştır. Bu 
sebeple, transit geçişler ve vizelerle ilgili düzenlemelerde yer alan “Geçerli pasaport 
veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmak” ifadesinin başta Uygurlar, Kafkas-
yalılar ve Arakanlılar ve benzer durumdakiler için geliştirilecek bir formülle acilen 
çözülmesi gerekiyor. Uygurlar için neredeyse zaman kalmadı ve bu durum son derece 
acil. Çünkü Türkiye’deki birçoğunun pasaport süresinin sonuna gelinmiş ve Çin Kon-
solosluğu tarafında süre de uzatılmadığı veya yeni pasaport verilmeyerek kaçak du-
ruma düşürüldüğü bilinmektedir. Çalışma izinlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın; ikamet izinlerinde emniyetin personelinin; Üniversitelerde Uluslararası 
Ofis çalışanları ile Öğrenci İşlerinin elini rahatlatacak şekilde bir yol bulunmalıdır3. 

Asıl kalıcı çözüm ise, ülkelerine geri dönme imkânları kalmamış olanlar hakların-
da detaylı arşiv araştırması yapıldıktan sonra, bu kişilerin ellerindeki eski tarihli 
veya yeni pasaportlarındaki nüfus bilgileri, Türkiye’de beş yıl ikamet etmiş olmaları, 
Türkçe konuşuyor olmaları, terör ve suça karışmamış olmaları ve ahlaki yeterlilik gibi 
kriterleri sağlayanların haklarında vatandaşlık kararı verilmesi için yeterli görülme-
lidir. 

3 Yücel Oğurlu, Uygurlar’ın Vatandaşlığında İnsanlık Sınavını Kaybediyoruz (II), 24 Kasım 2018, Diriliş Postası 
Günlük Gazetesi. 
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Diğer bir yol da bu kriterleri taşıyan insanların, hukuken ve resmen “göçmen ola-
rak kabul edilmesi” halinde istisnai vatandaşlık için gereken şartlardan birisi açılmış 
olacağından bir ön adım olarak “göçmen” veya “mülteci” olarak kayıt altına alınma-
larıdır.





ÜÇÜNCÜ OTURUM
ULUSLARARASI 

TERÖRİZM
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ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE BAĞLAMINDA 
İNSAN HAKLARI VE BM BAŞVURU MEKANİZMALARI
HUMAN RIGHTS AND UN MECHANISMS IN THE CONTEXT 
OF COUNTER-TERRORISM

Dr. Ahmet ULUTAŞ
BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Adalet Müşaviri
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ÖZET

Bu çalışmada esas itibarıyla, uluslararası terörle mücadele bağlamında hükûmetler 
ve yargı makamlarınca alınan önlemlerin insan hakları boyutu ve ihlal halinde baş-
vurulabilecek olan ve BM nezdindeki başvuru mekanizmalarının teşkilat yapısı ile 
başvuru olanakları ile usulleri konuları incelenmiştir. Bu çerçevede, konuya ilişkin 
BM perspektifi dile getirilmeden önce çok sayıda BM kuruluşuna ev sahipliği yapan 
BM Cenevre Ofisi hakkında özlü bilgi sunulmuştur. Daha sonra konunun kapsamı ve 
sınırlılıkları içinde kavramsal ve kurumsal çerçevenin ortaya konulması ve konunun 
daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olması bakımından BM İnsan Hakları Yüksek Ko-
miserliği Ofisi ve Cenevre’de bulunan diğer insan hakları mekanizmaları kısaca ele 
alınmıştır. Çalışmanın geri kalan bölümünde ise terörle mücadele bağlamında alınan 
önlemlerin hukuka uygunluğu ve konuya ilişkin BM hukuku çerçevesinin ortaya ko-
nulması bağlamında BM insan hakları belgeleri ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme incelenmiştir. Keza BM insan hakları mekanizmaları ve tema-
tik özel prosedürlerinden konuya ilişen çalışmalarına değinilmiş, güncel gelişmeler 
ve BM marjında konuyla ilgili olarak üretilen belgeler hakkında özlü bilgi sunulması 
amaçlanmıştır. Bu noktada, bilhassa özgürlüğünden yoksun kılınan şüpheli, tutuklu 
ve hükümlülere ulusal makamlarca yapılacak muamele, tutulma koşulları, avukata ve 
hukuki yardıma erişim hakları konularında BM tarafından getirilen asgari standart-
lara işaret edilmiştir.

Anahtar kelimeler: terörle mücadele, insan hakları, BM mekanizmaları, BM belgeleri.
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ABSTRACT

In this study, the human rights dimension of the measures taken by governments 
and judicial authorities in the context of the fight against international terrorism was 
discussed. In addition, the organizational structure and application procedures of the 
UN mechanisms that could be applied in the case of alleged human rights violations 
were examined. Within this framework, concise information was provided about the 
UN Geneva Office, which hosted several UN agencies before the UN perspective on the 
issue was expressed. Then, the UN Office of High Commissioner on Human Rights and 
other human rights mechanisms in Geneva were briefly discussed in order to provide 
a better understanding of the concept and institutional framework within the scope 
and limitations of the issue. In the remainder of the study, UN human rights instru-
ments and the International Covenant on Civil and Political Rights were examined in 
the context of the lawfulness of the measures taken in the context of the fight against 
terrorism and the establishment of the UN law framework on the issue. In addition, 
the work of the UN human rights mechanisms and thematic special procedures rela-
ted to the subject has been mentioned. Likewise, it is aimed to present concise infor-
mation about current developments and documents produced on the subject in the 
UN margin. At this point, particularly minimum standards imposed by the UN on the 
treatment, detention conditions, and the right of access to lawyer and legal aid of the 
suspects, detainees and convicts who were deprived of their liberty were pointed out.

Keywords: counter-terrorism, human rights, UN mechanisms, UN Documents.
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GİRİŞ

Uluslararası terörle mücadele bağlamında insan hakları ve BM başvuru mekanizma-
ları temalı çalışmamızda, konuya ilişkin BM perspektifini dile getirmezden önce ge-
nel olarak BM’de terörle mücadele esaslarını belirten ve ilkelere yer veren BM Küresel 
Terörle Mücadele Stratejisine işaret edilecektir. Bu noktada kısaca terörle mücadele 
amacıyla BM üyesi devletlerce alınan ve insan hakları ihlali iddialarına konu edilebi-
len belli başlı önlemlere değinilecektir. Devamında ise insan hakları alanında küresel 
düzeyde birçok mekanizmaya ve diğer BM kuruluşlarına ev sahipliği yapan BM Ce-
nevre Ofisi hakkında özlü bilgi sunulacaktır.  

Bundan sonra da alt başlıklar halinde BM İnsan Hakları mekanizmaları tanıtılacak-
tır. Devamla, insan hakları perspektifinden terörle mücadele bağlamında söz konu-
su mekanizmaların ürettiği BM belgeleri, ilgili sözleşmeler ve diğer prensip kararları 
hakkında bilgi verilecektir. Esasen, BM Şartına ve BM bünyesinde imzaya açılan söz-
leşmelere dayalı olarak kurulan mekanizmaların hak arayanlarca daha fazla bilinmesi 
ve bu platformlarda şikâyetlerin dile getirilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi 
veya telafisi bakımından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, BM’nin standart belirleme 
rolünün bu mesele bakımından da altının çizilmesi ve BM insan hakları mekanizma-
larının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sunulması, hak arayanlara yol gösterecektir. 

Diğer bir deyişle, buradaki temel amaç ne BM’nin terörle mücadeledeki kurumsal ya-
pısını ortaya koymak, ne de bu konuda alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarını ser-
gilemektir. Buna karşılık, terörle mücadele amacıyla alınan önlemler arasında temel 
insan haklarını ihlal edenleri söz konusu ise bu önlem ve uygulamalara karşı küresel 
düzeyde yetkisi cari olan BM bağlamında hangi mekanizmalara ve nasıl başvurulabi-
leceğine ilişkin temel bilgilerin paylaşılması suretiyle bu alandaki bilgi ve farkındalı-
ğın artmasına katkı sunulmasıdır. 
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I. BM Perspektifinden Terörle Mücadele ve Alınan Önlemler

A. Genel Olarak BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi

BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi BM Genel Kurulu tarafından 2006 yılında be-
nimsenmiştir. Öte yandan, her iki yılda bir BM Genel Kurulu tarafından söz konusu 
Strateji gözden geçirilmektedir. Buradaki temel hedef ise söz konusu belgenin yaşa-
yan ve BM üyesi devletlerin terörle mücadele önceliklerine uyum sağlamış bir belge 
haline getirilmesidir. Bu noktada beşinci gözden geçirme 1 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, Küresel Terörle Mücadele Stratejisi bir BM Genel Kurul kararı forma-
tındadır ve ekinde eylem planı yer alır (A/RES/60/288).1 Söz konusu strateji esas itiba-
rıyla 4 sütundan oluşmaktadır. Bunlar şunlardır: 

1.Terörizmin yayılmasına yol açan koşullara hitap etme. 2.Terörizmin önlenmesi ve 
terörle mücadele konusundaki önlemler. 3.Terörizmin önlenmesi ve terörle mücadele 
konusunda üye devletlerin kapasite inşası ve bu amaçla BM sisteminin güçlendiril-
mesi için önlemler. 4.Terörle mücadelenin hayati temeli olarak herkesin insan hakla-
rına saygının ve hukuk devletinin temini için önlemler.

B. Terörle Mücadele Amacıyla Devletler Tarafından Alınan Önlemler ve İnsan Hakları

BM üyesi devletler tarafından terörle mücadele amacıyla kolluk veya diğer güvenlik 
güçleri eliyle ya da idarenin diğer görevlileri marifetiyle çok sayıda önlem alınmak-
tadır. Bu önlemlerden insan haklarına dokunanlarına ilişkin olarak şikâyet konusu 
edilenlerin sayısı hayli fazla olmakla birlikte burada en yaygın olanlarına kısaca göz 
atmakla yetineceğiz. 

Buna göre, kolluk güçleri tarafından terör operasyonları sırasında ölümcül güç kul-
lanımı dahil aşırı güç kullanımı, suçunu söyletmek veya itiraf elde etmek için tutuklu 
olanlara veya gözaltında tutulanlara baskı, tehdit veya şiddete başvurulması, terör 
mevzuatı gereği avukata veya doktora erişimin engellenmesi veya geciktirilmesi gibi 
uygulamalar, belli başlı şikâyet konuları olarak gündeme getirilmektedir. Keza BM 

1  Söz konusu strateji belgesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/ un-
global-counter-terrorism-strategy ;Erişim: 2.1.2019.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/60/288&Lang=E&Area=UNDOC
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/%20un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/%20un-global-counter-terrorism-strategy
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İşkenceye Karşı Komite tarafından da kaygı dile getirilen bazı devletlerin terör mev-
zuatlarının, terör eylemi ile suçlanan bir kişiyi belli bir yerde 6 aya kadar ikamete zor-
lamaya imkân vermesinin, bu uygulama avukata erişim kısıtlamasıyla da birleştiğin-
de, ilgili kişinin işkenceye maruz kalma riskini artırdığı belirtilmektedir. Bu noktada, 
teknolojik gelişmelerden de istifade suretiyle ve terörle mücadele amacıyla, kitlesel 
izleme ve veri toplama uygulamalarının, kişisel mahremiyet hakkı bağlamında haklı 
kaygılara neden olduğu kaydedilmektedir. Son olarak zorla kaybettirme vakalarının 
ise terörle mücadele bağlamında karşılaşılan bir diğer sorun olduğu belirtilmektedir. 
Terör şüphelilerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında, adalete erişimde ve baş-
vuru yollarında eşitlik ilkesi, adil ve aleni yargılama, masumiyet karinesine riayet ve 
silahların eşitliği gibi önlemlerin ise tersine işkence ve kötü muamele riskini azalttı-
ğı kaydedilmektedir. Terör şüphelilerinin bağımsızlık konusunda yeterli teminatlara 
sahip olmayan askeri mahkemelerde yargılanmasının ise adil yargılanma ilkesine ay-
kırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.2 

II. BM Cenevre Ofisi Hakkında Genel Bilgi

Bu başlık altında ise BM’nin neredeyse tüm insan hakları mekanizmalarına ev sahip-
liği yapan BM Cenevre Ofisi hakkında özlü bilgi sunacağız. Buna göre, BM Cenevre 
Ofisi (UNOG) dünyada BM’nin ikinci en büyük ofisi olarak kabul edilmektedir. Yılda 
ortalama 10.000’den fazla toplantı yapılmaktadır. Cenevre çapında 9.500’den fazla 
BM personeli (1.600’ü UNOG Ofisinde olmak üzere) çalışmaktadır. Ayrıca, 176 BM 
üyesi devletin (BM üyesi olmayan Filistin Devleti ve Vatikan hariç) Cenevre’de Da-
imi Temsilciliği bulunmaktadır. Keza BM Sisteminin yıllık aktivitelerinin üçte ikisi 
Cenevre’de gerçekleştirilmektedir. BM Cenevre Ofisi doğrudan BM Genel Sekreterine 
karşı sorumlu bulunan bir Genel Müdür tarafından yönetilmektedir. Burada BM Ce-
nevre Ofisi hakkında özlü bilgi sunulmuş olup aşağıda yer alan bölümlerde ise BM’nin 
genel kurumsal yapılanmasında insan haklarına temas eden yetki, görev veya fonksi-
yonlara sahip birim ve yapılanmalara genel olarak işaret edeceğiz.3  

2  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.Effects of Terrorism on the Enjoyment of Human Rights, Report of the Secre-
tary General, 28 August 2018, A/73/347, para:6, 10, 18, 26; http://www.un.org/en/ga/third/73/documentslist. shtml ; 
Erişim: 26.12.2018. 
3  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.unog.ch/ ; Erişim: 2.1.2019.

http://www.un.org/en/ga/third/73/documentslist.%20shtml
https://www.unog.ch/
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III. BM Cenevre Ofisi İnsan Hakları Mekanizmaları

A. Genel Olarak   

BM’nin kendi kurumsal yapısı içinde insan haklarına dokunan faaliyetleri olan ya-
pılara baktığımızda, Genel Kuruldan Güvenlik Konseyine uzanan geniş bir paydaşlar 
topluluğu karşımıza çıkmaktadır. Esasen, artık günümüzde doğrudan veya dolayısıy-
la insan haklarına dokunan karar ve uygulamalara sahip olmayan neredeyse hiçbir 
uluslararası kuruluş bulunmadığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu bağ-
lamda, BM’nin genel merkezinde bulunan 3.Komite ve BM Güvenlik Konseyi karar-
larıyla kurulmuş olan uluslararası mahkemeler de bu tabloda yerlerini almış bulun-
maktadırlar.4

4  BM nezdindeki insan hakları mekanizmaları konusunda daha geniş bilgi için bkz.Theo Van BOVEN, The United 
Nations High Commissioner for Human Rights: The History of a Contested Project, (Ed.Dinah L.SHELTON), The 
United Nations System for Protecting Human Rights, Volume: IV, Ashgate, Publishing, Farnham/UK, 2014;Ed.Kevin 
BOYLE, New Institutions for Human Rights Protection, Oxford, 2009; Kevin BOYLE, (Ed.Dinah L.SHELTON), The 
United Nations System for Protecting Human Rights, Volume: IV, Ashgate, Publishing, Farnham/UK, 2014;Sarah 
Joseph/Melissa CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights, Cases and Materials, Oxford, 
2013;Andrew CLAPHAM, Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford, 2015; Curtis F.J.DOEBBLER, Introdu-
ction to International Human Rights Law, CDP Publishing, Washington, 2006; Suzanne EGAN, The United Nations 
Human Rights Treaty System: Law and Procedure, Bloomsbury Professional, West Sussex/UK, 2011; Jan ELIASSON, 
The Establishment of the Human Rights Council, (Ed.Gudmundur ALFREDSON/Jonas GRIMHEDEN/Bertrand G.
RAMCHARAN/Alfred de ZAYAS, International Human Rights Monitoring Mechanisms, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, 2009 içinde); Rosa FREEDMAN, The United Nations Human Rights Council: A Critic and Early Assessment, 
Routledge Publishing, Oxon/UK, 2013; Jan WOUTERS/Linda HAMID, Custom and International Law Making, (Ed.
Curtis A.BRADLEY, Custom’s Future; International Law in a Changing World, Cambridge, 2016, içinde), (ss.332-
359); Nihal JAYAWICKRAMA, The Judicial Application of Human Rights Law, Cambridge, 2002; Jean Philippe 
THERIEN/Philippe JOLY, All Human Rights for All: The UN and Human Rights in the Post-Cold War Era, Human 
Rights Quarterly, Vol: 36, 2014, (ss.373-396); Walter KALIN, Examination of State Reports, (Ed.Helen KELLER/Geir 
ULFSTEIN, UN Human Rights Treaty Bodies, Cambridge, 2012 içinde); Robert KOLB, Peremptory International 
Law-Jus Cogens: A General Inventory, Hart Publishing, Oxford, 2015; Lawrence J.LeBLANC/Ada HUIBREGSTE/
Timothy MEISTER, Compliance with the Reporting Requirements of Human Rights Conventions, The International 
Journal of Human Rights, Vol: 14, No.5, Eylül, 2010, (ss.789-807); Ed.Sarah JOSEPH/Adam MCBETH, Research 
Handbook on International Human Rights Law, Edward Elgar, Cheltenham/UK, 2010, (ss.1-36); Surya P.SUBEDI/
Steven WHEATLEY/Amrita MUKHERJEE/Sylvia NGANE, The Role of the Special Rapporteurs of the UN Human 
Rights Council in the Development and Promotion of International Human Rights Norms, The International Journal of 
Human Rights, Vol:15, No.2, Şubat, 2011, (ss.155-161); Rosanne Van ALEBEEK/Andre NOLLKAEMPER, The Le-
gal Status of Decisions by Human Rights Treaty Bodies in National Law, (Ed.Helen KELLER/Geir ULFSTEIN, UN 
Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy, Cambridge, 2012 içinde); Clarisse Merindol OUOBA, Le Conseil 
des Droits de L’Homme et ses Principaux Mécanismes, L’Harmattan, Paris, 2013; Gerd OBERLEITNER, Global 
Human Rights Institutions: Between Remedy and Ritual, Polity, Cambridge, 2008; Ted PICCONE, The Contribution 
of the UN’s Special Procedures to National Level Implementation of Human Rights Norms, The International Journal 
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Öte yandan, BM bünyesinde imzaya açılan ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 
uluslararası sözleşmelerin taraf devletlerce uygulanmasının izlenmesine yönelik ola-
rak BM bünyesinde çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Söz konusu sözleşmeler, 
taraf olan devletler açısından hukuken bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede, 
insan hakları alanında temel uluslararası belge olarak, 9 sözleşme ile bu sözleşmelere 
ek, Ek Protokoller ve bunların denetim organı olarak faaliyet gösteren 9 adet Komite 
ile bir Alt Komite bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, BM Şartı uyarınca Genel Kurul ve 
diğer BM organlarına verilen yetkiler dahilinde kurulmuş olan insan hakları organları 
da bulunmaktadır. Bunlardan en başta geleni İnsan Hakları Konseyidir. Şimdi önce-
likle BM Şartının BM organlarına verdiği yetkiye dayalı olarak kurulan insan hakları 
mekanizmalarına bir göz atacağız.

of Human Rights, Vol:15, No.2, Şubat, 2011, (ss.206-231); Bertrand G.RAMCHARAN, Contemporary Human Rights 
Ideas, Routledge, London, 2008; Bertrand G.RAMCHARAN, The UN Human Rights Council, Routledge, London, 
2011; Nigel S.RODLEY, UN Treaty Bodies and the Human Rights Council, (Ed.Helen KELLER/Geir ULFSTEIN, 
UN Human Rights Treaty Bodies, Cambridge, 2012 içinde); Marc SIMON, Policy Report, Reform of the UN Human 
Rights Petitions System: An assessment of the UN Human Rights Communications Procedures and Proposals for 
a Single IntegratedSystem,Ocak-2018;https://www.universal-rights.org/lac/urg-policy-reports/ reform-un-human-ri-
ghts-petitions-system-assessment-un-human-rights-communications-procedures-proposals-single-integrated-system/; 
Erişim: 6.2.2018; Ed.Daniel MOECKLI/Sangeeta SHAH/Sandesh SIVAKUMARAN, International Human Righ-
ts Law, Oxford, 2017; Rhona K.M.SMITH, International Human Rights Law, Oxford, 8.Baskı, 2018; Maximilian 
SPOHR, UN Human Rights Council: Between Institution Building Phase and Review of Status, Max Planck Yearbook 
of UN Law, Vol:14, 2010, (ss.169-218); Surya P.SUBEDI, Protection of Human Rights through the Mechanism of UN 
Special Rapporteurs, Human Rights Quarterly, Sayı: 33, 2011, (ss.201-228); John TASIOULAS, Custom, Jus Cogens 
and Human Rights, (Ed.Curtis A.BRADLEY, Custom’s Future; International Law in a Changing World, Cambridge, 
2016 içinde), (ss.95-116); Christian TOMUSCHAT, Human Rights: Between Idealism and Realism, Oxford, 2014; 
Geir ULFSTEIN, Individual Complaints, (Ed.Helen KELLER/Geir ULFSTEIN, UN Human Rights Treaty Bodies: 
law and Legitimacy, Cambridge, 2012 içinde); Wouter VANDENHOLE, The Procedures Before the UN Human Ri-
ghts Treaty Bodies: Divergence or Convergence? Intersentia, Antwerp/Oxford, 2004; Ed.Purna SEN/Monica VIN-
CENT, Universal Periodic Review of Human Rights: Towards Best Practice, Commonwealth Secretariat, London, 
2009; Matthias RUFFERT/Christian WALTER, Institutionalised International Law, Nomos, Baden-Baden/Almanya, 
2015; OHCHR Yayını, Individual Complaint Procedures Under the UN Human Rights Treaties, Factsheet No.7, New 
York/Geneva, 2013; OHCHR, The United Nations Human Rights System: How to Make it Work for you, 2008; https://
unngls.org/index.php/23-publications/policy-booklets/142-the-united-nations-human-rights-system-how-to-make-it-
work-for-you-2008 ; Erişim: 24.1.2018; BMİHYK Yayını, Reporting to the United Nations Human Rights Treaty Bo-
dies Training Guide, New York, 2017; http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTBTraining_Guide_ 
PartI. pdf ; Erişim: 5.2.2018.

https://www.universal-rights.org/lac/urg-policy-reports/%20reform-un-human-rights-petitions-system-assessment-un-human-rights-communications-procedures-proposals-single-integrated-system/
https://www.universal-rights.org/lac/urg-policy-reports/%20reform-un-human-rights-petitions-system-assessment-un-human-rights-communications-procedures-proposals-single-integrated-system/
https://unngls.org/index.php/23-publications/policy-booklets/142-the-united-nations-human-rights-system-how-to-make-it-work-for-you-2008
https://unngls.org/index.php/23-publications/policy-booklets/142-the-united-nations-human-rights-system-how-to-make-it-work-for-you-2008
https://unngls.org/index.php/23-publications/policy-booklets/142-the-united-nations-human-rights-system-how-to-make-it-work-for-you-2008
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTBTraining_Guide_%20PartI.%20pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTBTraining_Guide_%20PartI.%20pdf
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B.BM Şartı Kapsamında Kurulanlar  

1. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK), BM Genel Kurulu kararıyla 20 Aralık 1993 
tarihinde kurulmuştur. Esas itibarıyla Yüksek Komiserlik, Birleşmiş Milletler Şartı ve Te-
mel İnsan Hakları Sözleşmelerinde tanımlanan insan haklarının korunması ve gelişti-
rilmesinden sorumludur. Münhasıran insan haklarından sorumlu bir birim olarak İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliğinin ihdas edilmesinin fikri altyapısı, 1993 İnsan Hakları Dün-
ya Zirvesi ve Zirve’de üzerinde mutabakata varılan Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı 
ile tesis edilmiştir. İnsan Hakları Dünya Zirvesi tavsiyesi uyarınca BM Genel Kurulu, 48. 
Oturumu sırasında 1993 Aralık ayında İHYK’nın kuruluşuna ilişkin 48/141 sayılı kararı 
kabul etmiştir. İHYK, farklı insan hakları izleme mekanizmalarına uzmanlık ve teknik 
destek sağlamaktadır. Bu mekanizmalar arasında, BM İnsan Hakları Konseyi dahil ol-
mak üzere, BM Şartına dayanan mekanizmalar, uluslararası insan hakları sözleşmeleri 
tarafından oluşturulan mekanizmalar ve üye devletlerin sözleşmelerden doğan yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesini denetleyen bağımsız uzmanlar yer almaktadır. Yüksek 
Komiserliğin, Cenevre’deki yönetim biriminin yanı sıra, New York’taki BM Merkezinde 
ve farklı ülkelerde yerleşik 13 ülke ofisi ve 12 bölge ofisi/merkezi bulunmakta; bu ofislerde 
yaklaşık 900 civarında personel görev yapmaktadır. Yüksek Komiser, BM Genel Sekrete-
ri tarafından 4 yıllığına (bu süre bir defaya mahsus olmak üzere yenilenebilir) atanır ve 
Genel Kurul tarafından söz konusu atama onaylanır. Yüksek Komiserlik görevini 1 Eylül 
2018 tarihinden bu yana Şili eski devlet başkanı Michelle Bachelette yürütmektedir. 5

2. Genel Olarak BM İnsan Hakları Konseyi 

BM Genel Kurulu tarafından 15 Mart 2006’da alınan A/60/251 sayılı kararla, zaman 
içinde itibar kaybına uğrayan İnsan Hakları Komisyonu’nun yerini almak üzere İnsan 
Hakları Konseyi (İHK) kurulmuştur. İnsan hakları alanında faaliyette bulunan başlı-
ca BM kuruluşu olan İHK, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve ge-
liştirilmesi ile insan hakları ihlallerinin incelenmesi bakımından önemli ve etkin bir 
forum oluşturmaktadır. Ayrıca, yerine geçtiği İnsan Hakları Komisyonu’ndan farklı 
olarak, Genel Kurul’a bağlı bir organ olarak kurulması, bu bağlamda daha yüksek bir 

5  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx ; Erişim: 2.1.2019; 
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 

 

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
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statüde olması ve Komisyon’un görev ve yetkilerine ilaveten Evrensel Periyodik İnce-
leme Mekanizması (EPİM) kapsamında bütün devletlerdeki insan hakları durumunu 
inceleme yetkisine sahip olması, İHK’nın BM sistemi içerisindeki önemini artırmak-
tadır. Kurucu Genel Kurul kararı uyarınca İHK, insan haklarının geliştirilmesi ve ko-
runması alanında tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir. İHK’da tematik konularda 
ve ülkelerdeki insan hakları durumuna ilişkin “kararlar” (resolution), ayrıca çalışma 
usullerine yönelik “usul kararları” (decision) alınmaktadır.6  

3. İHK’nın Temel Organları ve Alt Kuruluşlar 

a. BM Şartına Dayalı Olarak Kurulan Sözleşme Dışı Mekanizmalar  

İnsan Hakları Konseyi bünyesinde bulunan izleme ve şikâyet mekanizmaları, Genel 
Kurul veya İnsan Hakları Konseyi kararlarına istinaden oluşturulmaları, bu bağlamda 
hukuki temellerini herhangi bir uluslararası sözleşmeden almıyor olmaları nedeniyle 
“sözleşme dışı mekanizmalar” olarak adlandırılmaktadır. 

(i) Özel Mekanizmalar 

Özel mekanizmalar Özel Raportörler, Bağımsız Uzmanlar veya Çalışma Grupları tara-
fından işletilmektedir. Bunların bir kısmı konu (thematic), bir kısmı ise ülke (country 
mandate) temelinde faaliyet göstermektedir. Ülke mekanizmaları, İHK kararlarıyla 
belirlenen bazı ülkelerdeki insan haklarının durumunu, tematik mekanizmalar ise 
işkence, düşünce ve ifade özgürlüğü ve benzeri alanlardaki insan hakları ihlallerini 
incelemek ve İHK’ya rapor etmekle görevlidir.7

(ii) Şikâyet Mekanizması  

İHK’nın reformu bağlamında eskiden “1503 Mekanizması” olarak bilinen gizli şikâ-
yet mekanizması, geliştirilmesi amacıyla gözden geçirilmiştir. Bu mekanizmaya bi-
reysel insan hakları ihlali durumlarında değil, daha çok yaygın, sistematik ve vahim 
insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda başvurulmaktadır.8

6 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx ; Erişim: 
2.1.2019; http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 
7  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx ; Erişim: 
2.1.2019; http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 
8  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. https://www.ohchr.org/ EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
https://www.ohchr.org/%20EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/%20HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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(iii) Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM)

Kurucu Genel Kurul kararında, İHK bünyesinde her devletin insan hakları alanında-
ki yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesini incelemek amacıyla EPİM’in 
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Genel Kurul kararında, mekanizmayla ilgili olarak, 
objektif ve kaydadeğer bilgileri esas alması, devletlerin gönüllü iş birliğine dayanma-
sı ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması, 
sözleşme denetim mekanizmalarını tamamlayıcı nitelikte olması ve İHK’nın evren-
selliğini ve devletlere eşit muameleyi garanti altına alması yönünde birtakım unsur-
lar kabul edilmiştir. EPİM sürecinde, her ülkenin Çalışma Grubu raporunun hazırlan-
masını kurayla belirlenen üç İHK üyesi ülke (troyka) üstlenmekte, bu çalışmalarda 
Sekretaryanın yardımından yararlanılmaktadır.9  

c. Terörle Mücadele Perspektifinden BM Çalışma Grupları ve Özel Raportörler

i) Genel Olarak

Yukarıda belirtildiği üzere İHK kararları temelinde oluşturulan ve belirli tematik 
alanlarda çalışmalar yaparak uluslararası topluma tavsiyelerde bulunmayı hedefle-
yen çalışma grupları ve özel raportörler mevcuttur.  Burada hâlihazırda sayıları 56’yı 
bulan özel mekanizmaların tamamı incelenmeyecek, terörle mücadele ve insan hak-
ları bağlamında rolü ve görevi olduğu değerlendirilen belli başlı mekanizmalara işa-
ret edilecektir. Buna göre; ilke olarak konuyla ilgili rolü ve fonksiyonu olduğu değer-
lendirilen Özel Raportörler şunlardır;

-Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması Özel Raportörü,   
-Yargıdışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü, 
-İfade Hürriyeti Özel Raportörü, 
-Barışçıl Toplantı ve Örgütlenme Hürriyeti Özel Raportörü,   
-Hâkimlerin ve Hukukçuların Bağımsızlığı Özel Raportörü,
-Mahremiyet Hakkı Özel Raportörü, 
-Din ve Vicdan Hürriyeti Özel Raportörü,
-İşkence Özel Raportörü. 

HRCComplaintProcedureIndex.aspx ; Erişim: 2.1.2019; http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 
2.1.2019. 
9  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx ; Erişim: 
2.1.2019; http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 

https://www.ohchr.org/%20EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/%20HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
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Öte yandan çalışmamızda ayrıca, terörle mücadele bağlamında alınan önlemler ve 
uygulamalar bakımından önem taşıyan iki Çalışma Grubunu ve Terörle Mücadelede 
İnsan Haklarının Korunması Özel Raportörünü aşağıda daha ayrıntılı olarak incele-
yeceğiz. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki bu Gruplar, BM Şartı kapsamında kuru-
lan Çalışma Grupları olarak kabul edilmektedir.

ii) BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu

Çalışma Grubu, BM İnsan Hakları Komisyonunun, 1991/42 sayılı kararıyla oluşturul-
muştur. Grubun görev süresi her defasında üçer yıl olmak üzere İnsan Hakları Konseyi 
kararları ile uzatılmaktadır. Çalışma Grubu, dikkatine getirilen bireysel keyfi hürriye-
tinden yoksun kılma iddialarını araştırır. Bu konuda değişik metotlara başvurmakla 
birlikte genel olarak bireysel başvuruları şikâyet olarak değerlendirip konuya ilişkin 
olarak 60 gün içinde (bkz.Çalışma Grubu, Çalışma Metotları Belgesi, para:15-16) muha-
tap hükûmet beyanını ve bu görüşe karşı başvuranın görüşlerini aldıktan sonra bir 
Görüş oluşturur. Çalışma Grubu hürriyetten yoksun kılınmanın ne zaman keyfi sa-
yılacağına ilişkin belirleme yaparken başvurduğu kriterlerini “Factsheet No.26” adlı 
belgede biraraya getirmiştir. Çalışma Grubu tarafından hürriyetten yoksun kılınma-
nın keyfi olduğuna karar verilmesi halinde ilgili hükûmetçe ihlalin telafisi için alın-
ması gerektiği düşünülen önlemler Grubun görüş kararında sıralanır.10

iii) BM Zorla ve İradedışı Kaybolmalar Çalışma Grubu

Çalışma Grubu, BM İnsan Hakları Komisyonunun 29 Şubat 1980 tarihli kararıyla oluş-
turulmuştur. Başlangıçta 1 yıllığına ve 5 üyeden oluşmak üzere kurulmuşken, süreç 
içinde devamlı olarak görev süresi uzatılmaktadır. Çalışma Grubunun birincil göre-
vi; ailelere, ortadan kaybolduğu ileri sürülen aile üyelerinin nerede olduğu ve akıbeti 
hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.11 

10  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx ; Erişim: 
2.1.2019. 
11  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/ disappearancesindex.
aspx ; Erişim: 2.1.2019. 

https://www.ohchr.org/en/issues/detention/pages/wgadindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/%20disappearancesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/%20disappearancesindex.aspx


188

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

iv) Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması Özel Raportörü

Burada, tematik önemi bakımından ilk sırada olan BM Terörle Mücadelede İnsan Hak-
larının Korunması Özel Raportörünü kısaca ele alıp inceleyeceğiz.  BM insan hakları 
sisteminde önemli yer tutan ve spesifik fonksiyonlarının yanı sıra küresel düzeyde 
insan hakları gündemini oluşturan özel raportörler, bu tematik alanda da önemli rol-
ler oynamaktadırlar. Buna göre, BM Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması 
Özel Raportörü de kendisine görev kapsamı itibarıyla ulaşan bireysel şikâyetlerle ilgili 
olarak muhatap ülkelerden bilgi talep edebilmekte, ülkenin rıza göstermesi kaydıyla 
yerinde inceleme ziyaretleri yapabilmektedir. Keza dönemsel olarak gerçekleştirdiği 
faaliyetlere ilişkin olarak BM İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurula raporlar sun-
maktadır. Dolayısıyla, bu Özel Raportörün de diğerlerinde olduğu gibi tematik olarak 
gündem oluşturma rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla, terörle mücadele amacıyla alı-
nan önlemler nedeniyle hakları ihlal edildiği düşüncesinde olan bireylerce, özel ra-
portöre bireysel şikâyet başvurusu yapılarak konunun Özel Raportörün gündemine 
getirilebilmesi imkânı bulunmaktadır. Böyle bir şikâyet başvurusu yapıldığında ise 
Özel Raportör tarafından ilgili hükûmete mektup yollanarak konuyla ilgili bilgi tale-
binde bulunulmakta ve şikâyet konuları açıklığa kavuşturulana ya da şikâyet sebep-
leri ortadan kaldırılana değin konu Özel Raportörün gündeminde kalmaktadır. Keza 
bu türden bireysel şikâyetler, Özel Raportör tarafından hazırlanan dönemsel raporlar 
yoluyla İnsan Hakları Konseyi gündemine de taşınabilmektedir.12

C. BM İnsan Hakları Sözleşme Denetim Organları: Komiteler

BM bünyesinde hazırlanarak imzaya açılan temel hak ve özgürlüklere ilişkin ulusla-
rarası sözleşmelerin temelini, esasen bir BM Genel Kurulu kararı olarak kabul ve ilan 
edilen 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi oluşturmaktadır. BM bünye-
sinde hazırlanarak imzaya açılan ilk temel sözleşme ise, 21.12.1965’de kabul edilen 
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesidir. Söz 
konusu Sözleşmeyi, sırasıyla aşağıdaki sözleşmeler izlemiştir: 

1.Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 
2.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme,
3.Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, 

12  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorism Index.aspx 
; Erişim: 2.1.2019.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorism%20Index.aspx
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4.İşkenceye Karşı Sözleşme, 
5.Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
6.Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi,  
7.Engelli Şahısların Hakları Sözleşmesi,   
8.Herkesin Zorla Kaybolmalara Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme.  
Yukarıda belirtilen BM Sözleşmelerine veya bunlara ek protokollere dayalı olarak ku-
rulan BM Komitelerinin hangileri olduğuna kısaca göz atmak gerekirse söz konusu 
Komiteler şunlardan oluşmaktadır:
1.İnsan Hakları Komitesi,
2.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 
3.Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi,
4.Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi, 
5.İşkenceye Karşı Komite, 
6.İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi, 
7.Çocuk Hakları Komitesi, 
8.Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunması Komitesi, 
9.Engellilerin Hakları Komitesi,
10.Zorla Ortadan Kaybolmalar Komitesi (Sözleşmesine Türkiye taraf değil).

BM nezdinde imzaya açılan ve insan haklarına ilişkin olan sözleşmelere taraf olan 
ülkeler, âkit taraf olarak üstlendikleri yükümlülükler çerçevesinde, Komitelere dö-
nemsel raporlar sunarlar. Ayrıca, sözleşmelere veya ek protokollerine taraf olmak 
suretiyle ya da sözleşmelere taraf olurken yaptıkları tek taraflı bildirimlerle, birey-
sel başvuruların kabulü dahil Komitelere tanıdıkları yetkileri tespit ederler. Türkiye, 
söz konusu 9 uluslararası sözleşmeden 8’ine taraftır.13 Komiteler, taraf devletlerce 
seçilen bağımsız uzmanlardan oluşmaktadır. Aralarında bazı farklılıklar bulunmakla 
birlikte, denetim görevlerini esas itibarıyla taraf devletlerce sunulan dönemsel ülke 
raporları incelemek, bireysel başvuruları kabul etmek, sözleşmesinde yer almakta 
ise soruşturma prosedürünü harekete geçirmek ve gerektiğinde ülke ziyaretlerinde 
bulunmak suretiyle yerine getirmektedirler. Bu noktada bilhassa Komitelere birey-
sel başvuru yolu, terörle mücadele bağlamında alınan önlemler nedeniyle insan hakkı 
ihlaline maruz kalanlar açısından bir hak arama yolu olarak önem taşımaktadır. Ko-
mitelere başvuru esas ve usulleri hakkında ayrıntılı bilgilere, her bir Komitenin res-
mi internet adresinden erişilebilmesi mümkün bulunmaktadır.14 Komiteler, denetim 

13  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 
14  Söz konusu BM insan hakları mekanizmalarının tamamının adres ve erişim bilgileri için bkz. https://www. ohchr.

http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes


190

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

görevlerinin dışında ayrıca, anlaşma hükümlerini yorumlama ve hükümlerin yorum-
lanmasında veya uygulanmasında çıkabilecek ihtilafları çözme yetkisine sahiptirler. 
Bununla birlikte, Komitelerin kararlarının taraf devletlerce uygulanmasını sağlama-
ya yönelik icra mekanizmaları ve uymama halinde yaptırım uygulama imkânları bu-
lunmamaktadır (AK-AİHM sistemi ve icra prosedürü gibi). 15  

IV. BM Belgelerinde Terörle Mücadele ve İnsan Hakları 

Terörle mücadele bağlamında alınan önlemler konusunda belki de en başta zikredile-
cek önlemlerden birisi özgürlük kısıtlamalarıdır. İşte bu konuda BM’nin insan hakları 
alanındaki standart belirleme (standart setting) rolünün de altını çizmek istiyoruz. 
Bu konuda ilk akla gelecek BM mekanizması olan BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma 
Grubu tarafından, 6 Temmuz 2015 tarihli ve “Hürriyetinden Yoksun Kılınmış Kişilerin 
Şikâyetlerini bir Mahkeme Önüne Getirme Hakları Konusundaki Başvuru Yolları ve Pro-
sedürleri Hakkındaki Temel İlkeler” başlıklı belge kabul ve ilan edilmiştir.16 Söz konusu 
belgenin tamamı değil terörle mücadele bağlamında getirdiği ilke ve esaslara burada 
işaret etmekle yetineceğiz. Bu noktada bahis konusu belgenin hazırlanmasında yal-
nızca mevcut ve BM nezdinde imzaya açılan küresel uluslararası insan hakları söz-
leşmeleri değil aynı zamanda insan haklarına ilişkin uluslararası örf ve adet hukuku 
prensiplerinden de yararlanıldığını hatırlatmak isteriz.

Buna göre, ilk olarak söz konusu belgenin konumuzla en fazla ilgili olan ve bu anlam-
da önem taşıyan 16 no.lu ilkesine burada değineceğiz:

“İlke 16.Para.28.Ülkelerin iç mevzuatları, terörle mücadele veya olağanüstü hal tedbirleri 
gerekçesiyle ya da uyuşturucuyla mücadele politikalarına dayanarak, hürriyetinden yok-
sun kılınmış kişilerin şikâyetlerini bir başvuru mercii önüne getirme haklarının kısıtlan-
masına izin vermemelidir.”

Daha sonra yine aynı belgenin rehber ilkeler bölümünde yer alan ve tutuklama tedbir-
leri ile bu tedbire maruz kalanların söz konusu tedbiri mahkeme önüne götürme hak-
larını ele alan kısımdaki 47 no.lu paragrafa göz atacağız. Aşağıda görüldüğü gibi söz 

org/EN/Issues/Women/Pages/HRMechanims.aspx ; Erişim: 2.1.2019.
15  http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes ; Erişim: 2.1.2019. 
16  “Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their Liberty 
to Bring Proceedings Before a Court” başlıklı belge hakkında daha geniş bilgi için bkz. https://www.ohchr.org/ EN/
Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx ;Erişim: 2.1.2019.

http://cenevreofisi.dt.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes
https://www.ohchr.org/%20EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx
https://www.ohchr.org/%20EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx
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konusu belgede, terörle mücadele önlemleri açıkça zikredilerek bu konuda bir boşluk 
veya belirsizliğe izin verilmemesi amaçlanmıştır. Buna göre;

“II. Rehber İlkeler 
Rehber İlke 1.Kapsam/Para.47.Tutuklama tedbirinin keyfiliği ve hukukiliği şikayetini bir 
mahkeme önüne getirme hakkı ; (a)Ev hapsi ve terörle mücadele önlemleri uyarınca tu-
tuklama dahil her türlü hürriyetten yoksun kılınma hallerinde geçerlidir; ayrıca, (b)Tu-
tuklamanın gerçekleştiği yer veya mevzuatta kullanılan yasal terminolojiye bakılmaksızın 
ve hangi nedene dayanırsa dayansın, her türlü hürriyetten yoksun kılınma, etkin yargısal 
gözetim ve denetime tabi olmalıdır.”

Öte yandan, uluslararası insan hakları hukukunu oluşturan sözleşme ve diğer düzen-
lemelerden söz ederken, iç hukukumuzda söz konusu sözleşmelerin hukuki değerinin 
tayini bakımından önem taşıyan anayasamızın 90.maddesinin tekrar hatırlatılma-
sında yarar görülmüştür. Buna göre; Anayasanın 90/5 maddesinde;

“D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma

Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlar-
la yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

…… 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 
7/5/2004-5170/7 m.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” denilmek-
tedir.

Konumuz bakımından önem taşıyan ve terörle mücadelede insan haklarına riayet 
prensibi açısından yer verilmesinde yarar bulunduğu değerlendirilen diğer BM insan 
hakları belgeleri ve uluslararası insan hakları hukuku kaideleri ise aşağıda sıralan-
maktadır:
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“BM Şartı, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşme, İşkenceye Karşı Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldı-
rılması Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri, İnsan Hakları Konseyi Kararları, BM İn-
san Hakları Komitesi ve diğer Komitelerin Genel Yorumları ve Genel Tavsiyeleri, Uluslara-
rası İnsan Hakları Örf ve Adet Hukuku, işkence yasağı (jus cogens)”.17 

Görüldüğü gibi yukarıdaki listede “Genel Yorumlar” ve “Genel Tavsiyeler” isimli bel-
gelere de atıf yer almaktadır. Yukarıdaki listede söz konusu belge türlerini belirt-
memizin nedeni ise; her ne kadar Genel Yorum ve Genel Tavsiyelerin, hukuki olarak 
bağlayıcı nitelikleri bulunmasa da, hazırlanmasında esas alınan ilgili sözleşmenin, 
Komite tarafından nasıl yorumlanıp anlaşıldığını göstermesi ve uygulamaya ışık tut-
ması bakımından önem taşımalarıdır. 

Komitelerin Genel Yorumları ve Genel Tavsiyeleri arasında, terörle mücadele ve insan 
hakları bağlamında açıklamalar ile Komite içtihadına yer veren ve konuyla en fazla 
tematik ilgisi görülenleri aşağıda listelenmiştir. Elbette buradaki liste sınırlayıcı bir 
liste olmayıp konuyla tematik ilgisi olan yorum ve tavsiye sayısı meseleye bakış açı-
sına göre çoğaltılabilecektir. Buna göre;

-İnsan Hakları Komitesi:

-Genel Yorum No.15.The Position of Aliens under the Covenant,18

-Genel Yorum No.32.Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial,19

-Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi:
-Genel Tavsiye. No. 33.on women’s access to justice,20 
-Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi: 
-Genel Tavsiye.30.on discrimination against non-citizens,21

17  Uluslararası hukukta jus cogens kuralı bakımından daha geniş bilgi için bkz.John TASIOULAS, Custom, Jus 
Cogens and Human Rights, (Ed.Curtis A.BRADLEY, Custom’s Future; International Law in a Changing World, 
Cambridge, 2016 içinde), (ss.95-116).
18  Söz konusu belgeye erişim için bkz. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download. aspx?sy
mbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 
19  Söz konusu belgeye erişim için bkz. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?sym
bolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 
20  Söz konusu belgeye erişim için bkz. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx ; Eri-
şim: 2.1.2019. 
21  Söz konusu belgeye erişim için bkz. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download. aspx?sy
mbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/%20treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/%20treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en
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-Genel Tavsiye.31.on the prevention of racial Discrimination in the administration and 
functioning of the criminal justice system,22

-Çocuk Hakları Komitesi: 
-Genel Yorum No.10. Children’s rights in juvenile Justice,23 
-İşkenceye Karşı Komite:
-Genel Yorum No. 3 (2012), Implementation of article 14 by States parties,24 
-Genel Yorum No.4.on the implementation of article 3 of the Convention in the context of 
article 22.25

Konumuzla ilgili BM belgelerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye geçtiğimizde, 
karşımıza ilk olarak BM Şartı çıkmaktadır. Gerçekten de BM’nin insan hakları ko-
nusuyla ilgisi Şartın daha başlangıcında getirilen düzenleme ile açıklığa kavuşturul-
muştur. Buna göre, BM Şartı, BM’nin kuruluş amacını aşağıdaki şekilde belirtir; 

“Madde 1.Birleşmiş Milletlerin amaçları şunlardır: 3. Ekonomik, sosyal, kültürel ve insani 
nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksi-
zin, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilme-
sinde uluslararası iş birliğini başarmak,” 

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ise konumuz bakımından önem taşıyan etkin 
başvuru hakkını 8.maddesiyle düzenleme altına almıştır. Buna göre;

“Madde 8.Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere 
karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.”

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin terörle mücadele ve insan 
hakları alanına temas eden düzenlemelerine geldiğimizde ise öncelikle “ayrımcılık 
yasağını” düzenleyen 2.madde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre; 

22  Söz konusu belgeye erişim için bkz. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download. aspx?sy
mbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7503&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 
23  Söz konusu belgeye erişim için bkz.  https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/ Download. aspx? sy
mbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 
24  Söz konusu belgeye erişim için bkz.  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download. aspx?sy
mbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 
25  Söz konusu belgeye erişim için bkz.  https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?sym
bolno=CAT%2fC%2fGC%2f4&Lang=en ; Erişim: 2.1.2019. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7503&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7503&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?%20symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?%20symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/%20Download.%20aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/Download.%20aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f4&Lang=en
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“Madde 2.1.Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında 
bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiçbir ayırım gözet-
meksizin bu Sözleşmede tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yü-
kümlüdür.”

Aynı Sözleşmenin konumuz bakımından önem taşıdığı değerlendirilerek buraya alı-
nan 26.maddesi ise “eşitlik kuralını” getirmektedir. Buna göre;

“Madde 26.Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit 
derecede korunur. Bu bakımdan, yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsi-
yet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya 
diğer statüler gibi, her bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir.”

Keza aynı Sözleşmenin adalete erişim bakımından önem taşıyan ve “etkin başvuru 
hakkı konusunu düzenleyen 2/3 maddesinde ise şöyle denilmektedir:

“Madde 2. 3. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet: (a) Bu Sözleşme ile tanınan hakları ve öz-
gürlükleri ihlal edilmiş olan her şahsın, bu ihlal resmi sıfatla görev yapan kişiler tarafın-
dan gerçekleştirilmiş olsa bile, etkin bir başvuru yoluna sahip olmasını (etkin şekilde telafi 
edilmesini ) güvence altına almakla; (b) Böyle bir başvuruda (telafi talebinde) bulunan 
herkesin haklarının yetkili yargı, yürütme ya da yasama organlarınca ya da Devletin yasal 
sisteminde öngörülen başka bir yetkili organ tarafından karara bağlanmasını ve yargısal 
başvuru (telafi) olanaklarının sağlanmasını güvence altına almakla; (c) Bu başvuru (hu-
kuki yollardan) yollarından sağlanan kararların yetkili organlarca uygulanmasını güvence 
altına almakla, yükümlüdür.”

Sözleşmenin terörle mücadele ve insan hakları bağlamında zikredilmesi gereken di-
ğer bir maddesi ise 14.maddedir. Bu madde adil yargılanma ve bu kapsamda mahke-
meye eşit erişime ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Buna göre:

“Madde 14. 1. Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir. Herkes, bir suçla itham 
edildiğinde ya da bir hukuk davasında hak ve yükümlülükleri hakkında karar verilirken, 
yasalar uyarınca kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamu-
ya açık bir duruşma hakkına sahiptir….3. Herkes, itham edildiği suçla ilgili olarak, tam bir 
eşitlik içinde, aşağıdaki asgari garantilere sahip olacaktır: (a) Kendisine, en kısa zamanda 
ve anlayacağı bir dilde, aleyhindeki iddianın niteliği ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi 
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verilmesi; (b) Savunmasını hazırlayabilmek ve kendi seçtiği avukatla temas edebilmek için 
yeterli zaman ve kolaylıkların tanınması; (c) Gereksiz bir gecikme olmadan yargılanması; 
(d) Yargılanmada hazır bulunması ve kendisini ya doğrudan ya da kendi seçtiği avukat 
yardımı ile savunması; avukatı yoksa, bu hakkının var olduğunun kendisine bildirilmesi; 
adaletin gerektirdiği her durumda kendisine bir avukat tayin edilmesi ve böyle durumlar-
da ödeme yapma olanağı yoksa bu yardımın parasız olarak sağlanması; (e) Aleyhindeki 
tanıklara soru sorabilmesi ya da soru sordurabilmesi, lehindeki tanıkların da aleyhindeki 
tanıklarla aynı şekilde sorgulanabilmelerinin sağlanması; (f) Mahkemede kullanılan dili 
anlamıyor veya konuşamıyorsa bir tercümanın parasız yardımının sağlanması; (g) Kendi 
aleyhinde tanıklıkta bulunmaya ya da suç itirafına zorlanmaması. 4. Küçükler için yargıla-
ma bu kişilerin yaşları ve topluma yeniden kazandırılmaları düşüncesi gözönüne alınarak 
yürütülecektir. 5. Bir suçtan hüküm giyen herkes, mahkûmiyet ve cezanın yasalara uygun 
olarak daha yüksek bir yargı organınca yeniden incelenmesi hakkına sahip olacaktır. 6. 
Kesin bir kararla bir suçtan dolayı mahkûm olan ve daha sonra hakkındaki hüküm, ada-
letin yanlış tecelli ettiğini kat’i şekilde ortaya koyan yeni veya yeni ortaya çıkan bir maddi 
delil dolayısıyla bozulan veya bu sebeple affa uğrayan bir kişi, evvelce bilinmeyen maddi 
delilin zamanında ortaya çıkmamasında kısmen ya da tamamen kendi kusuru bulunduğu 
ispat edilmediği takdirde, böyle bir hükmün sonucunda ceza çekmesinin karşılığı olarak 
yasalara uygun şekilde tazminata hak kazanır. 7. Hiç kimse, bir ülkenin yasalarına ve ceza 
usulüne göre daha önce kesin olarak mahkûm olmuş ya da beraat etmişse, aynı fiil için 
yeniden yargılanamaz ve cezalandırılamaz.”

14. madde ile teminat altına alınan haklar ve bu bağlamda maddeye hakim olan ilkeler 
ise şunlardır; 

Adalete erişimde eşitlik ilkesi, 
Masumiyet Karinesi,
Küçüklerin yargılanmasında gözönüne alınacak ilkeler,
Kararın gözden geçirilmesini talep etme (temyiz-istinaf) hakkı,
Haksız karar ile mahkûm olanın tazminat hakkı,

Çifte yargılama yasağı.

Sözleşmenin 14. maddesi ile teminat altına alınan hakların özelliklerini burada bi-
raz daha açıklamanın yararlı olabileceği düşünülmüştür. Buna göre, adil yargılanma 
hakkı bir mahkemeye başvuru hakkını da içerir. Ancak, 14.madde ceza yargılaması 
dışında zorunlu hukuki yardımı öngörmez. Mahkeme tarafından verilen bir kararın 
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infazının mümkün olması hususu, yargılamanın -ve etkili başvuru hakkının- entegre 
bir parçası olarak kabul edilmelidir. Keza silahların eşitliği prensibi de adil yargıla-
manın bir unsurudur.26 Söz konusu haklar vatandaş-yabancı ayrımı gözetilmeksizin 
“herkes” için tanınmıştır (BM İHK, Genel Yorum. No.32, para.9, Karar No.468/1991, Olo 
Bahamonde v. Equatorial Guinea, para.9.4,). Mahkemeye eşit erişim hakkı m.14/1’de yer 
alır. Suçlanan mahkemede kullanılan dili anlamıyor ise bir tercümanın yardımından 
yararlanma hakkına sahiptir. Bu hak 14/3-f’de düzenlenmiştir ve bu hak yabancıla-
ra da uygulanır (BM İHK, Genel Yorum. No.32, para.12, 40, 45, Karar no.450/1991, I.P. V. 
Finlandiya, para.6.2).

Bu başlık altında son olarak, terörle mücadele amacıyla zaman zaman devletler ta-
rafından başvurulan olağanüstü hal ilanı gibi tedbirler söz konusu olduğunda, insan 
hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasının sınırına işaret edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu konu Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 4.maddesinde 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 4.1. Ulusun hayatını tehdit eden ve varlığı resmen ilan edilmiş olan olağanüstü 
bir durumun ortaya çıkması halinde, bu Sözleşmeye taraf devletler, uluslararası hukuktan 
kaynaklanan diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din ya da 
toplumsal kökene dayalı ayrımcılık içermemesi kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde ol-
mak üzere, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden ayrılan tedbirleri alabilirler. 2.Bu 
hükme dayanılarak Sözleşmenin 6, 7, 8 (1. ve 2.fıkralar), 11, 15, 16 ve 18. maddelerine istis-
na (derogasyon) getirilemez. 3.İstisna getirme hakkından yararlanmak isteyen işbu Söz-
leşmeye taraf devletler, hangi hükümleri uygulamaktan kaçındıklarını ve bu davranışta 
bulunmalarına yol açan nedenleri, BM Genel Sekreteri aracılığıyla, bu Sözleşmeye taraf 
diğer devletlere derhal bildireceklerdir. Böyle bir istisnayı sona erdirdikleri tarih konusun-
da da yine aynı kanal aracılığıyla bir bildirimde bulunacaklardır.”

Öte yandan, olağanüstü durumlarda dahi devletler tarafından istisna getirilemeyecek 
haklar ise yukarıda görüldüğü üzere yine aynı maddede ve sözleşmenin diğer madde-
lerine atıf yapılarak sayılmış olup şunlardır; madde 6 (yaşam hakkı), madde 7 (işken-
ce yasağı), madde 8 (kölelik yasağı), madde 11 (akitten doğan yükümlülükten dolayı 
hapis yasağı), madde 15 (ceza kanunlarının geriye yürüme yasağı), madde 16 (kanun 
önünde kişi olarak tanınma hakkı) ve madde 18 (din ve vicdan özgürlüğü).

26  Nihal JAYAWICKRAMA, The Judicial Application of Human Rights Law, Cambridge, 2002, s.482, 488, 492, 505.
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SONUÇ

Bu çalışmada esas itibarıyla, uluslararası terörle mücadele bağlamında hükûmetler ve 
yargı makamlarınca alınan önlemlerin insan hakları boyutu ve ihlal halinde başvuru-
labilecek olan ve BM nezdindeki başvuru mekanizmalarının teşkilat yapısı ile bireysel 
başvuru olanakları konuları incelenmiştir. 

Öte yandan, konuya ilişkin BM perspektifi dile getirilmeden önce çok sayıda BM ku-
ruluşuna ev sahipliği yapan BM Cenevre Ofisi hakkında özlü bilgi sunulmuştur. Daha 
sonra kavramsal ve kurumsal çerçevenin ortaya konulması bakımından, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Cenevre’de bulunan diğer insan hakları mekaniz-
maları kısaca ele alınmıştır. 

Çalışmanın geri kalan bölümünde ise terörle mücadele bağlamında alınan önlemle-
rin hukuka uygunluğu ve konuya ilişkin BM hukuku çerçevesinin ortaya konulması 
bağlamında BM insan hakları belgeleri ile Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ince-
lenmiştir. Keza BM insan hakları mekanizmaları ve tematik özel prosedürlerinin ko-
nuya ilişen çalışmalarına değinilmiş, güncel gelişmeler ve BM marjında konuyla ilgili 
olarak üretilen belgeler hakkında özlü bilgi sunulması amaçlanmıştır. Bu noktada, 
bilhassa özgürlüğünden yoksun kılınan şüpheli, tutuklu ve hükümlülere ulusal ma-
kamlarca yapılacak muamele, tutulma koşulları, avukata ve hukuki yardıma erişim 
hakları konularında BM tarafından getirilen asgari standartlara ve bu alandaki güncel 
belgelere işaret edilmiştir.
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ÖZET

Günümüzde uluslararası suçların bir kısmını oluşturan, ayrıca Ermenistan tarafından 
Azerbaycan’a karşı yapılan uluslararası sosyal tehlikeli fiillerden biri de insanlığa kar-
şı suçlardır. Bu konuda araştırma yapan bazı yazarlara göre bu fiiller bir çok hususları 
içermekle, uluslararası toplumun çıkarlarına önemli şekilde zarar veriyor. Bir takım ad 
hoc uluslararası ceza mahkemelerinden farklı olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
Statüsünün 7. maddesi insanlığa karşı suçları daha geniş bişimde gözden geçiriyor ki, 
bu da birtakım yönlerde kendini göstermektedir. Böylece belirtilenleri dikkate alarak, 
insanlığa karşı suçların tipik özelliklerinin analizi önem arz etmektedir. Birincisi, bu in-
sanlığa karşı suçların sivil halka yönelik olması ile ilgilidir. İkincisi, insanlığa karşı suçla-
rın işlenmesi için onların geniş çaplı veya sistematik nitelikte olması önemli şartlardan 
sayılır.  Üçüncüsü, insanlığa karşı suçların işlenmesi için silahlı çatışmanın yaşanması 
mutlak şart değildir. Dördüncüsü, insanlığa karşı suçlar ilgili devletin politikasının veya 
onun yönetiminin isteği veya teşviki ile yapılır. 

Belirtilenleri dikkate alarak, insanlığa karşı suçlar temel insan hak ve özgürlüklerini teh-
like altına alarak, insan toplumunun varlığının en önemli temellerini sarsan, ayrıca özel 
sosyal tehlikeliliği ile seçilen suçlar olarak nitelendirilebilir. Her uluslararası suç gibi in-
sanlığa karşı suçların da sosyal tehlikeliliğini nitelendirmek için onların belirli temel un-
surlara sahip olması önemli şarttır. Öyle ki, insanlığa karşı suçların maddi unsuru onun 
bir parçasını oluşturan sosyal tehlikeli fiillerin yöneldiği spesifik ilişkilerin niteliğine 
bağlıdır. 
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ABSTRACT

One of the international socially dangerous acts, which is a part of international cri-
mes, including crimes committed by Armenia against Azerbaijan, are crimes against 
humanity. According to some authors, conducted researches in this field, these acts 
cause serious damage to the interests of the international community and include 
several features. Unlike some ad hoc international criminal tribunals, Article 7 of the 
Statute of International Criminal Court looks through the crimes against humanity 
at wide context, and this is manifested in a number of aspects. Thereby, taking into 
account the aforementioned, analysis of the distinctive features of the crimes aga-
inst humanity is of great importance. Firstly, this is connected with the acting of ci-
vilians as target of the crimes against humanity. Secondly, for committing of crimes 
against humanity, their widespread or systematic characters are important conditi-
ons. Thirdly, for committing of crimes against humanity, the occurrence of an armed 
conflict is not a prerequisite. Fourthly, crimes against humanity are committed within 
the policy of the appropriate state or instigation or agitation of its leadership. 

Taking into consideration the aforementioned, crimes against humanity may be chara-
cterized as crimes, shocking the most important foundations of the existence of human 
society, as well as differed with its especial public dangerousness, threatening human 
rights and fundamental freedoms. Undoubtedly, like every international crime, to cha-
racterize the public dangerousness of crimes against humanity, an important condition 
is their possession of the relevant constituent elements. So that, the object of the crime 
against humanity depends on the character of specific relations, which are attempted by 
public dangerous acts, its constituent element. 
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GİRİŞ

Müasir dövrdə beynəlxalq cinayətlərin tərkib hissəsini təşkil edən, eləcə də Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilən beynəlxalq ictimai-təhlükəli əməllərdən biri də 
insanlıq əleyhinə cinayətlərdir. Bu sahədə tədqiqat aparan bəzi müəlliflərin fikrincə, 
müvafiq əməllər aşağıdakı əlamətləri özündə ehtiva etməklə, beynəlxalq birliyin ma-
raqlarına ciddi şəkildə zərər vurur:

- İnsan ləyaqətinə ciddi hücumları, yaxud bir və ya bir neçə insanı ağır şəkildə alçalt-
dığına və ya təhqir etdiyinə görə, bu cinayətlər xüsusilə mənfur əməllər hesab olunur;

- Həmin cinayətlər təcrid olunmuş və ya dağınıq (yaxud bəzən və ya təsadüfən rast 
gəlinən) əməllər hesab olunmayıb, dövlət siyasətinin, yaxud hökumət və ya de-fakto 
hakimiyyət tərəfindən dözümlülük nümayiş etdirilən, etinasız yanaşılan və ya sus-
maqla razılıq verilən qəddarlığın genişmiqyaslı və ya sistematik praktikasının tərkib 
hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Şübhəsiz ki, insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib 
hissəsi sayılan hər hansı ictimai-təhlükəli əməlin təkrarən və dəfələrlə törədilməsi 
onun genişmiqyaslılığını, dövlət, de-fakto dövlətəbənzər qurumun rəhbər şəxsləri, 
yaxud müəyyən mütəşəkkil siyasi qrup tərəfindən irəli sürülən və ya təşviq olunan si-
yasət və ya planın təzahür forması qismində çıxış etməsi isə sistematikliyini göstərir; 

- İnsanlıq əleyhinə cinayətlər beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş əməllərdir və 
nəticə etibarilə müharibə və ya sülh dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq cəza-
landırılmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin 40-cı illərində (Nürnberq və 
Tokio hərbi tribunalları ilə) silahlı münaqişə ilə insanlıq əleyhinə cinayətlər arasında 
qarşılıqlı əlaqənin olması zəruri hesab edilirdisə, hazırda belə bir əlaqənin mövcud-
luğu vacib və ümdə şərt kimi tələb olunmur;

- Həmin cinayətlərin qurbanları qismində mülki şəxslər, yaxud cinayətlər silahlı mü-
naqişə zamanı törədildiyi təqdirdə, hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən (və ya uzun 
müddət iştirak etməyən) şəxslər, habelə beynəlxalq adət hüququna uyğun olaraq düş-
mən dövlətin kombatantları sayıla bilər (1).

Göründüyü kimi, insanlıq əleyhinə cinayətlər beynəlxalq birliyin mənafeyinə toxu-
nan əməllər olmaq etibarilə beynəlxalq cinayətlərin bir hissəsini təşkil edir. Hətta 
beynəlxalq məhkəmə təcrübəsində rast gəlinən hallar, məsələn, Ruanda üzrə Bey-
nəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Kambanda” işi üzrə çıxartdığı 
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qərarın (1998) 14-cü bəndində ifadə olunan “Nürnberq və Tokio tribunalları tərəfindən 
artıq cəzalandırılmış insanlıq əleyhinə cinayətlər..............xüsusilə kollektiv vicdanı sarsıdan 
cinayətlərdir”, yaxud keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məh-
kəmə Kamerasının “Duşko Tadiç” işi üzrə çıxartdığı qərarın (1997) 653-cü bəndində 
öz əksini tapan “İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin bəşəriyyətin vicdanını sarsıtması və bey-
nəlxalq birliyin müdaxiləsinə haqq qazandırması səbəbi onların təcrid olunmuş və fərd-
lərin təsadüfi hərəkətləri hesab edilməməsi, habelə mülki əhalini qəsdən hədəf götürmək 
cəhdinin nəticəsidir” müddəaları (2) müvafiq əməllərin beynəlxalq ictimai-təhlükəli-
lik dərəcəsinə verilən hüquqi qiymətin bariz göstəricisi hesab olunmalıdır.  

Təhlil olunan beynəlxalq cinayətin hüquqi baxımdan normativ təsbitinə gəldikdə isə 
qeyd etmək lazımdır ki, Nürnberq Beynəlxalq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsinin 
6-cı maddəsinə uyğun olaraq, insanlıq əleyhinə cinayətlər aşağıdakı şəkildə nəzərdə 
tutulmuşdur:

- müharibədən əvvəl və ya müharibə dövründə hər hansı mülki əhaliyə qarşı törədil-
miş qətl, məhvetmə, köləyə çevirmə, deportasiya və digər qeyri-insani aktlar;

- ərazisində cinayət törədilən dövlətin milli qanunvericiliyinin pozulub-pozulma-
masından asılı olmayaraq, Tribunalın yurisdiksiyasına daxil olan istənilən cinayətin 
həyata keçirilməsi zamanı və ya həmin cinayətlə əlaqədar siyasi, irqi və ya dini zə-
mində təqiblər.

Uzaq Şərq üzrə Tokio Beynəlxalq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsinin 5-ci maddə-
sində yurisdiksiya cinayəti kimi insanlıq əleyhinə cinayətlərə dair müddəalar, demək 
olar ki, Nürnberq Tribunalının Nizamnaməsinin analoji norması ilə eynilik təşkil edir. 
Yalnız bir fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, Tokio Tribunalının Nizamnaməsinin 5-ci 
maddəsi siyasi və ya irqi zəmində təqibi nəzərdə tutduğu halda, Nürnberq Tribuna-
lının Nizamnaməsi siyasi, irqi və ya dini əlamətlərə görə təqibi özündə ehtiva edir. 
Digər tərəfdən, hər iki tribunalın Nizamnaməsinin oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, 
insanlıq əleyhinə cinayətlərin müharibə və ya ondan əvvəlki dövrdə törədilməsinin 
mümkünlüyü öz əksini tapmışdır. Bununla da, silahlı münaqişə ilə insanlıq əleyhinə 
cinayətlərin törədilməsi arasında qarşılıqlı əlaqənin zəruriliyi əsas meyar kimi qəbul 
olunmuşdur. 

Sonrakı dövrlərdə isə insanlıq əleyhinə cinayətlərlə silahlı münaqişə arasında qar-
şılıqlı əlaqənin zəruriliyinə dair müddəa öz qüvvəsini itirməyə başlamışdır. Bunu 
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beynəlxalq cinayət mühakimə icraatı qurumlarının təsis sənədləri və qəbul etdiyi ay-
rı-ayrı qərarlar da sübut etməkdədir. XX əsrin 40-cı illərində yaradılan beynəlxalq 
hərbi tribunallardan fərqli olaraq, ad hoc beynəlxalq cinayət tribunallarının (məsələn, 
Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalı) və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin tə-
sis sənədlərində insanlıq əleyhinə cinayətlərlə silahlı münaqişənin qarşılıqlı əlaqə-
sinin vacibliyi tendensiyası aradan qalxmışdır. Bundan əlavə, həmin qurumların tə-
sis sənədlərində insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsini təşkil edən əməllərin 
siyahısı da genişləndirilmişdir. Belə ki, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının Nizamnaməsinin 5-ci maddəsində istənilən mülki əhaliyə qarşı yönələn 
əməllərin, eləcə də Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsinin 
3-cü maddəsində isə milli, siyasi, etnik, irqi və ya dini əlamətlər üzrə hər hansı mülki 
əhaliyə qarşı genişmiqyaslı və ya sistematik hücumların tərkib hissəsi sayılan mü-
vafiq cinayətlərin törədilməsi insanlıq əleyhinə cinayətlər hesab olunur: qətl; məhv 
etmə; köləyə çevirmə; deportasiya; həbsxanaya salma; işgəncə; zorlama; siyasi, irqi 
və ya dini əsaslara görə təqiblər; digər qeyri-insani aktlar. 

Bir sıra ad hoc beynəlxalq cinayət tribunallarından fərqli olaraq, Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin Statutunun 7-ci maddəsi insanlıq əleyhinə cinayətləri daha geniş kon-
tekstdə nəzərdən keçirir ki, bu da özünü bir sıra aspektlər üzrə büruzə verir. Birincisi, 
beynəlxalq cinayət tribunallarının (məsələn, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribu-
nalının) təsis aktlarından fərqli olaraq, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutun-
da insanlıq əleyhinə cinayət kimi genişmiqyaslı və ya sistematik hücumun yönəldiyi 
mülki əhaliyə dair hər hansı əlamətlər müəyyən edilməmişdir. Yəni, sadəcə “hər hansı 
mülki əhaliyə qarşı” ifadəsini işlətməklə, Statut onların hər hansı əlamət üzrə (məsələn, 
milli, siyasi, etnik, irqi və ya dini və s.) fərqləndirilməsini nəzərdə tutmur. Deməli, Sta-
tutun 7-ci maddəsinə görə, əlamətindən asılı olmayaraq, istənilən halda mülki əha-
liyə qarşı törədilən sistematik və ya genişmiqyaslı hərəkətlər insanlıq əleyhinə cinayət 
hesab olunur. İkincisi, həmin hücumun bilərəkdən törədilməsi ilə bağlı müddəanın 
Statutun 7-ci maddəsində öz əksini tapması onu deməyə əsas verir ki, insanlıq əley-
hinə cinayətlərin subyektiv tərkib elementi daha dəqiq şəkildə müəyyən olunmuşdur. 
Üçüncüsü, insanlıq əleyhinə cinayətlərə daxil olan əməllərin siyahısı (adamöldürmə; 
məhvetmə; köləyə çevirmə; əhalinin deportasiyası və ya məcburi köçürülməsi; həb-
sxanaya salma və ya beynəlxalq hüququn əsas normalarını pozmaqla fiziki azadlıqdan 
digər qəddar şəkildə məhrum etmə; işgəncə; zorlama, cinsi zəmində köləlik, məcburi 
fahişəlik, məcburi hamiləlik, məcburi sterilizasiya, yaxud hər hansı digər eyni ağır for-
mada seksual zorakılıq; 7.1-ci maddədə göstərilən hər hansı əməllər və ya Məhkəmə-
nin yurisdiksiyasına aid olan istənilən cinayətlə əlaqədar istənilən müəyyən qrupu və 
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ya birliyi siyasi, irqi, milli etnik, mədəni, dini, 7.3-cü maddədə müəyyən olunduğu kimi 
cinsi, yaxud beynəlxalq hüquqla yolverilməzliyi universal səviyyədə tanınan başqa 
motivlərlə təqib etmə; adamların məcburi yoxa çıxarılması; aparteid cinayəti; qəsdən 
güclü iztirablara səbəb olma və yaxud ağır bədən xəsarətləri, yaxud fiziki və ya psixi 
sağlamlığa mühüm ziyan vurmaqdan ibarət olan digər analoji xarakterli qeyri-insani 
hərəkətlər) daha geniş şəkildə təsbit edilmişdir. Dördüncüsü, Məhkəmənin Statutunun 
digər mütərəqqi xüsusiyyətlərindən biri də 7-ci maddədə həmin əməllərin izahının ay-
dın şəkildə ifadə olunmasıdır.

Beləliklə, qeyd olunanları nəzərə alaraq, insanlıq əleyhinə cinayətlərin səciyyəvi 
əlamətlərinin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Birincisi, bu, insanlıq əleyhinə cinayətlərin hədəfi qismində mülki əhalinin çıxış etməsi 
ilə bağlıdır. Hətta beynəlxalq məhkəmə praktikasında da mövcud məsələ öz təsdiqini 
tapmışdır. Belə ki, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının “Kuna-
raç və digərləri” işi üzrə Məhkəmə Kamerasının qərarının (2001) 421-ci bəndində və 
Apellyasiya Kamerasının qərarının (2002) 91-ci bəndlərində təsbit olunmuş ““Əley-
hinə yönəlmiş” ifadəsi dəqiq şəkildə müəyyən edir ki, insanlıq əleyhinə cinayət kontekstin-
də mülki əhali hücumun əsas obyektidir” müddəası bunun bariz nümunəsidir. Bununla 
yanaşı, sözügedən tribunalın Apellyasiya Kamerasının “Blaşkiç” işi üzrə çıxartdığı 
qərarın (2004) 109-cu bəndində göstərilmişdir ki, “Hərbi zərurətlə əsaslandırılmadığı 
halda, mülki şəxslərin və ya mülki əmlakın hədəf götürülməsi cinayətdir. Apellyasiya Ka-
merası vurğulayır ki, beynəlxalq adət hüququnda mülki şəxslərin hədəf hesab edilməsinə 
dair mütləq qadağa mövcuddur”. 

İkincisi, insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi üçün onların genişmiqyaslı və ya 
sistematik xarakter alması vacib şərtlərdən sayılır. Hətta Ruanda üzrə Beynəlxalq Ci-
nayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Akayesu” işi üzrə çıxartdığı qərarın (1998) 
579-cu bəndində göstərilən “Akt genişmiqyaslı və ya sistematik hücumun tərkib hissə-
si ola bilər və onların hər ikisinin tərkib hissəsi olması zəruri deyildir” ifadəsi də insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin törədilməsi üçün edilən hücumların genişmiqyaslı və ya siste-
matik xarakterə malik olduğunu bir daha təsdiq edir. Bütövlükdə isə “genişmiqyas-
lı əməl” dedikdə, törədilmiş hərəkətlərin ölçüsü və qurbanların sayı nəzərdə tutulur. 
Oxşar cinayətlərin müntəzəm olaraq bilərəkdən təkrarlanması sistemliliyi ifadə edir. 
Sistemlilik isə hər hansı siyasi məqsəd və planı özündə əks etdirməklə yanaşı, müəy-
yən icmanın, toplumun məhvinə, təqibinə və ya zəiflədilməsinə yönəlmiş konkret 
hərəkət və ya ideologiyadır. Sistemlilik bir-biri ilə bağlı qeyri-insani hərəkətlərin da-
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vamlılığında, əhəmiyyətli ictimai vasitələrin hazırlanmasında, yaxud onlardan hərbi 
və ya başqa məqsədlər üçün istifadə olunmasında, habelə xüsusi planın hazırlanması-
na, təşkilinə və həyata keçirilməsinə yüksək səviyyəli siyasi və ya hərbi dairələrin cəlb 
edilməsində ifadəsini tapır (3). Bu sahədə, xüsusilə mövcud terminlərin təsir və tət-
biq dairəsinin müəyyənləşdirilməsində beynəlxalq məhkəmə təcrübəsi özünəməxsus 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nümunə qismində keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Naletiliç və Martinoviç” işi üzrə çıxart-
dığı qərarın (2003) 236-cı və “Blaşkiç” işi üzə çıxartdığı qərarın (2000) 206-cı bənd-
lərində insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi üçün edilən hücumların səciyyəvi 
cəhətləri xarakterizə olunarkən, “genişmiqyaslılıq” elementi hücumun və qurbanların 
sayının genişmiqyaslı təbiəti ilə əlaqələndirilir. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tri-
bunalının Məhkəmə Kamerasının “Akayesu” işi üzrə çıxartdığı qərarın (1998) 580-ci 
bəndində isə “genişmiqyaslılıq” elementinin “əhəmiyyətli dərəcədə ciddiliyi ilə kollektiv 
şəkildə həyata keçirilən və çoxsaylı qurbanlara qarşı yönələn kütləvi, təkrar, genişmiqyaslı 
hərəkət” kimi xarakterizə edilməsinin mümkünlüyü göstərilmişdir. Həmçinin, “Nale-
tiliç və Martinoviç” işi üzrə çıxartdığı qərarın (2003) 236-cı bəndində “sistemlilik” ele-
menti “hərəkətlərin mütəşəkkil təbiəti və onların təsadüfən baş verməsinin ağlasığmazlığı” 
kimi xarakterizə olunmuşdur. “Blaşkiç” işi üzrə qərarın (2000) 203-cü bəndində dörd 
elementin sistematikliyin xarakterini şərtləndirdiyi xüsusilə vurğulanmışdır: siya-
si məqsədin, hücumun həyata keçirilməsini nəzərdə tutan planın, yaxud sözün geniş 
mənasında icmanın məhv edilməsi, təqib olunması və ya zəiflədilməsi üçün ideologi-
yanın mövcudluğu; mülki əhaliyə qarşı daha genişmiqyaslı cinayət aktının törədilməsi 
və ya biri digəri ilə əlaqədar olan təkrar və aramsız qeyri-insani aktların törədilməsi; 
hərbi və ya digər xarakterə malik mühüm dövlət və ya xüsusi resursların hazırlanması 
və istifadəsi; ardıcıl planın təyin edilməsi və müəyyənləşdirilməsində yüksək səviyyəli 
siyasi və (və ya) hərbi dövlət orqanlarının cəlb olunması. 

Üçüncüsü, insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi üçün silahlı münaqişənin baş 
verməsi mütləq şərt deyildir. Yəni, müasir beynəlxalq hüquq bu cinayətlərin dinc 
dövrdə baş verməsini də tam şəkildə təsdiq edir. Hətta bununla bağlı beynəlxalq 
məhkəmə təcrübəsində çoxsaylı nümunələr mövcuddur. Məsələn, keçmiş Yuqos-
laviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Milutinoviç və 
başqaları” işi üzrə çıxartdığı qərarının (2009) 144-cü bəndində göstərilir ki, “Hücu-
mun daha öncə başlaması və mövcud olması, yaxud onun silahlı münaqişə dövründə da-
vam etməsinin mümkünlüyü baxımından, habelə onun (yəni, silahlı münaqişənin – müəl.) 
tərkib hissəsi sayılması zəruri hesab edilmədiyindən, “hücum” anlayışı “silahlı münaqişə” 
ilə eynilik təşkil etmir. İnsanlıq əleyhinə cinayət kontekstində hücum zorakılıq aktlarının 
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törədilməsi ilə əlaqədar davamlı davranış kimi müəyyən oluna bilər. Bu silahlı qüvvənin 
istifadəsi ilə məhdudlaşmır, mülki əhali ilə istənilən qəddar rəftarı əhatə edir. Bundan 
əlavə, mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş hücumun silahlı münaqişə ilə əlaqəli olmasına dair 
zəruri şərt mövcud deyildir”. 

Dördüncüsü, insanlıq əleyhinə cinayətlər müvafiq dövlətin siyasətinin və ya onun rəh-
bərliyinin təhriki, yaxud təşviqi ilə törədilir. Bunu bariz nümunəsi kimi Ruanda üzrə 
Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Akayesu” işi üzrə çıxartdığı 
qərarın (1998) 580-ci bəndində mülki əhaliyə qarşı edilən hücumların sistematikliyi 
ilə onun dövlət tərəfindən təşviqinin qarşılıqlı əlaqəsinə toxunmasıdır. Belə ki, həmin 
müddəada “sistematiklik” tam mütəşəkkilliyi ilə seçilməklə yanaşı, mühüm dövlət və 
ya xüsusi resursların cəlb edildiyi ümumi siyasət əsasında sistematik planın dəstək-
lənməsi kimi xarakterizə edilmişdir. Həmçinin, sözügedən bənddə göstərilmişdir 
ki, yuxarıda qeyd olunan siyasətin rəsmi şəkildə dövlət siyasəti kimi qəbul olunması 
məcburi şərt deyildir. Lakin qabaqcadan düşünülmüş plan və ya siyasətin hər hansı 
bir növünün olması vacibdir. Qərardan göründüyü kimi, insanlıq əleyhinə cinayətin 
törədilməsi üçün dövlətin rəsmi sənədi deyil, onun bu istiqamətdə niyyəti (mens rea) 
və atdığı konkret addımlar (actus reus) daha önəmlidir. Analoji vəziyyəti, o cümlədən 
“Akayesu” işi üzrə qərarda sadalanan halların nümunəsini Ermənistanda (həmin döv-
rdə Ermənistan SSR) tarixən yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilən insanlıq əleyhinə 
cinayətlərdə tam şəkildə görmək mümkündür.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, insanlıq əleyhinə cinayətləri əsas insan hüquq və 
azadlıqlarını təhlükə altına almaqla, insan cəmiyyətinin mövcudluğunun ən mühüm 
əsaslarını sarsıdan, habelə xüsusi ictimai-təhlükəliliyi ilə seçilən cinayətlər kimi xa-
rakterizə etmək olar (4).

Şübhəsiz ki, hər bir beynəlxalq cinayət kimi, insanlıq əleyhinə cinayətlərin də icti-
mai-təhlükəliliyini xarakterizə etmək üçün onların  müvafiq tərkib elementlərinə 
malik olması mühüm şərtdir. Belə ki, insanlıq əleyhinə cinayətlərin obyekti onun 
tərkib hissəsini təşkil edən ictimai-təhlükəli əməllərin qəsd etdiyi spesifik münasi-
bətlərin xarakterindən asılıdır. Məsələn, sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi ilə bağlı 
münasibətlər əhalini məhv etmənin, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və onla-
rın təmin edilməsinə yönəlmiş beynəlxalq münasibətlər sistemi, habelə şəxsiyyətin 
azadlığı, şərəf və ləyaqəti köləyə çevirmənin, beynəlxalq hüququn əsas prinsipi kimi 
insan hüquqları və əsas azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipi əhalinin deportasiyası 
və ya məcburi köçürülməsinin, irqindən, dərisinin rəngindən və milli mənsubiyyə-
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tindən asılı olmayaraq xalqlar, millətlər və dövlətlər arasında dinc yanaşı yaşama-
nın əsasları, onlar arasında sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın normal inkişa-
fı aparteid cinayətinin obyektini təşkil edir. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin obyektiv 
cəhəti isə onun tərkib hissəsi kimi sadalanan əməllərin törədilməsində ifadə olunur. 
İnsanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsini təşkil edən əməllərin özlərinin isə hər 
biri ayrıca obyektiv elementə malikdir. Bu cinayətlərin subyektiv cəhətini isə birbaşa 
qəsd və konkret niyyətin olması (yəni, mens rea) təşkil edir. İnsanlıq əleyhinə cinayət-
lərin subyektləri isə anlaqlı və hər bir dövlətin cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulan yaş həddinə (məsələn, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 20.1-ci maddəsin-
də belə yaş həddi cinayət törədənədək tamam olmuş on altı yaş müəyyən edilmişdir) 
çatmış şəxslər sayılırlar. 

Ermənistanın (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tarixən orada yaşayan azərbaycanlı-
lara qarşı törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərə gəldikdə, burada hansısa konkret 
növ əməlin həyata keçirilməsindən deyil, baş vermiş həmin cinayətləri kompleks və 
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirmək zəruridir. Belə ki, ilk öncə, adamöl-
dürmə formasında törədilən bu cinayətlər sonradan əhalinin məhv edilməsi və de-
portasiyaya çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, baş verən cinayətlər həm də insanlıq əleyhinə 
cinayətlərin tərkib hissəsi kimi kütləvi şəkildə işgəncə, təqib etmə, adamların məc-
buri yoxa çıxarılması, habelə digər qeyri-insani hərəkətlərə yol verilməsi kimi icti-
mai-təhlükəli əməllərin törədilməsi ilə müşayiət edilmişdir. Bundan əlavə, yuxarıda 
təhlil olunanları nəzərə alaraq, Ermənistan tərəfindən (həmin dövrdə Ermənistan SSR) 
tarixən orada yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlərin 
səciyyəvi cəhətlərinə bu kimi əməllərin dinc dövrdə baş verməsi və hər hansı silahlı 
münaqişə ilə əlaqəsinin mövcud olmaması (nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistandan 
(həmin dövrdə Ermənistan SSR) azərbaycanlıların deportasiyasının həyata keçirilməsi və 
bu zaman törədilən cinayətlər Ermənistan-Azərbaycan silahlı münaqişəsi, eləcə də Azər-
baycanın iyirmi faizdən çox ərazisinin işğalından çox əvvəl və dinc dövrdə başlamışdır), 
mülki əhalinin hədəf kimi seçilməsi, habelə bu cinayətlərin Ermənistanın (həmin 
dövrdə Ermənistan SSR) dövlət siyasəti və ya planı, o cümlədən təşviq tədbirlərinin 
tərkib hissəsi olaraq törədilməsini aid etmək olar.

Ermənistanın (həmin dövrdə Ermənistan SSR) orada yaşayan azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərin bir hissəsini adamöldürmə təşkil edir. Hətta 
bunun bariz nümunəsi kimi 1988-ci ilin noyabr ayının 27-dən dekabr ayının 7-dək 
Qərbi Azərbaycanda “türksüz Ermənistan” dövləti yaratmaq məqsədilə ayrı-ayrı böl-
gələrin şəhər və kəndlərinə edilən kütləvi basqınlar nəticəsində çoxsaylı insan qətlə ye-
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tirilmişdir. Belə ki, Allahverdi (Tumanyan) rayonunda 4 nəfər, Amasiyada 13 nəfər (5 
qadın, 1 uşaq), Axtada (Razdan) 3 nəfər (1 qadın), Baranada (Noyemberyan) 3 nəfər (1 
uşaq), Basarkeçərdə (Vardenis) 44 nəfər (8 qadın, 4 uşaq), Böyük Qarakilsədə (Quqark) 
23 nəfər (6 qadın, 1 uşaq), Vedidə (Ararat) 6 nəfər (1 qadın), Kalininoda 12 nəfər (5 qa-
dın), Qarakilsədə (Sisian) 5 nəfər (4 qadın), Qafanda 7 nəfər (3 qadın, 1 uşaq), Zəngi-
basarda (Masis) 22 nəfər (4 qadın, 3 uşaq), Karvansarayda (İcevan) 7 nəfər (1 qadın), 
Keşişkənddə (Yeğeqnadzor) 2 nəfər, Gorusda 2 nəfər, Mehridə 1 nəfər, Soylanda (Vayk) 
15 nəfər (4 qadın, 2 uşaq), Hamamlıda (Spitak) 15 nəfər (5 qadın, 1 uşaq), Çəmbərəkdə 
(Krasnoselski) 18 nəfər (7 qadın, 2 uşaq), Calaloğluda (Stepanovan) 8 nəfər (2 qadın) 
günahsız, əliyalın, köməksiz, evini tərk etmək istəməyən dinc və təhlükəsiz azərbay-
canlılar müxtəlif cür vəhşiliklərlə qətlə yetirilmişlər. 30 noyabr 1988-ci il tarixdə Sevan  
şəhərində  yerləşən  respublika  ruhi xəstəxanasındakı azərbaycanlı xəstələrə rəhmi 
gəlməyən daşnak terrorçuları 22 nəfər azərbaycanlını su ilə doldurulmuş quyuya ata-
raq boğub qətlə yetirmişlər (5). Ümumiyyətlə, müvafiq sənədlər və şahidlərin verdik-
ləri ifadələr əsasında 1990-cı ildə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətində tərtib edilmiş 
siyahıya əsasən, 1988-1990-cı illər ərzində Ermənistanda (həmin dövrdə Ermənistan 
SSR) 216 nəfər azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş və ya millətlərarası münaqişə 
zəminində baş vermiş hadisələr nəticəsində həlak olmuşdur. Həmin siyahıya əsasən, 
52 nəfər aldığı xəsarət və 34 nəfər işgəncə ilə öldürülmüş, 20 nəfər odlu silahla qətlə 
yetirilmiş, 15 nəfər yandırılmış, 8 nəfər maşınla vurulmuş, 9 nəfər yollarda qəzaya uğ-
radılmış, 7 nəfər həkim qəsdi nəticəsində, 9 nəfər dəhşətli hisslərdən keçirdiyi infarkt 
nəticəsində ölmüş, 2 nəfər intihar etmiş, bir nəfər asılmış, 2 nəfəri maşın partladılma-
sı nəticəsində, bir nəfəri elektrik cərəyanı ilə, bir nəfəri suda boğub öldürmüşdülər, 6 
nəfər itkin düşmüş, 20 nəfər xəstəxanadan yoxa çıxmış, 48 nəfər isə dağlarda borana 
düşüb həlak olmuşlar (6). Qətlə yetirilənlərin tərkibinə nəzər salsaq, bu halda 57-si qa-
dın, 5-i körpə və 18-i uşaq olmaqla, müxtəlif yaş həddində olan insanların öldürülməsi 
faktına rast gəlmək mümkündür (7).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, baş verən adamöldürmə və qətllər cinayətin subyek-
tiv cəhəti baxımından qəsdən törədilmişdir. Başqa sözlə, niyyət (yəni, mens rea) Er-
mənistanda (həmin dövrdə Ermənistan SSR) yaşayan azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi 
olmaqla, bununla bağlı baş verən insanlıq əleyhinə cinayət birbaşa qəsdlə xarakterizə 
olunmalıdır. Hətta ad hoc beynəlxalq cinayət tribunallarının çıxartdığı qərarlarda ana-
loji məsələlərə toxunan müddəaların öz əksini tapması insanlıq əleyhinə cinayət kimi 
adamöldürmə cinayətinin qəsdən törədilməsi faktını bir daha sübut edir. Belə ki, Ru-
anda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Akayesu” işi üzrə 
çıxartdığı qərarın 587-588-ci bəndində adamöldürmənin insanlıq əleyhinə cinayət he-
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sab olunmasına dair müddəalar öz əksini tapmışdır. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının Məhkəmə Kamerasının “Kayişema və Ruzindana” işi üzrə çıxartdığı qə-
rarın (1999) 139-cu bəndində isə göstərilmişdir ki, “Adamöldürmə qətllə birgə nəzərdən 
keçirildiyi halda, mens rea üçün standart tələb qəsdən və qabaqcadan düşünülmüş öldür-
mənin olmasından ibarətdir”. Şübhəsiz ki, XX əsrin 80-ci illərində Ermənistanda (hə-
min dövrdə Ermənistan SSR) törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlərin tərkib hissəsi kimi 
azərbaycanlıların öldürülməsi faktını təkcə hər hansı cinayətkar və ya terror qruplaş-
malarının, yaxud konkret fərdlərin hərəkətləri ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Bu 
məsələdə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin hadisələrə sadəcə “müşahidəçi” nöqteyi-nəzə-
rindən yanaşmasını, Ermənistan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) rəhbərliyinin isə ha-
disələrdə bilavasitə iştirakını da nəzərə almaq lazımdır. Məhz bu baxımdan, analoji 
hallarla bağlı müddəaları özündə əks etdirən“Kayişema və Ruzindana” işi üzrə qərarın 
(1999) 140-cı bəndində göstərildiyi kimi “Ayrı-seçkilik əlamətləri əsasında mülki şəxslərə 
qarşı genişmiqyaslı və ya sistematik hücumun tərkib hissəsi sayılan qəsdən adamöldürmə 
insanlıq əleyhinə cinayət hesab ediləcəkdir. Həmçinin, məhkəmədənkənar ölüm cəzaları, 
yəni “Hökumətin əmri, yaxud onun iştirakı və ya susmaqla razılığı ilə törədilən qanunsuz və 
qəsdən qətllər” də buraya daxildir” ifadəsini o vaxtkı Ermənistan SSR ərazisində yaşayan 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş və insanlıq əleyhinə cinayət sayılan adamöldürmə ilə 
bağlı Ermənistan dövləti (həmin dövrdə Ermənistan SSR) rəhbərliyinin bilavasitə, keç-
miş SSRİ rəhbərliyinin isə davranışları ilə bağlı razılıq verməsini xarakterik presedent 
nümunəsi hesab etmək olar. Hətta Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 7.2-
ci maddəsinin a bəndinə uyğun olaraq, hər hansı mülki əhaliyə qarşı hücum dedikdə, 
dövlətin və ya təşkilatın bu cür hücumun törədilməsinə yönəlmiş siyasətinin həyata 
keçirilməsi, yaxud həmin siyasətə kömək məqsədilə hər hansı mülki əhaliyə qarşı 7.1-
ci maddədə sadalanan insanlıq əleyhinə cinayətlərin çox sayda törədilməsi ilə əlaqədar 
davamlı davranışı bildirir. Tərifdən göründüyü kimi, mülki əhaliyə qarşı hücum, habelə 
insanlıq əleyhinə cinayətləri təşkil edən əməllərin törədilməsi məhz dövlətin davra-
nışını ifadə edir. Bu baxımdan, Ermənistanda (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tarixən 
yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilən adamöldürmə cinayətini də məhz bilavasitə 
Ermənistan dövlətinin (həmin dövrdə Ermənistan SSR) rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə birba-
şa əlaqələndirmək daha düzgün olardı.

Ermənistanın (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tarixən orada, yəni dədə-baba yurdlarında 
yaşayan azərbaycanlılara qarşı törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərdən biri də depor-
tasiyadır. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki,“deportasiya” termini latınca – “depor-
tatio” sözündən götürülərək, “qovulmaq”, “sürgün edilmək” mənasını verir. Deporta-
siya ilk dəfə Fransada sürgünün xüsusi növü kimi nəzərdə tutulmuş və 1791-ci il tarixli 
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qanunla tətbiq edilməyə başlanılmışdır. İlk dəfə deportasiya haqqında müddəa 1810-cu 
ildə Fransanın Cinayət Məcəlləsinə daxil edilmişdir. Qitə hüdudlarından kənara sürgünü 
və ömürlük orada qalmağı nəzərdə tutan 23 mart 1872-ci il tarixli Fransa Qanununda 
isə yaşayış üçün yararlı olmayan ucqar müstəmləkə ərazilərində deportasiya olunanlar 
üçün möhkəmləndirilmiş düşərgələrin yaradılması zəruri sayılmışdır. Qanuna görə, de-
portasiyadan təkcə cinayətkarları cəzalandırmaq üçün deyil, həm də inqilabçılara divan 
tutmaq məqsədilə istifadə olunurdu (8). Müasir dövrdə müvafiq cinayətə dair müddəa-
lar keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının və Ruanda üzrə Beynəlxalq 
Cinayət Tribunalının Nizamnamələrinin müvafiq olaraq 5 və 3-cü maddələrində, habelə 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 7-ci maddəsində təsbit edilmişdir. So-
nuncu beynəlxalq sənədin əvvəlkilərdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, Statutda yalnız 
“deportasiya” anlayışından deyil, “əhalinin deportasiyası və ya məcburi köçürülməsi” 
terminindən istifadə olunur. Statutun 7-ci maddəsinin tələbinə görə “əhalinin depor-
tasiyası və ya məcburi köçürülməsi” dedikdə, köçürmə, yaxud digər məcburi tədbirlərin 
obyekti olan şəxslərin qanuni yaşadıqları rayondan beynəlxalq hüquqla yol verilən əsas-
lar olmadan zorla köçürülməsi başa düşülür. Lakin bir məsələni də unutmaq olmaz ki, 
Statutun 7-ci maddəsində “əhalinin deportasiyası və ya məcburi köçürülməsi” termi-
nindən istifadə edilsə də, bu anlayışlar tam eynimənalı şəkildə nəzərdən keçirilə bilməz. 
Hətta bu fərqlərin mövcudluğunu beynəlxalq məhkəmə praktikası da təsdiq edir. Belə 
ki, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının 
“Krstiç” işi üzrə çıxartdığı qərarın (2001) 521-ci bəndində ifadə olunan “Həm deportasiya, 
həm də məcburi köçürmə yaşadıqları ərazidən insanların könüllü olmadan və qeyri-qanuni 
köçürülməsi ilə əlaqədardır. Bununla belə, bu iki anlayış beynəlxalq adət hüququnda sinonim 
deyildir. Deportasiya dövlət sərhədlərindən kənara köçürməni nəzərdə tutur, lakin məcburi 
köçürmə isə dövlətin daxilində yerdəyişmə ilə əlaqədardır ” müddəası bu fərqi aydın şəkil-
də göstərir. Bundan əlavə, Tribunalın Məhkəmə Kamerası “Naletiliç” işi üzrə çıxartdığı 
qərarda (2003) “Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında” 1949-cu il IV 
Cenevrə Konvensiyasının 49-cu maddəsində təsbit olunmuş “müdafiə olunan şəxslərin 
işğal olunmuş ərazidən işğalçı dövlətin ərazisinə, yaxud işğal edilmiş və ya edilməmiş digər 
dövlətin ərazisinə fərdi və ya kütləvi şəkildə məcburi köçürülməsi, habelə deportasiyası səbə-
bindən asılı olmayaraq qadağandır” müddəasını təhlil edərək, iki ilkin nəticəyə gəlmişdir. 
Bunlardan birincisi, IV Cenevrə Konvensiyasına görə, köçürməyə yalnız üç halda haqq 
qazandırıla bilər: ölkəni tərk etmək barədə şəxsin öz arzusunun olması ilə əsaslandı-
rılmış köçürülmələr; əhalinin təhlükəsizliyi üçün narahatlıqla əlaqədar əsaslandırılmış 
köçürmə; imperativ hərbi zərurət. Kameranın gəldiyi ikinci qənaət ondan ibarətdir ki, 
məcburi köçürmə ölkə sərhədlərindən kənara deyil, məhz dövlətin milli sərhədləri çər-
çivəsində baş verməlidir.
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Məhz qeyd olunanları nəzərə alaraq, Ermənistandan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) 
tarixən orada yaşayan azərbaycanlıların qovularaq çıxarılması əhalinin məcburi kö-
çürülməsi deyil, deportasiya cinayəti kimi tövsif edilməlidir. Ermənistanın (həmin 
dövrdə Ermənistan SSR) insanlıq əleyhinə cinayət kimi azərbaycanlılara qarşı depor-
tasiya cinayətinin səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, bu keçmiş sovet respublikala-
rı arasında Azərbaycanın (həmin dövrdə Azərbaycan SSR) qaçqın problemi üzləşən ilk 
ölkə olması ilə xarakterizə olunur. Qaçqınların  Ermənistandan (həmin dövrdə Ermə-
nistan SSR) Azərbaycana (həmin dövrdə Azərbaycan SSR)  ilk  axını  1987-ci  ilin sonun-
dan  başlamışdır (9). Lakin unutmaq lazım deyildir ki, erməni millətçiləri tərəfindən 
azərbaycanlıların ünvanına ilk hədələr 1986-cı ildə eşidilməyə başlanılmaqla, həmin 
dövrdə xaricdəki erməni diasporunun bəzi dairələrində Qarabağ məsələsi hələlik qey-
ri-rəsmi şəkildə qaldırılmışdır (10). 1987-1988-ci illər ərzində isə Zəngəzurun demək 
olar ki, bütün azərbaycanlı əhalisi öz doğma yurdlarından deportasiya olundu. 1991-
ci ilin avqustunda 1500 nəfərdən çox sakini olan və Zəngəzurun azərbaycanlılar yaşa-
yan sonuncu – Mehri rayonunun Nüvədi kəndinin əhalisinin qovulması ilə Zəngəzur 
bölgəsinin “türksüzləşdirilməsi” prosesi tam başa çatdırıldı (11). Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, əvvəllər Azərbaycan torpaqları olan tarixi Nüvədi kəndi Zakfederasiyanın 
qərarı ilə 18 fevral 1929-cu ildə Ermənistana (həmin dövrdə Ermənistan SSR) verilmiş-
dir (12).

Ermənistan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tərəfindən azərbaycanlılara qarşı depor-
tasiya cinayətinin hökumət tərəfindən təşviq olunması halları da kifayət qədərdir. İlk 
növbədə qeyd edilməlidir ki, 22 noyabr 1988-ci ildə Ermənistan SSR Ali Sovetinin ses-
siyası öz işini yarımçıq dayandıraraq, bütün stansiya rəhbərlərinə “noyabr ayının 28-
dək respublikanın türklərdən təmizlənməsini təmin etmək” tapşırığını verməsi depor-
tasiya cinayətinin törədilməsində Ermənistan SSR və keçmiş SSRİ-nin dövlət siyasəti 
və “təşviq” planının tam tərkib hissəsi kimi qeyd edilməlidir (13). Bundan başqa, hələ 
24 aprel 1983-cü ildə Ermənistanda (həmin dövrdə Ermənistan SSR) qondarma ermə-
ni soyqırımı qurbanlarının xatirə günündə gələcək faciəli hadisələrdən xəbər verən çox 
güclü həyəcan siqnalı səslənmişdir. Bununla yanaşı, həmin gün Masis (Zəngibasar) ra-
yonunun mərkəzində azərbaycanlıların toy məclisinə erməni ekstremistləri tərəfindən 
basqın edilməsi, qırğınların törədilməsi və ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, nəticə-
də zərərçəkmişlərin şikayət ərizələrinin təqdim olunmasına baxmayaraq, cinayət işinin 
qaldırılmaması deportasiya cinayətini təşviq etmənin ilkin zəmini sayıla bilər. Bundan 
əlavə, deportasiya cinayətinə gətirib çıxaran hallardan biri kimi 24 aprel 1983-cü ildə 
Masis rayonunda azərbaycanlıların qəbiristanlığı dağıdılmış, əvvəllər bu məsələyə bi-
ganə və laqeyd yanaşılsa da, sonradan məcburiyyət qarşısında qalan Masis rayonunun 
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rəhbərliyi qəbiristanlığın bərpa edilməsi barədə sərəncam vermişdir. Moskvadan hadisə 
yerinə gələn komissiya isə öz yekun aktında millətlərarası ayrı-seçkilik zəminində baş 
vermiş faciəli hadisəni məişət zəminində münaqişə kimi qiymətləndirmişdir. Ümu-
miyyətlə, 1965-ci ildən başlayaraq Sovetlər İttifaqı rəhbərliyi Ermənistan SSR-nin xa-
hişi ilə hər il aprelin 24-də qondarma erməni “soyqırımı” günü ilə əlaqədar tədbirlər 
keçirilməsini bəyənmişdir. Məhz həmin zamandan etibarən, hər ilin həmin günü mi-
tinq-yürüşlər keçirilir, əksərən bu kimi tədbirlər iğtişaşlara və Ermənistanın (həmin 
dövrdə Ermənistan SSR) azərbaycanlı əhalisinin ünvanına hücumlara çevrilirdi. Ermə-
nistandan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) azərbaycanlıların deportasiyası və məcburi 
köçürülməsində dövlət siyasəti və hökumət tərəfindən təşviqetmə tədbirlərini sübut 
edən faktlardan ən əsası isə 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq keçmiş SSRİ rəhbər-
liyinin Azərbaycana (həmin dövrdə Azərbaycan SSR) və azərbaycanlılara qarşı ədalətsiz 
mövqe tutaraq mövcud məsələni düzgün qiymətləndirməməsi, hadisələrə tam laqeyd 
yanaşması və dolayısı ilə bu cinayətə şərait yaratmasından ibarət olmuşdur. SSRİ-nin 
o vaxtkı rəhbəri M.S.Qorbaçovun müşaviri akademik A.Aqanbeqyanın 1987-ci ildə Pa-
risdə nəşr olunan “Yumanite” qəzetində “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənis-
tanın (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tərkibində görmək” arzusu ilə bağlı bəyanatına 
birincinin susmaqla razılıq verməsi, 1988-ci ilin fevral ayında Qarabağ ermənilərinin 
“yazıçı və rəssamlardan ibarət” üçüncü nümayəndə heyətinin Moskvaya gəlməsi və 
həmin vaxt Dağlıq Qarabağa “miatsum” (Ermənistanın (həmin dövrdə Ermənistan SSR) 
və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin birləşdirilməsi) uğrunda mübarizəyə çağırışları 
ifadə edən on minə yaxın vərəqənin çatdırılması, 1988-ci ildə Yerevanda keçirilən mi-
tinqlərin birində “Qarabağ” Komitəsinin fəal üzvü, akademik R.Kazaryanın“daha əvvəl 
yaradılmış dəstələrin köməyi ilə mühacirəti hər vasitə ilə təmin etmək” çağırışının səslən-
məsi, 18 iyul 1988-ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan SSR-in Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında vəziyyətə həsr edilmiş iclasında Yerevan Dövlət Uni-
versitetinin rektoru S.A.Ambarsumyanla dialoqu prosesində SSRİ-nin o vaxtkı rəhbəri 
M.S.Qorbaçovun “Buna baxmayaraq, mən erməniləri bunda günahlandırmaq istəmirəm ki, 
onlar azərbaycanlıları oradan uzaqlaşdırmışlar. Görünür, orada hansısa proseslər getmişdir, 
ümumiyyətlə, bunları araşdırmaq lazımdır” ifadəsini işlətməsi və s. hərəkət və ya hərəkət-
sizliklər azərbaycanlılara qarşı deportasiya cinayətinin törədilməsində birbaşa dövlət siyasəti 
və təşviqinin rolunun olmasının bariz nümunəsidir (14). Doğrudur, sonrakı dövrlərdə gözdən 
pərdə asmaq naminə görülən tədbirlər isə öz səmərəsini nəinki göstərmədi, əksinə, ermənilə-
rin cinayətkar fəaliyyətinin daha da mütəmadi hal almasına gətirib çıxartdı. Heç bir səmərəsi 
olmayan tədbirlərə nümunə qismində isə bütün azərbaycanlıların Ermənistandan (həmin 
dövrdə Ermənistan SSR) qovulmasından sonra – 6 dekabr 1988-ci ildə Sovetlər İttifaqı 
çərçivəsində “Vətəndaşların daimi yaşayış yerlərini məcburi tərk etməsində Azərbaycan 
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SSR və Ermənistan SSR-in yerli orqanlarının ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinin yolverilməz 
hərəkətləri haqqında” qərar qəbul olunmasını, Ermənistan (həmin dövrdə Ermənistan 
SSR) rəhbərliyinin azərbaycanlıların Ermənistana (həmin dövrdə Ermənistan SSR) qayıt-
masına təminat verilməsi illüziyası yaratmaq məqsədilə 15 dekabr 1988-ci ildə Sovetlər 
İttifaqı çərçivəsində yuxarıda qeyd olunan qərarın yerinə yetirilməsinin gedişini müza-
kirə edərək 13 nəfər rəhbər işçini partiya sıralarından xaric etməsi və 68 nəfərə partiya 
tənbehi verməsini göstərmək olar. Lakin görülən bu kimi “tədbirlər” azərbaycanlıların 
tarixi-etnik torpaqlarından faktiki olaraq qovulmalarından sonra həyata keçirilmişdir 
və azərbaycanlılara heç bir faydası yox idi (15), eyni zamanda, ən əsası azərbaycanlıların 
tarixən yaşadıqları öz dədə-baba yurdlarına qayıtması və təhlükəsiz yaşamasına heç bir 
təminat vermir və şərait yaratmırdı.

BMT-nin Qaçqınların Məsələləri üzrə Ali Komissarlığının hesabatına görə, 1988-ci ilə 
qədər Ermənistanda ən böyük etnik azlıq olmuş azərbaycanlı əhali “yerli hakimiyyə-
tin iştirakı ilə respublikadan qovulmuşdur” (16). Bütövlükdə isə o dövrlər ərzində Er-
mənistan SSR ərazisindən, öz dədə-baba yurdundan – 185 kənddən və başqa yaşa-
yış məntəqələrindən 250 min azərbaycanlı qovuldu, onlara məxsus 31000 ev və şəxsi 
təsərrüfat, 165 kolxoz və sovxoz əmlakı talandı, 1154 nəfər yaralandı, yüzlərlə adama 
işgəncə verildi, qız-gəlinlərin namusu təhqir edildi. 15 mindən çox kürd və bir neçə 
min rus Ermənistandan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) çıxarıldı (17). Ermənistanda 
(həmin dövrdə Ermənistan SSR) azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi isə respublika əra-
zisinin (29, 8 min kv. km.) iyirmi beş faizini, yaxud təqribən 7,5 min kv. km. təşkil 
edirdi (18).

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərdən biri də 
işgəncədir. Belə ki, öldürülənlər arasında işgəncə ilə qətlə yetirilənlərin kifayət qədər 
üstünlük təşkil etməsi, habelə ayrıca olaraq yüzlərlə azərbaycanlıya ağlasığmaz işgən-
cələr verilməsi, bədən əzalarının kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması (19) bunun bariz 
sübutudur. Həmçinin, 1988-ci ildə ermənilər Ermənistanın (həmin dövrdə Ermənis-
tan SSR) Quqark rayonunda 14 nəfəri ağaca sarıyıb yandırmış, Leninakan uşaq evində 
yaşayan 70 nəfər azərbaycanlı uşağı Spitakda diri-diri borunun içinə doldurub ağzını 
qaynaqlamışlar (20). Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi və sayı kifayət qədər 
olan bu kimi cinayətlər birmənalı olaraq insanlıq əleyhinə cinayət hesab olunur. Lakin 
işgəncənin həm insan hüquqlarının pozuntusu, həm də insanlıq əleyhinə cinayətlərin 
tərkib hissəsi sayılması mövcud hüquqpozmalarla bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməsi-
ni tələb edir. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, universal və regional beynəlxalq sənəd-
lərə (məsələn, 1948-ci il Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, 1966-cı il tarixli 
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“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”, 1984-cü il tarixli “İşgəncə və 
digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə” Kon-
vensiya, 1950-ci il tarixli “İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” 
Avropa Konvensiyası, 1987-ci il tarixli “İşgəncə və qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçal-
dan rəftar və cəzanın qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyası və s.) uyğun 
olaraq işgəncələr həm də insan hüquqlarının pozuntusu hesab olunur. Hətta 1984-cü 
il tarixli “İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza 
növləri əleyhinə” Konvensiyanın 1-ci maddəsinə əsasən, “işgəncə” dedikdə, müvafiq 
hərəkətlə hər hansı şəxsdən və üçüncü şəxsdən məlumatlar və ya etiraflar alma, onun 
və ya üçüncü şəxsin etdiyi və ya etməkdə şübhəli bilindiyi hərəkətə görə onu cəzalan-
dırmaq, habelə onu və ya üçüncü şəxsi qorxutmaq və ya məcbur etmək üçün, yaxud 
istənilən xarakterli ayrı-seçkiliyə əsaslanan hər hansı başqa səbəbə görə belə ağrı və 
ya əzab dövlətin vəzifəli şəxsi və ya rəsmi şəxs qismində çıxış edən digər şəxs tərəfin-
dən, yaxud onların təhriki ilə və yaxud xəbərdar olmaları və ya susmaqla razılaşması 
ilə verilməklə, hər hansı şəxsə qəsdən fiziki və ya mənəvi cəhətdən güclü ağrı və ya 
əzab verilməsi başa düşülür. Göründüyü kimi, insan hüquqlarının pozuntusu kimi iş-
gəncənin törədilməsi zamanı məhz tərəfin biri bu və ya digər formada dövlətin vəzifəli 
şəxsi olmalıdır. Ad hoc beynəlxalq cinayət tribunallarının, habelə Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin təsis sənədlərində isə işgəncə insanlıq əleyhinə cinayət kimi göstəril-
mişdir. Məsələn, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerasının 
“Semanza” işi üzrə çıxartdığı qərarın (2003) 343-cü bəndində insanlıq əleyhinə cinayət 
qismində işgəncə “qadağan olunmuş məqsədlər, o cümlədən məlumat və ya etirafın əldə 
edilməsi, qurbanın və ya üçüncü şəxsin cəzalandırılması, hədə-qorxu ilə təhdid edilməsi və 
ya məcbur olunması, yaxud qurbanı və ya üçüncü şəxsi ayrı-seçkiliyə məruz qoymaq na-
minə qəsdən ağır fiziki və psixi ağrı və ya iztirabların verilməsi” kimi xarakterizə edilmiş-
dir. Bununla yanaşı, insan hüquqlarının pozuntusu kimi işgəncə ilə insanlıq əleyhinə 
cinayətin tərkib hissəsi olan işgəncə arasında qarşılıqlı əlaqə onların ümumi və fərqli 
cəhətlərinin izahı ilə bağlı beynəlxalq məhkəmə təcrübəsində çox aydın şəkildə izah 
edilmişdir. Belə ki, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Apellya-
siya Kamerasının “Kunaraç və digərləri” işi üzrə çıxartdığı qərarın (2002) 148-ci bən-
dində göstərilmişdir ki, “dövlətin vəzifəli şəxsi” meyarı 1984-cü il tarixli “İşgəncə 
və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə” 
Konvensiyanın tətbiq dairəsinə aid edilməyən işgəncəni törətməyə görə fərdin cinayət 
məsuliyyətini nəzərdə tutan beynəlxalq adət hüququnun məcburi tələbi sayıla bilməz. 
Qeyd olunan müddəadan da göründüyü kimi, insan hüquqlarının pozuntusu olan “iş-
gəncə”dən fərqli olaraq, insanlıq əleyhinə cinayət kimi “işgəncə”ni törədən şəxsin 
mütləq mənada dövləti təmsil edən və ya onun adından çıxış edən, habelə “vəzifə-
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li şəxs” statusunu daşıyan şəxs olması mütləq şərt deyildir. İnsanlıq əleyhinə cinayət 
qismində “işgəncə”ni “vəzifəli şəxs” sayılmayan ayrı-ayrı şəxslər də törədə bilərlər. 
Bu cinayətin törədilməsində əsas səciyyəvi cəhət ayrı-seçkiliyə əsaslanmaqla, mülki 
əhaliyə qarşı yönələn genişmiqyaslı və ya sistematik işgəncə faktının mövcudluğundan 
ibarətdir. Bu zaman şəxsin qulluq mövqeyi, vəzifəsi və ya statusu o qədər də mühüm 
önəm kəsb etmir. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Məhkəmə Kamerası-
nın “Akayesu” işi üzrə çıxartdığı qərarın (1998) 595-ci bəndində isə əlavə əlamətlərin 
törədildiyi halda, işgəncənin insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməsinin müm-
künlüyünə dair müddəa öz əksini tapmışdır. Həmin əlavə əlamətlərə isə işgəncənin ge-
nişmiqyaslı və ya sistematik hücumun tərkib hissəsi kimi törədilməsi, hücumun mülki 
əhaliyə qarşı yönəlməsi, hücumun ayrı-seçkilik xarakterli əlamətlər (məhz milli, etnik, 
irqi, dini və siyasi əsaslar üzrə) əsasında başlanması aid edilir. Məhz qeyd olunanları 
nəzərə alaraq, Ermənistanda (həmin dövrdə Ermənistan SSR) azərbaycanlılara verilən 
işgəncənin genişmiqyaslılığı, mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş hücumla xarakterizə edil-
məsi, habelə milli-etnik əlamətlər və ayrı-seçkilik əsasında təqiblə müşayiət olunması 
onun insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilməsinə əsas verir. Digər tərəfdən, 
XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında azərbaycanlıların üzləşdiyi deportasiya və işgəncə 
faktlarını tam qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirmək lazımdır. Bütövlükdə götürdükdə, 
qlobal xarakter daşıyan bu kimi məsələlərə həm də dövlətdaxili məhkəmə təcrübəsində 
də rast gəlmək mümkündür. Belə ki, hələ çox illər öncə baş vermiş analoji məsələlərə 
toxunan və İsrail Məhkəməsinin baxış predmeti olan “Eyxman” işi üzrə çıxarılan qə-
rarda (1961) göstərilmişdir ki, köləyə çevirmə, aclıq, deportasiya və təqib vasitəsilə, 
habelə insanların alçaldılması, hüquqlarından məhrum edilməsi, kökünün kəsilməsi 
üçün təyin edilmiş və onların qeyri-insani əzab çəkməsinə və işgəncəyə səbəb olan şə-
raitlərdə qettolarda, tranzit və həbs düşərgələrində saxlama vasitəsilə ciddi bədən və 
ya psixi xəsarətin yetirilməsi mümkündür (21). Öz doğma yurd-yuvalarını tərk edərək, 
əlverişsiz hava şəraitində yüksək dağ keçidlərini aşıb Azərbaycana (həmin dövrdə Azər-
baycan SSR) pənah gətirmək istəyən soydaşlarımızın soyuq hava, aclıq, lazımi geyimə 
malik olmama səbəbindən böyük çətinliklərlə üzləşməsi, bəzilərinin isə həyatını itir-
məsi sanki “Eyxman” işində qeyd olunan müddəanın XX əsrin 80-ci illərinin sonunda 
tam təzahür forması idi. Məhz bu baxımdan da, tarixən öz doğma dədə-baba yurdla-
rında (indiki Ermənistan ərazisində) yaşayan və oranı tərk etmək məcburiyyətində qalan 
azərbaycanlılara qarşı törədilən deportasiya və işgəncə cinayətləri tam qarşılıqlı əlaqə-
də nəzərdən keçirilməlidir.
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Bununla yanaşı, tarixən törədilərək davam etdirilmiş və ən bariz nümunəsi XX əsrin 
80-ci illərində Ermənistan (həmin dövrdə Ermənistan SSR) tərəfindən azərbaycanlıla-
ra qarşı həyata keçirilmiş digər növ insanlıq əleyhinə cinayətlər (məsələn, zorlama, 
adamların zorla yoxa çıxarılması və s.) barədə də kifayət qədər faktlar mövcuddur.  
Lakin bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlılara qarşı törədilən in-
sanlıq əleyhinə cinayətlərin əsasında soydaşlarımızın milli və etnik əsaslarla təqibi da-
yanmışdır. Məhz bu təqiblər təhlil etdiyimiz insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi 
üçün “ideoloji baza” rolunu oynamışdır. Digər tərəfdən, törədilən insanlıq əleyhinə 
cinayətlərin tərkibinə daxil olan əməllərin hər biri ayrı-ayrılıqda tövsif olunmaqla ya-
naşı, qarşılıqlı əlaqədə və kompleks şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Çünki bu əməllərin 
biri digərinin törədilməsinə gətirib çıxarmış və ya törədilməsi üçün şərait, zəmin ya-
ratmışdır. Bütövlükdə isə insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsində Ermənistanın 
bilavasitə iştirakı bu istiqamətdə də beynəlxalq məsuliyyət tədbirlərinin görülməsini 
zəruri edir.
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ÖZET

Avrupa Birliği (AB) , 11 Eylül ve Madrid saldırılarından sonra özellikle cezai işlerde iş birli-
ği alanında hızlı bir şekilde çok sayıda tedbiri hayata geçirmiştir. Bu kapsamda iki önemli 
tedbir benimsenmiştir. Bunlar: Yakalama Müzekkeresi Çerçeve Kararı (EAW) ve Terörizm 
Direktifi. Bu bağlamda, suçluların iadesi devletlerin birbirine sanık ve suçluları iade etme 
konusundaki esas yardım etme hüviyetini kazanmıştır ve ayrıca üye devletler arasında te-
rorizmle mücadelede iş birliğinde de önemli bir rol oynamaktadır. EAW, bilhassa terör su-
çundan sanık veya şüpheli durumunda olanların iadesini hızlandırmaktadır. Türkiye ise AB 
üyesi olmadığından Avrupa Cezai İşlerde İşbirliği Sözleşmesi mühim bir rol oynamaktadır. 
AB ve Türkiye arasında, bazı ortak ilkeler üzerinde uzlaşmış olmalarına rağmen, terörist-
lerin iadesi konusunda arzu edilen iş birliği seviyesine ulaşılamamıştır. Türkiye’den bu hu-
susta gelen iade taleplerinin reddedilmesindeki esas etken, terörizm kavramı ve tanımıdır. 
Net ve üzerinde evrensel olarak uzlaşılmış bir terörizm tanımının olmaması, Türkiye ile 
AB arasında teröristlerin iadesinde daha derin bir iş birliğinin önünde bir engel olarak dur-
maktadır. Bu çalışmada, suçluların iadesi konusunda AB üyesi ülkeler arasındaki ve AB’nin 
bu konuda Türkiye’ye karşı tutumuna ilişkin meseleleri inceleyeceğiz. 

ABSTRACT

The EU has reacted to the terrorist attacks of 9/11 and Madrid by quickly adopting an im-
pressive number of measures, especially in the field of cooperation in criminal matters. 
In this context two important measures were adopted: The Arrest Warrant Framework 
Decision (EAW) and the Terrorism Directive. In this context, extradition became the 
main assistance that states offer each other in order to surrender/extradite the accused 
or convicted person and so it plays a particularly important role in the cooperative efforts 
to combat terrorism among the Member States. EAW aims to speed up the surrender of 
accused or convicted persons especially terrorists from one Member State to another. For 
Turkey, as a non-EU country, the European Convention on Mutual Assistance in Crimi-
nal Matters plays a vital role of international cooperation and extradition with foreign 
states on criminal matters. Despite the shared values, the EU and Turkey do not always 
cooporate well in the field of the extradition of terrorists. The main issue regarding the 
refusal of extradition requests is the concept and definition of terrorism. Lack of an exa-
ct, universally-agreed upon definition of terrorism remains an obstacle before the de-
eper cooperation and extradition of terrorists between EU and Turkey. In this study we 
shall analyze these and related issues with respect to the cooperation in criminal matters 
among the EU members and the EU’s attitudes towards Turkey in this field. 
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I. GİRİŞ

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, Avrupa Birliği uluslararası terörle mücadele ala-
nında çok önemli ve kapsamlı gelişmelere imza atmaya başlamıştır1. Bu tarihten önce 
Avrupa Birliği’nde terörle mücadele gündemin ilk sıralarında yer almaz iken, bu ta-
rihten sonra çıkartılan mevzuatta uluslararası terörizm kavramı şekil değiştirmiş, 
ayrıca diğer organize suç biçimleri ile de iç içe değerlendirilmiştir2. Terörizmin boyut 
değiştirmesi, mücadele metodlarının da değişmesi anlamına gelmiş ve uluslararası 
ve ulusal hukukta terörizmle mücadele mevzuatında da önemli değişme ve gelişmeler 
yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde, örneğin 
2001 yılından sonra gerçekleşen Madrid, Londra saldırıları ile Almanya’daki saldırı 
teşebbüsü ile Glaskov ve Londra saldırıları sonucunda AB global terörizme yönelik 
mücadelede bulunmak ve vatandaşlarını en iyi şekilde korumak amacıyla, 2005 yılın-
da AB Konseyi “AB Terörle Mücadele Stratejisini” kabul etmiştir3. Bu strateji çerçe-
vesinde de belli amaçlar benimsenmiştir. Bunlar temel olarak önleme, koruma, takip 
etme ve karşılık verme başlıkları altında toplanmıştır. Terörizmin önlenmesi özellik-
le radikalleşmeye giden yolları kapatmak ve yok etmek; terörizmden koruma, iletişim 
vasıtaları ve seyahat etme gibi belli başlı alanlarda güvenliğin arıttırılması suretiyle 
AB vatandaşlarının hedef haline gelmesini önlemek; teröristleri ı̇zleme, teröristlerin 
ve terör örgütlerinin seyahat, iletişim ve eylem planlama gibi faaliyetlerini engelle-
meye veya sekteye uğratmaya çalışmak; karşılık verme ise terörist saldırılarının so-
nuçlarını tamamen ortadan kaldırmak ya da minimize etmek olmak üzere herhangi 
bir zarar ve insan kayıpları girmek olarak belirlenmiştir4. 

Terörizmle mücadele mevzuatı konusunda Avrupa sisteminde iki ana kaynak bulun-
maktadır. Bunlardan biri Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen sözleşmeler diğeri ise 
Avrupa Birliği Mevzuatıdır. Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, Konsey sözleşmelerinin 
birçoğuna taraftır. Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ise tüzük ve direktifler vasıta-
sıyla terörizmle mücadele alanında üye ülkeler arasında ortak bir hukuki alan yaratarak 
üye devletleri demokratik, toplumsal ve kültürel alanlarda daha uyumlu hale getirmek 
amaçlanmaktadır. Ancak en başında vurgulamak gerekir ki Avrupa Birliği bir devlet değil 

1  Xiana Barros, Explaining Policy Making in EU Counter-Terrorism: European Arrest Warrant vs. European Evi-
dence Warrant, ECPR Workshop, 2009, s.3. 
2  Barros, s.3.
3  EU Counter-Terrorism Strategy, 14467/Brussels, 30.11.2005, available at http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33275. 
4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33275. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33275
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33275
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aksine farklı ulus devletlerden oluşan bir yapıdır. Bu nedenle Birlik, bir devlette olduğu 
gibi, getirilen kuralların uygulanması konusunda meşru şiddet tekelini elinde bulundu-
ran ve bunu vatandaşlarına kabul ettirebilen bir yapı değildir. Birliğin bir polis teşkilatı ya 
da ordusu da bulunmamaktadır. Europol5 ise sınır ötesi terörizmle mücadele ve teröriz-
min önlenmesi amacıyla üye devletlerin polis teşkilatları arasında iş birliğini öngörmek-
tedir6. Ancak Europol’ün kendiliğinde harekete geçememesi, en az iki üye devletin suçtan 
etkilenmesi gerekliliği, başta veri toplama hususu olmak üzere üye devletlerin ulusal 
birimlerine bağımlılık ve de üye devletlerin ulusal güvenlikle ilgili durumlarda gerekli 
olması halinde bilgi akışının gerçekleşmemesi gibi durumlar sebebiyle uluslararası terö-
rizm konusunda Europol’ün işlevselliği kısıtlanmaktadır7. Terörist faaliyetlerin çeşitlili-
ği ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği mecranın genişlemesi, AB kurumlarının da bunlarla 
mücadelede aldığı tedbirlerin de çeşitliliği ve kapsamının genişlemesine vesile olmuştur. 
Özellikle Lizbon Antlaşması’ndan sonra terörizm suçu sayılabilecek suçlarda artış mey-
dana gelmiş, Birlik üyelerinden terörist faaliyet amacıyla seyahat de olmak üzere birçok 
fiilin suç haline getirilmesi talebini de ortaya koymuştur. 

5  AEUV 87.madde uyarınca, Birlik, suçların önlenmesi, ortaya çıkarılması ve soruşturulmasına ilişkin olarak, polis, 
gümrük ve diğer ihtisaslaşmış kolluk birimleri de dahil olmak üzere, üye devletlerin tüm yetkili makamları arasında 
bir polis iş birliği oluşturur.
2. 1. paragrafın amaçları doğrultusunda, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ede-
rek aşağıdakilere ilişkin tedbirler kabul edebilir:
a) gerekli bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, analizi ve değişimi,
b) personel eğitiminin desteklenmesi ve personel değişimi, teçhizat ve suç inceleme teknikleri konularında iş birliği 
yapılması,
c) ciddi nitelikteki örgütlü suç türlerinin ortaya çıkarılmasına ilişkin ortak soruşturma teknikleri.
Europol’ün görevleri de 88.maddede ifade edilmektedir. Maddeye göre Europol’ün görevi, iki veya daha fazla üye 
devleti ilgilendiren ciddi suçların, terörizmin ve Birlik politikalarından birinin kapsamına giren ortak bir çıkarı 
etkileyen suç türlerinin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi konusunda, üye devletlerin polis ve diğer kolluk 
kuvvetlerinin eylemlerini ve bu birimler arasında iş birliğini desteklemek ve güçlendirmektir.
2. Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek, tüzükler vasıtasıyla, Europol’ün 
yapısını, işleyişini, eylem alanını ve görevlerini tespit eder. Bu görevler aşağıdakileri içerebilir:
a) özellikle üye devletlerin veya üçüncü ülkelerin makamları veya Birlik dışı otoriteler tarafından iletilenler olmak 
üzere, bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, analizi ve değişimi,
b) üye devletlerin yetkili makamlarıyla ortaklaşa veya ortak soruşturma ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma ve 
operasyonel tedbirlerin, gerektiğinde Eurojust ile irtibat halinde, koordinasyonu, organizasyonu ve uygulanması.
Söz konusu tüzükler, Europol’ün faaliyetlerinin, Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamentolar tarafından denetlen-
mesine ilişkin kuralları da belirler.
3. Europol’ün tüm operasyonel eylemleri, bu eylemlerin topraklarında yapılacağı üye devlet veya devletlerin 
makamlarıyla irtibat halinde ve bu makamlarla mutabık kalınarak yürütülmelidir. Zorlayıcı tedbirlerin uygulanması, 
münhasıran yetkili ulusal makamların sorumluluğundadır.
6  Bergmann, Handlexikon der Europaeischen Union, 5. Auflage, Nomos, 2014, s.375.
7  Sezgin Kaya, Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 2, 2005, (s.31-49), 
s.44.
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II. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TERÖRİZMLE MÜCADELE

1. Avrupa Konseyi Bünyesinde Terörizme Yönelik Mevzuat

Terörizmle mücadele kapsamında Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve üye devletler-
ce de kabul edilen birçok metin bulunmaktadır. Bunların başında 1977 tarihli Ted-
hişçiliğin Önlenmesine Dair Sözleşme ve 2005 tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek protokoldür8. Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi -bu 
konudaki diğer uluslarası sözleşmelerde olduğu gibi- bir terör tanımı yapmamakta, 
bu konudaki diğer uluslarası sözleşmelere listeleme (suppression conventions) yön-
temiyle atıf yapmaktadır. Bununla birlikte, adı geçen sözleşmede temel amacın te-
rörizmi önleme olduğu görülmektedir. Bu kapsamda terör suçlarını işlemeyi alenen 
teşvike, bir kimseyi terörist saflara katılmaya ve teröristlerin eğitim gördürülmesi 
dahil terörist faaliyetlere karşı mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Terörizmin ön-
lenmesi bağlamında, terör suçunun işlenmesini teşvik niyetiyle, böyle bir eylemin 
dolaylı olsun veya olmasın terör suçlarını savunarak, bir veya birden fazla bu tür bir 
suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın kamuoyuna yayılması veya başka 
bir şekilde sunmak (madde 5), terör amaçlı gruplara eleman temin etmek (madde 6) 
ve terör eylemlerini işlemek üzere eğitim vermek (madde 7) gibi üç ayrı fiil de suç 
haline getirilmektedir. 

2. Avrupa Birliği Bünyesinde Terörizme Yönelik Mevzuat 

Avrupa Konseyi çerçevesindeki sözleşmeler ve ek protokol dışında AB’de de kapsamlı 
bir terörle mücadele mevzuatından söz etmek mümkündür. Bu çerçevede birlik mev-
zuatında kabul edilen en önemli enstrümanlar terörizmle mücadele direktifi ve AB 
yakalama müzekkeresidir. 

Bu alanda AB’nin çıkardığı en güncel mevzuat 2017/541 sayılı Terörle mücade-
le direktifidir9. Bu direktifle birlikte AB’nin terörizm suçları konusundaki tutumu 
güncellenmiştir. Direktifle amaç, gelişen ve değişen terörizm tehlikelerine karşı 
AB’nin mevzuatının da güncellenmesi ve savunma mekanizmalarının genişlemesidir. 
Bu kapsamda Birlik, üye devletlere “Yabancı Terörist Savaşçılar” ile onlara yardım 

9 ‘Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terro-
rism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA’ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541
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edenleri cezalandırma amacıyla birtakım suçlar ihdas etme yükümlülüğü getirmiş-
tir. Direktif aynı zamanda 2015 tarihli Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine ek pro-
tokolden kaynaklanan yükümlülükleri etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır. Direktif 
2017’de yürürlüğe gitmişse de üye ülkelere 8 Eylül 2018’e kadar iç hukuku uyumlaş-
tırmaları için zaman tanımıştır. Direktifte terörizm suçları ve terörist gruplar tarafın-
dan işlenmesi halinde terörizm suçları olarak kabul edilebilecek suçlar bulunmakta-
dır. Ayrıca, yabancı savaşçılar olarak da adlandırılan kimselerin eğitimi, terör amaçlı 
seyahati ve bunun kolaylaştırılmasını da suç haline getirilmesini zorunlu kılmakta-
dır. Direktif, terörist grubu da tarif etmektedir. Buna göre terörist grup, bir yapılan-
dırılmış grup olarak (structured group) ve en az iki kişiden müteşekkil, belli bir zaman 
için ve belli terör suçlarını işlemek amacıyla kurulmuş gruptur. Yapılandırılmış grup 
kavramı ise direktifte hukuki olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir suçu işlemek için 
rastgele bir araya gelmiş olmayan, üyeler için resmi bir görev dağılımı olması  ve üye-
liğin devamı veya gelişmiş bir yapı arzetmesi de gerekmeyen bir gruptur.  

Direktife göre terör suçları şunlardır;

Bir ülkenin veya uluslararası bir örgütün temel politik, anayasal, ekonomik veya sos-
yal yapılarını ciddi anlamda istikrarsızlaştırmak veya yok etmek amacıyla ya da bir 
toplumu ciddi şekilde korkutmak ya da hükûmetin veya uluslararası bir örgütün, her-
hangi bir eylemde bulunma veya yerine getirmekten kaçınmasına zorlamak amaçla-
rına yönelik olarak;

a) Bir insanın hayatına ölümüne sebebiyet verebilecek şekilde yapılan saldırılar;
b) Bir kişinin vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar;
c) Adam kaçırma ya da rehin alma;
d) Bir hükûmete ya da kamu tesisine, bir ulaşım sistemine, bir bilgi sistemi içeren bir 
altyapı tesisine, kıta sahanlığında bulunan sabit bir platforma, insan hayatını tehli-
keye sokacak ya da büyük ekonomik kayıplarla sonuçlanabilecek bir kamusal alan ya 
da özel mülkiyete kadar büyük bir tahribata neden olma; 
e) Hava taşıtları, gemi veya diğer kamu veya mal taşımacılığı araçlarını ele geçirme;
f) Kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer silahların yanı sıra kimyasal, biyolo-
jik, radyolojik veya nükleer silahların araştırılması ve geliştirilmesi gibi patlayıcıla-
rın veya silahların üretimi, bulundurulması, elde edilmesi, taşınması, temin edilmesi 
veya kullanılması;

g) Tehlikeli maddelerin yayılmasına, insan hayatını tehlikeye atacak nitelikte yan-
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gınlara, patlamalara ve su baskınlarına neden olma;
h) Su, enerji ve diğer doğal kaynakların arzına, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde 
engel olmak veya zarar vermek. 
ı) Sisteme müdahale etme: Bilişim Sistemlerine karşı saldırılara yönelik direktif, 
Üye Devletler, bir bilgi sisteminin işleyişini bilgisayar verilerini girerek, bu verileri 
ileterek, zarar vererek, silerek, bozarak, değiştirerek veya bastırarak ciddi bir şekilde 
engellemeyi veya kesintiye uğratmayı sağlamak için gerekli önlemleri alacak veya bu 
tür verileri erişilemez hale getirmenin cezalandırılması;
j) a’dan i’ye kadar belirtilen listedeki fiilleri işleme tehdidi. 

Terörist grupla ilişkili olan suçlar da terörist grubu yönetmek ile bilgi veya maddi kay-
nak sağlayarak veya faaliyetlerini herhangi bir şekilde finanse etmek de dahil olmak 
üzere, bu katılımın terörist grubun cezai faaliyetlerine katkıda bulunacağı gerçeğini 
bilmek suretiyle bir terörist grubun faaliyetlerine katılmak da terörizm suçudur. 

2002 tarihli çerçeve kararın belli hükümlerini içerir şekilde düzenlenmişse de 
2017/541 sayılı Direktif ile AB bünyesinde birçok yeni suç tipi ihdas edilmiş olmakta-
dır. Örneğin 4.maddede üye devletlerden terörist bir yapıyı yönetmek ve terörist fa-
aliyetlere katılmayı; 5.madde ile terörist faaliyetleri öven ya da terörist faaliyetlerde 
bulunmaya tahrik etme amacıyla mesajlar yaymayı; 6.madde ile terörist faaliyetleri 
gerçekleştirmek amacıyla bireylerin suç işlemeye teşvik edilmesinin cezalandırılma-
sı da talep edilmektedir. İlk defa 2017 tarihli Direktifle düzenlenen suçlar da 7., 8. 9. 
Ve 10.maddelerde yer almaktadır. 7.madde ile terörizm suçlarını işlemek maksadıyla 
tehlikeli maddelerin veya silahların kullanılması ya da buna ilişkin metodların, tek-
niklerin öğretilmesi amacıyla eğitim verilmesi; 8.madde terör amacıyla eğitim alın-
ması; 9.madde ile terörizm amacıyla seyahat edilmesi, terörist faaliyetlere iştirak 
edilmesi ya da terörizm amacıyla eğitim alınması ya da verilmesi, bu amaçlarla üye 
ülkelerden birine girmeye yönelik hazırlıklar da cezalandırılacaktır. Bunun amacı te-
rörist faaliyetleri meydana gelmeden yakalayabilmektir. 10.madde terörizm amacıyla 
seyahat etmeyi organize etmek veya başka şekilde kolaylaştırmanın suç olarak ihda-
sını düzenlemiştir. Ayrıca bu faaliyetlere yardım, teşebbüs, azmettirmenin de ceza-
landırılması istenmiştir. 

Yeni ihdas edilen suçlara yönelik eleştiriler de yoğun bir biçimde dile getirilmekte-
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dir. Örneğin, terörizm finansmanını önlemek ve terörizm amaçı kaynak toplamak 
ya da tedarik etmenin önlenmesi talebinin, suçun kapsamını çok geniş tuttuğu, ha-
zırlık hareketleri ile icra hareketlerini ayırımında zorluk yaşanacağı yönünde eleş-
tiriler getirilmiştir10. Terörizm amacıyla seyahatin suç haline getirilmesi ile seyahat 
özgürlüğünün kısıtlanacağı, ispat yükünü karşı tarafa yükleyeceği, örneğin kişilerin 
bu amaçlarla seyahat etmediklerini ispatlamak zorunda kalacaklarını ya da sıradan 
bir alışverişin örneğin kimyasal gübre alınmasının da masum bir alışveriş olduğunun 
kanıtlanması istenebileceği ifade edilmektedir11. 9. ve 10.maddede yer alan suçların 
soruşturulması hususunda sorunlar yaşanması da muhtemel görülmektedir. Direkti-
fin hazırlık çalışmaları esnasında Terörle mücadele hükümlerinin kötüye kullanılma-
sı, insanların hedef alınabilecekleri korkusuyla oto sansüre girmelerine neden olaca-
ğı, geniş bir ifade dizisinin suç haline getirilmesinin genel bir ürpertici etkiye sahip 
olduğu ve bireylerin popüler olmayan görüşlerini ifade etmekten korkacağı veya hatta 
tartışmalı şakalar yapılan ortamların yaratabileceği endişeleri bulunulmuştur12.

AB online mecrada terörizm içerikli bilgilerin, faaliyetlerin yayılmasının yasaklan-
masını içeren bir tüzük taslağı hazırlamış ve 2018 Eylül ayında Brüksel’de AB komis-
yonundaki liderler toplantısında açıklanmıştır13. Tasarı AB bünyesinde, online mec-
rada terörist faaliyetlerin gerçekleştirilmesini engellemeye yönelik düzenlemeler 
getirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, zararlı ve yasadışı içeriklerin kaldırılma-
sı, terörizm direktifi ile uyumlu bir biçimde terörist faaliyet içeren içeriklerin servis 
sağlayıcıları tarafından silinmesi dahil bunların ortadan kaldırılması için gerekli ted-
birlerin alınması şartları yer almaktadır. Tüzük ayrıca servis sağlayıcılardan proaktif 
tedbirler almalarını da talep etmektedir14. Tasarı kabul edilirse, bu düzenlemeler AB 
üyesi ülkeler hakkında doğrudan etki doğuracaktır. 

III. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SUÇLULARIN VE TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI VE 

10  Daniel Hurley, Combating Terrorism and the Potental Challenges posed by EU Directive 2017/541, Oireach-
tas Library and Research Service, s.27.
11  A.e.
12  Meijers Committee, “Note on a Proposal for a Directive on Combating Terrorism”, (March 2016) at para 13. 
Available at http://www.commissie- meijers.nl/sites/all/files/ cm1603_note_on_a_proposal_for_a_directi-
ve_on_ combating_terrorism_.pdf.
13  ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of ter-
rorist content online’, 20.9.2018, Salzburg, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-pre-
venting-terrorist-content-online-regulation-640_en.pdf
14 Tüzük taslağına yönelik eleştiriler için bkz: https://www.article19.org/resources/joint-letter-on-european-commis-
sion-regulation-on-online-terrorist-content/
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GERİ VERİLMESİ 

1. Avrupa Bünyesinde Teröristlerin Takibi

Avrupa Birliği terörle mücadele stratejisi kapsamında teröristlerin takibi de terörizm-
le mücadele eylem planının bir ayağını oluşturmaktadır. Teröristlerin organize olma 
ve plan yapma kapasitelerini engellemek ve yargılamak adına Birlik üyeleri,  AB’nin 
yetki ve imkanlarını artırmak, adli ve polis iş birliğini güçlendirmek, bilgi alışverişi-
ni kolaylaştırmak, terörizm finansmanını engellemek, teröristleri destek ve iletişim 
araçlarından yoksun kılma konularına yoğunlaşmışlar, bu kapsamda yukarıda deği-
nilen direktif ve kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin yeni kararlar 
almışlardır. Bu kapsamda Avrupa tutuklama müzekkeresine ek olarak yargı kararla-
rının tanınması ile üye devletlerin AB’nin herhangi bir yerinden kanıt sağlanmasını 
mümkün kılacak Avrupa Kanıt Emri’nin de hayata geçirilmesi, Europol ve Eurojust 
kapsamında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

2. AB’de Teröristlerin Yakalanması Bağlamında Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ve 
Geri Verme 

Sınıraşan bir suç olan terör faillerinin adalete teslim edilebilmeleri ve cezalandırıla-
bilmeleri için devletlerarası iş birliğini güçlendirmek önem arz etmektedir. AB üye-
leri arasında geri verme hukukunun başlangıcı sayılan 1957 Avrupa Suçluların İadesi 
Sözleşmesi ve ek Protokolleri, suçluların iadesine ilişkin neredeyse tüm geleneksel 
şart ve istisnaları ihtiva etmekte idi. Bununla birlikte, Avrupa Konseyi, devletleri ya-
bancı devletlerin yargı kararlarını uygulamaya teşvik etmiş ve belli hallerde siyasal 
suç istisnasının geçerli olmayacağını kabul etmiştir. Örneğin, Avrupa Terörizm Söz-
leşmesi kapsamına giren suçlarda, suçluların iadesi bakımından siyasal suç istisnası 
kaldırılmıştır. AB de temelde bu stratejiyi izlemiştir. 1995 tarihli AB Üyeleri Arasın-
da Basitleştirilmiş İade Usulü Hakkında Sözleşme ve 1996 tarihli AB Üyeleri Arasında 
İadeye Müteallik Sözleşme, suçluların iadesine ilişkin bazı şart ve istisnaları ya or-
tadan kaldırmış ya da sınırlandırmıştır. Bununla birlikte, bu sözleşmeler çok destek 
bulamamıştır. 1999 senesine gelindiğinde AB bu hususta strateji değişikliğine gide-
rek “yargısal kararların karşılıklı tanıması” (mutual recognition of judicial decisions) 
sistemini cezai işlerde iş birliğinin temel ilkesi olarak benimsemiştir15. 

15 Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, 2.ed., Oxford, s. 231.  



238

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

2002 yılına gelindiğinde ise Avrupa Birliği Yakalama Müzekkeresi Konsey’in bir çer-
çeve kararıyla ihdas edilmiş ve kendisinden önceki suçlularının iadesi sisteminin 
yerini almıştır16. Müzekkerenin ihdasının arkasında yatan temel sebepler suçluların 
iadesini karmaşıklık ve gecikme gibi unsurlardan arındırmak olmuştur. Bunlar daha 
ziyade Ceza kovuşturması ve cezaların infazı bakımından ortaya çıkan zorlukların 
neden olduğu sorunların giderilmesi ve geri vermenin basit bir yolla gerçekleştiril-
mesine yönelik metinler olmuştur.  

Diğer AB üyesi bir ülkenin ceza mahkemelerinin verdiği kararların tanınması ve tenfi-
zi için neredeyse otomatik bir sistem kurma önerisinin dayanağı olan serbest dolaşım 
ilkesi, “karşılıklı güven” kavramına dayanmaktadır. AB üye ülkelerinin demokrasi ve 
insan hakları gibi ortak değerleri paylaştığı kabul edildiğinde herhangi AB üye ülke-
nin hukuk düzeninin ve dolayısıyla ceza mahkemesinin verdiği kararların güvenilir 
olduğunu kabulü Birlik açısından yerindedir. Bu nedenle 2004’te yürürlüğe giren Av-
rupa Yakalama Müzekkeresi, üye devletler arasında geri vermenin yerini almış, Av-
rupa içerisinde suç işleyen ab vatandaşlarının, vatandaşlıkları dikkate alınmaksızın 
soruşturma ve kovuşturmayla karşılaşabileceklerini mümkün kılmıştır. Böylelikle, 
SİDAS’ın uygulanmasındaki en önemli problemlerden biri olan devletlerin siyasi suç 
ile terör suçu arasındaki anlayış ve mevzuat farklılıkları AB bünyesinde ortadan kal-
dırılmıştır. 

Avrupa Birliği Yakalama Müzekkeresi cezai işlerde karşılıklı tanıma (the principle of 
mutual recognition) ilkesine dayanan bir kurumdur. 11 Eylül 2001 saldırıları sonra-
sında ihdas edilen bu kurum kapsamında, çıkarılan yakalama müzekkerelerinin ve 
bunların talep devletler tarafından icrasında hatırı sayılır bir artış yaşanmaktadır. 
Ayrıca, iade sürelerinde de önemli bir kısalma yaşanmıştır17. Bu kuruma müracaattaki 
artış her zaman istikrarlı bir seyir izlemese de kurumun ihdasından evvel AB ülkele-
ri arasındaki suçluların iadesine göre önemli artış yaşanmıştır. Aslında AB Yakalama 
Müzekkeresi, birlikte Avrupa Konseyi 13 Aralık 1957 tarihli Suçluların İadesi Sözleş-
mesi sisteminin yerini almak üzere ihdas edilmesine rağmen, kurumun etkileri bek-
lenin oldukça ötesinde olmuştur18. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi, 1 inci maddeye 
göre “bir üye devlette verilmiş olup da bir başka üye devlet tarafından ceza kovuştur-
ması veya hürriyeti bağlayıcı cezanın veya hürriyeti sınırlayıcı bir güvenlik önlemi-

16  Council Framework Desicion on the Eruopean Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member 
States of the European Union of 13 June 2002 , O J L 190/1, 18 July 2002, in force 7 August 2003. 
17  Boister, s. 232
18  Carlos Gomez - Jara Diez, European Federal Criminal Law, Intersentia, Cambridge, 2015, s. 139.
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nin infazı için aranan kişinin yakalanması ve teslim edilmesini amaçlayan bir mah-
keme kararıdır”. Böylelikle, Avrupa Tutuklama Müzekkeresi, üye devletler arasında 
geri verme hukukuna ilişkin klasik müesseselerin yerine geçmektedir (m.31/1). Ancak 
bu belgenin çıkartılabilmesi, çıkarıldığı devletin kanunlarına göre üst sınırı bir yıllık 
hürriyeti bağlayıcı cezayı veya güvenlik tedbirini gerektiren fiiller için veya bir mah-
kumiyet söz konusuysa en az dört aylık mahkumiyet mevcutsa çıkartılabilir (m.2/1) 

Genel olarak Müzekkere sisteminde, iade şatları önemli ölçüde azaltılmıştır19. Ör-
neğin, AB Yakalama müzekkeresi kurumunun geleneksel suçluların iadesi rejimine 
göre en büyük farklılığı hükûmetin, daha doğrusu iadesi kararlarının siyasi karar ol-
maktan çıkarılmış olmasıdır. Bu bağlamda, iade usulünün depolitizasyonundan söz 
edilmektedir. Zira, geleneksel olarak suçluların iadesi hem idari hem yargısal süreç-
leri ihtiva eden bir usulde yürütülmektedir. Buna mukabil, AB Yakalama Müzekkeresi 
kabul edilmesinden sonra yargısal süreç ağırlık kazanmış olup ilgili hükûmetin kendi 
topraklarında bulunan bir kimsenin iadesini reddetme imkanı birtakım istisnalar ha-
ricinde (teslimin zorunlu reddi nedenleri ve ihtiyari ret nedenleri olmak üzere iki tür ret 
nedeni vardır. Bunlar, suçun müzekkereyi yerine getirecek devlette affa uğramış olması, 
talep edilen kişinin müzekkere konusu suçtan mahkum edilmiş ve bu mahkumiyetin infaz 
edilmiş olması (m.3) (ne bis in idem ilkesi), ilgili kişinin cezayı infaz edecek devlet hu-
kukuna göre atılı eylem için yaşı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmamasıdır (m.3). 
Bunların yanında ihtiyari red nedenleri de bulunmaktadır) kalkmıştır20. Bu Çerçeve Ka-
rar içinde sunulmakta olan Avrupa Yakalama Müzekkeresi, Avrupa Konseyi’nin adli iş 
birliği konusunda bir dönüm noktası olarak nitelediği karşılıklı tanınma ilkesini yü-
rürlüğe sokan, ceza hukuku alanında atılan ilk somut adım olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca, vatandaş iade edilmez kuralı da AB Müzekkeresi kapsamına alınmamıştır. Ka-

19  Boister, s. 231.
20  Gomez/Diez, s. 139-140. Çerçeve kararın gerekçesinde de ‘Birlik için belirlenmiş olan bir özgürlük, güvenlik ve 
adalet alanı oluşturma hedefi, Üye Devletler arasındaki suçluların iadesinin ortadan kaldırılmasını getirmekte ve 
bunun yerine adli makamlar arasında bir teslim sistemini getirmektedir. Ayrıca, suç ile ilgili hükümlerin uygulanması 
veya infazı amacı ile, hüküm giymiş veya zan altında olan kişilerin teslimine ilişkin yeni ve sadeleştirilmiş bir teslim 
sisteminin başlatılması, şu anda var olan suçluların iadesi usullerinde mevcut karmaşıklığı ve gecikme olasılığını 
ortadan kaldırmayı mümkün kılmaktadır. Üye Devletler arasında şu ana kadar devam etmekte olan geleneksel iş birliği 
ilişkilerinin, bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içinde hem karar öncesi hem de nihâi hüküm aşamalarını kapsamak 
üzere cezai konulardaki adli kararların serbestçe hareketine izin veren bir sistem ile değiştirilmesi gerekmektedir’ 
ibaresi yer almaktadır. 
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rar’ın m. 5 (3) hükmüne göre kararı icra eden devletin kendi vatandaşını müzekkere 
çerçevesinde iade edebileceği yolunda bir düzenleme ihtiva etmektedir. AB ülkelerin-
de artık AB vatandaşlarının yaptıkları eylemlerden dolayı AB’deki mahkemeler önün-
de sorumlu olacaklardır. AB ülkeleri vatandaş olduğu gerekçesi ile suçluyu teslim-
den kaçınamayacaklardır. Kişilerin ve ülkelerin yargılama sonucunda cezaların kendi 
ülkelerinde infaz edilmesini isteme hakkı vardır.  Bununla birlikte, bu nevi bir iade 
vatandaşın cezasının kendi ülkesinde infaz edilmesi şartına bağlanmıştır. Keza, m. 
4(2) hükmünde de iadesi istenen vatandaşlar için bir ek kural getirilmiştir. Buna göre, 
müzekkere kararını icra eden devlet (the executing state) kendisi aynı mesele hak-
kında soruşturma başlatmışsa, iade talebini reddedebilir.  Bu durum, Anayasalarında 
vatandaş iade edilmez kuralına yer veren ülkelerde sorunlar yaşanmasına sebebiyet 
vermiştir. Örneğin, Almanya Anayasa değişikliğine gitmeden AB Yakalama Müzekke-
resi Hakkında çıkarılan kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Buna ilave olarak kurumun getirdiği en büyük yenilik, ilgili fiilin her iki ülkede de suç 
olarak kabul edilmiş olması (dual criminality) şartının aranmamasıdır. Bunun teme-
linde, yakalama müzekkeresini çıkaran devletin mevzuatında tanımlanan suçunun, 
müzekkere kararını icra eden devletin onayının gerekmediği düşüncesidir. Bununla 
birlikte bu şartın tamamen terk edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Çerçeve Kararın 
m. 2 (1) hükmüne göre, AB Yakalama müzekkeresi ancak 12 ay veya daha uzun hapis 
cezasını gerektiren suçlar için çıkarılabilir. Keza, m. 2(2) hükmünde 32 suç tipi sa-
yılmaktadır ve bu suçlar bakımından çifte cezalandırılabilirlik kuralı kaldırılmıştır.21 
Çerçeve Kararın 2/2 nci maddesinde listelenmiş suçlar bakımından, bu suçların çıka-
rıldığı devletin kanunlarına göre üst sınırı üç yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı 
cezayı veya güvenlik tedbirini gerektirmesi şartıyla bu filler için çifte cezalandırıla-
bilirlik şartı aranmaz. Filin listelenmiş suçlardan birine girip girmediğini, tutuklama 
müzekkeresini yerine getirme hususunda karar verecek adli makam takdir ve tayin 
edecektir. Avrupa Yakalama Müzekkeresi, hususilik kuralını da içermektedir. Kişi-
lerin temel haklarının korunmasında ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi etkilidir. 
Haklar bağlamında AİHS’de yer alan örneğin adil yargılanmaya ilişkin düzenleme 
esas alınacaktır. 

İade sürecinin hızlandırılması için müzekkere çıkaran devletin yeknesak bir formata 

21 Boister, s. 231.
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uyması gerekmektedir. Buna göre, müzekkerede iadesi istenen kişinin kimliği ve 
tabiyeti, müzekkereyi çıkaran yargısal otoritenin ve yakalama müzekkeresinin 
detayları, suçun ve işlenmesine ilişkin şartların yer alması gerekmektedir. Kararın 
icrası normal şartlarda iadesi talep edilen kişinin iadeye rıza göstermesi halinde 
on gün gün, rızanın söz konusu olmadığı hallerde en çok 90 (60-30) gün içinde 
gerçekleştirilmelidir22. (İnfaza dair kararın verilmesinden sonra kişi 10 gün içinde teslim 
edilecektir. Teslim, istisnai hallerde ciddi insani nedenlerle, örneğin teslimin talep edi-
len kişinin hayatı ve sağlığının tehlikeye girmesine yol açabileceğine inanmak için cid-
di sebepler varsa, geçici olarak ertelenebilir. Avrupa tutuklama müzekkeresinin infazı bu 
sebepler ortadan kalkar kalkmaz gerçekleşecektir. İnfaz edecek olan adli makam müzek-
kereyi çıkaran adli makamı derhal bilgilendirecek ve yeni bir teslim tarihi üzerinde anlaşı-
lacaktır. Bu halde teslim, üzerinde anlaşılan tarihten itibaren 10 gün içinde gerçekleştiri-
lecektir (m.23/4)) Teslim talebi doğrudan adli makamdan gelir ve diğer adli makama 
iletilir. Müzekkerenin infazı konusunda karar verecek olan da bir adli makamdır. Ara-
nan kişinin yerinin bilinmesi halinde müzekkere doğrudan bu kişinin bulunduğu yer 
adli makamına iletilecektir. Aranan kişinin yerinin bilinmemesi halinde kişi hakkında 
Schengen Bilgi Sistemine bilgi girilecek, Avrupa Yargı Ağı’ndan (European Judicial 
Network) yardım alınabilecek ve duruma göre Interpol kanalı ile de arattırılması is-
tenilecektir. 

AB’nin kendi içinde suçluların iadesi sistemini düzenleyen AB Yakalama Müzekkere-
si’nin yanında üçüncü devletlerle iade rejimini düzenleyen andlaşmalar da yapmıştır. 
AB, 1 Mayıs 1999 tarihinde Amsterdam Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinde itiba-
ren, polis ve cezai işlerde adli yardımlaşma meselelerinde de uluslararası andlaşmalar 
yapma yetkisini haizdir.23 Gerçekten, bu tarihten sonra AB’nin bu alandaki faaliyetleri 
genişlemiştir. Terörizm ve örgütlü suçluluğun gittikçe uluslararası bir nitelik kazan-
ması AB’yi kendi sınırları dışında da iş birliği yapmaya itmektedir. Lizbon Antlaşması 
yürürlüğe girdikten sonra, bu antlaşmanın m. 218 hükmü uyarınca üçüncü devletlerle 
cezai işlerde iş birliği konusunda anlaşmalar, eski antlaşmanın m. 38 ve 24 hükümleri 
uyarınca akdediliyordu.24 

Bu normatif çerçevede, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra AB, ABD ile suçluların 

22 Boister, s. 232.
23 Schröder/Stiegel, ‘Zusammenarbeit mit Drittstaaten’ in: Europaeisches Strafrecht, Hrsg. Sieber/Satzger, Nomos, 
2.Auflage, 2014, kn. 1.
24 Schröder/Stiegel, kn. 1.
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iadesi ve adli yardımlaşma konusunda bir ikili anlaşma yapmıştır. 25.6.2003 tarih-
li AB-ABD suçluların iadesi ve adli yardımlaşma anlaşması, AB’nin bir bütün olarak 
üçüncü bir devletle akdeddiği ilk anlaşma olma hüviyetindedir25. Anlaşma, terörle 
mücadelede acil bir ihtiyaç olarak görülen AB-ABD iş birliği temelinde akdedilse de 
bunu aşan bir ağırlık ve öneme ulaşmıştır.26  Bu çerçevede, iade ve adli yardımlaşma-
ya ilişkin iki anlaşma yapılmıştır. İade Anlaşması’na göre, cezası bir yılı aşan her suç 
için iade mümkün olacaktır. Bu şekilde, eskiden ikili anlaşmalarda yer alan listeleme 
usulü terkedilmiş olmakta ve iade kurumunun tatbik sahası genişletmiş olmaktadır.  
Bu anlaşma, halihazırda üye devletlerle akdedilmiş anlaşmaları tamamlamış, onların 
yerini almamıştır.27 Anlaşmayla birlikte, AB ile ABD arasında suçluların iadesi usulü 
kolaylaştırılmıştır. Ölüm cezası gibi tartışmalı konularda, kendisinden iade talebinde 
bulunulan üye devletin ölüm cezasının infaz edilmemesi şartıyla iade talebini yerine 
getirilebileceği yolunda bir kural kabul edilmiştir (m. 13). 

SONUÇ

25 30.11.2009 tarihinde ise AB-ABD Antlaşması model alınarak, AB-Japonya Anlaşması kabul edilmiştir. Japonya 
ile yapılan Anlaşma, daha evvel bu ülkenin üye devletlerle ikili anlaşmalar akdetmemiş olması nedeniyle bir yenilik 
niteliği arz etmektedir.
26 Schröder/Stiegel, kn. 6.
27 Schröder/Stiegel, kn. 7.
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Bir model olarak yakalama müzekkeresi AB bağlamı dışında düşünüldüğünde, dev-
letlerin egemenlik kaygıları ve karşılıklı güvensizlik nedeniyle, terörizm ve diğer ulus 
ötesi suçluluğun bastırılması sözleşmeleri ile bu sistemin diğer devletlerce de kabulü 
zordur. Zira, AB’nin yakalama müzekkeresine ilişkin çerçeve karar kabul edilmeden 
önce de Avrupa Birliği’nin ortak temel değerleri taşıdığı kabul edilmekteydi ve ayrıca 
2002’ye kadar fail ve mağdur hakları da dahil olmak üzere ceza adalet sistemine iliş-
kin çerçeve kararlar benimsenmişti. Keza, bazı AB üyesi devletlerin iade şartlarının ve 
istisnalarının kaldırılması karşısında direnç göstermeleri ve usulde politik safhanın 
her şeye rağmen muhafaza edilmiş olması da AB’de kararların karşılıklı tanımanın 
da mükemmel bir itimada dayanmadığını göstermektedir.  AB Adalet Divanı, Çerçeve 
Kararı’nın insan haklarını ihlal etmediğine karar vermiş olsa da çerçeve karar insan 
hakları korumasına yer vermemekte, daha önce değindiğimiz üzere AİHS’ne atıfta 
bulunmaktadır28. 2017 tarihli Terörizm Direktifi ile terörist grup ve yapılandırılmış 
grup tanımları yapılmaktadır. Bunlar değerlendirildiğinde çok geniş bir terör örgü-
tü tanımının yapıldığı görülmektedir. Bu tanım TCK 220’ye göre çok daha esnek ve 
geniştir. Ayrıca, hukuka aykırı sisteme girme gibi yeni suç tipleri ile klasik suçlara ek 
olarak terörizm suçları genişlemiştir.  Üye devletlerin, sadece Avrupa Yakalama Mü-
zekkeresi için değil genel olarak AB mevzuatı ile üye devletlerin ulusal hukuklarının 
çatışması halinde AB mevzuatının geçerli sayılacağı kabul edilmesi de bir sorun ola-
rak meydana gelebilecektir29. Anti terörizm mevzuatının cezalandırmayı da genişlet-
miştir. Daha önce değinildiği üzere bu nitelikteki ilk sözleşmelerde doğrudan zarar 
aranmaktayken, daha sonra sistem finansal desteğe kadar genişleyen bir cezalandır-
ma sistemine dönüşmüştür. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ile her ne kadar federal 
devlet içinde suçluların teslim edilmesine ilişkin kurallara benzer bir sistem getir-
meye çalışmaktaysa da ulusal polis kuvvetlerinin Europol ile iş birliğinde zayıf kal-
makta, bu durum da mücadelenin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Birlik ge-
nelinde Avrupa Tutuklama Müzekkeresi çerçevesinde başvuruların reddi nedenleri de 
tartışmaya açıktır. Özellikle ceza adalet sisteminde üye devletler arasında yeksenaklık 
olmamasının, örneğin, uzun yargılama süreleri, tutukluluk süreleri, adil yargılanma 
ilkeleri gibi sorunların Avrupa Tutuklama Müzekkeresi’nin reddi sebebi olup olma-
yacağı tartışmalıdır30. Üye ülkelerin her biri aynı derecede ceza adalet sistemine sahip 

28 Boister, s. 232
29 ABAD 5 Aralık 2017, C-42-17 Taricco II/ 3 Mayıs 2007 Advocaten Voor de Wereld, J.R. Spencer, Mutual Recognition, 
Harmonization and Traditional Intergovernmental Models, in: Handbook of European Criminal Procedure, Ed. R.E. 
Kostoris, Springer, 2018, s.292.
30 Symeou v. Public Prosecutor’s Office, Patras (2009) EWHC 897, Spencer, s.293.
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olup olmadığı da Birlik genelinde tartışmaya açık ve henüz çözümlenmemiş bir konu 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
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ÖZET

Bütün dünyada terörizmin insan haklarına, hukuk devletine ve demokratik düzene 
yönelik en büyük tehdidi oluşturduğuna kuşku yoktur. Yargılama yetkisi dâhilinde-
ki insanları terör eylemlerinden korumak ve terörle mücadele etmekle yükümlü olan 
devletlerin, bu yükümlülüklerini hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına uygun 
yerine getirmeleri gerekmektedir. Devletlerin terörle mücadelesi ile insan hakları 
arasında bir çelişki olduğu düşünülse bile, teröre karşı demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun olarak mücadele edilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırı olarak 
nitelendirilemez. Demokratik toplumlarda terörle mücadele yöntemleri ve terörle 
mücadelede uyulması gereken insan hakları standartlarının belirlenmesi konusunda, 
Avrupa Konseyi (AK) nezdinde uzun zamandan beri çeşitli çalışmalar yürütülmek-
tedir. Diğer yandan terörizm ve terörle mücadeleyle bağlantılı olarak bugüne kadar 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM veya Mahkeme) birçok bireysel başvuru 
yapılmıştır. AİHM terörizm ve terörle mücadeleyle ilgili bireysel başvuruları, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS veya Sözleşme) ve Ek Protokol hükümleri kapsamın-
da değerlendirerek, taraf devletlerin yükümlülükleri konusunda bazı tespitlerde bu-
lunmaktadır. AİHM’nin terörizmle ilgili kararları, AİHS ve Ek Protokol hükümlerinin 
hemen hepsini kapsamaktadır. Bu nedenle terörle mücadele ve insan hakları ilişkisi-
nin AİHS’de güvenceye alınan her bir hak ve özgürlük yönünden ayrı ayrı incelenme-
sinden ziyade, terörle mücadelenin farklı aşamaları göz önüne alınarak değerlendi-
rilmesi daha uygun olacaktır. AİHM kararları çerçevesinde terörle mücadele ve insan 
hakları konusunu ele alan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
terörün önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin AİHS ve Ek Protokollere uygunluğu 
incelenmekte; ikinci bölümde, terörle mücadele sırasında ortaya çıkabilecek insan 
hakları ihlalleri değerlendirilmekte; son bölümde ise terörün olumsuz etkilerinin gi-
derilmesi, terör ve terörle mücadeleden kaynakların zararların karşılanması üzerinde 
durulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, terörle mücadele, olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma
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ABSTRACT

It is beyond any doubt that terrorism poses the greatest threat to human rights, rule 
of law and democratic order in the whole world. States under the obligations of pro-
tecting people from terrorist activities and fighting against terrorism within their ju-
risdiction are required to fulfil their obligations in line with the principles of the rule 
of law and human rights. Although it can be considered that there is a contradiction 
between states’ counter-terrorism actions and human rights, fighting against ter-
rorism in accordance with the necessities of a democratic society cannot be regarded 
as contrary to basic rights and freedoms. The Council of Europe (the CoE) has been 
working for many years to establish human rights standards to be implemented in 
the course of fighting against terrorism and counter-terrorism methods. On the other 
hand, the European Court of Human Rights (“ECtHR” or “the Court”) received many 
individual applications in connection with terrorism and counter-terrorism measu-
res so far. The ECtHR examines the applications in connection with terrorism and 
counter-terrorism measures within the scope of the European Convention on Human 
Rights (“ECHR” or “the Convention”) and its Additional Protocols and clarifies the 
obligations of states parties in this regard. The judgments of the ECtHR in relation 
to terrorism cover almost all provisions of the ECHR and Additional Protocols the-
reto. Therefore it seems to be more convenient to analyse the connection between 
the counter-terrorism and human rights having regard to different phases of coun-
ter-terrorism initiatives rather than examining each and every right and freedom 
protected under the ECtHR separately. This paper examines the counter-terrorism 
and human rights in the light of the judgments of the ECtHR and includes three parts. 
The first part examines the consistency of measures taken for the prevention of ter-
rorism with the ECHR and its Additional Protocols; the second part explores the hu-
man rights violations that might occur during the fight against terrorism; and the 
last part analyses remedying negative effects of terrorism and recovering damages 
resulting from terrorism and counter-terrorism measures.

Keywords: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, 
counter-terrorism, derogation in time of emergency
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GİRİŞ

Terör ve terörizm kavramlarının günümüzdekine yakın anlamlarda kullanılması 19. 
yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında yaşanan siyasi şiddet olaylarına dayanmak-
tadır. İlk örnekleri Rusya’da görülen ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan 
siyasi suikastlar ve diğer şiddet eylemleri “modern terörizm”in başlangıcına işaret 
etmektedir. Ancak bireysel ve kitlesel şiddet eylemleriyle toplumda korku ve tedhiş 
ortamı oluşturarak, belirli amaçlara ulaşmaya çalışılmasına, tarihin ilk dönemlerin-
den beri rastlanmaktadır.1 Modern Dönem’de terörizmin yol açtığı kayıp ve zararların 
artması ve terör eylemlerinin yaşandığı coğrafyanın genişlemesi, terörün insan hak-
larına, hukuk devletine ve demokratik düzene yönelik en büyük tehdidi oluşturduğu-
nu açıkça ortaya koymuştur.

Terörizmin küresel boyutları, terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel iş birliğini 
zorunlu hale getirmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 2006 yılında ka-
bul ettiği terörle mücadelede küresel strateji, dört sütundan oluşmaktadır. Bunlardan 
birincisi terörizmin yayılmasına sebep olan koşulların giderilmesi, ikincisi terörün 
önlenmesi ve terörle mücadele, üçüncüsü bu konuda devletlerin kapasitesini artıra-
rak, BM’nin rolünün güçlendirilmesi, dördüncüsü ise bu kapsamda insan hakları ve 
hukuk devletinin güvenceye alınmasıdır.2 Terörle mücadelede devletlerin iş birliğini 
gerektiren belli başlı konular arasında, öncelikle terör suçlarının kapsamının belir-
lenmesi, terörle mücadelede bilgi ve istihbarat paylaşımı, terör şüphelilerinin yaka-
lanması ve yetkili adli makamlara sevk edilmesi, terörün finansmanının engellen-
mesi ve terörden etkilenenlerin zararlarının giderilmesi sayılabilir. Yargılama yetkisi 
dâhilindeki insanları terör eylemlerinden korumak ve terörle mücadele etmekle yü-
kümlü olan devletlerin, bu yükümlülüklerini hukuk devleti ilkelerine ve insan hakla-
rına uygun yerine getirmeleri gerekmektedir.3 Devletlerin terörle mücadele faaliyet-
leri ile insan hakları arasında ilk bakışta bir çelişki olduğu düşünülse bile, terörizme 
karşı demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak mücadele edilmesi te-
mel hak ve özgürlüklere aykırı olarak nitelendirilemez.

Tarihsel süreçte dünyada terörizmden en çok mustarip olan bölgelerin başında ge-

2 Bkz. https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy#poa3, (15 Aralık 2018)
3 Bkz. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights, Terrorism and Coun-
ter-terrorism - Fact Sheet No. 32”, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf, (15 Aralık 
2018)
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len Avrupa’da4 terörle mücadele konusundaki iş birliği çalışmaları diğer uluslararası 
örgütlerden daha önce başlamıştır. Demokratik toplumlarda terörle mücadele yön-
temleri ve terörle mücadelede uyulması gereken insan hakları standartlarının be-
lirlenmesi konusunda, Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde uzun zamandan beri çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. AK üyesi devletler tarafından doğrudan terörle mücadele 
ve terörizme karşı iş birliği amacıyla hazırlanarak kabul edilen belli başlı sözleşmeler 
şunlardır:5

Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (1977) ve Değişiklik Protokolü 
(2003)6

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2005) ve Değişiklik Pro-
tokolü (2015)7

Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin 
Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2005)8

Söz konusu sözleşmelerin tamamına Türkiye taraf olup, hazırlanması ve kabulü aşa-
masında önemli katkılarda bulunmuştur.9

4 Bkz. John Hedigan, “The European Convention on Human Rights and Counter-Terrorism”, Fordham International 
Law Journal, 28, 2, (2004), s. 403
5 Terör suçlarının yanı sıra, genel olarak suç ve cezalara ilişkin konular hakkında kabul edilen diğer sözleşmeler hak-
kında bkz. https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/conventions, (15 Aralık 2018)
6 European Convention on the Suppression of Terrorism [ETS No.090], https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/090, (15 Aralık 2018); Protocol amending the European Convention on the Suppression of 
Terrorism [ETS No. 190], https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/190, (15 Aralık 2018)
7 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism [CETS No.196], https://www.coe.int/en/web/conven-
tions/full-list/-/conventions/treaty/196, (15 Aralık 2018); Additional Protocol to the Council of Europe Convention 
on the Prevention of Terrorism [CETS No.217], https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/tre-
aty/217, (15 Aralık 2018)
8 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and 
on the Financing of Terrorism [CETS No.198], https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/tre-
aty/198, (15 Aralık 2018)
9 Türkiye’nin AK bünyesinde doğrudan terörle mücadeleyle ilgili olarak kabul edilen sözleşmelerin hazırlık çalışma-
larındaki katkılarının yanı sıra Sözleşmelerin etkin şekilde uygulanması ve terörle mücadelede iş birliği konusunda-
ki girişimleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda 24-25 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Terörle 
Mücadelede Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Konferansı hakkında bkz. https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/
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Terörizm ve terörle mücadeleyle bağlantılı olarak bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM veya Mahkeme) birçok bireysel başvuru yapılmıştır. Bu kap-
samda AİHM gündemine gelen ilk başvurular 1950’li yılların sonlarında İrlanda Cum-
huriyetçi Ordusu’nun (IRA) Kuzey İrlanda’da artış gösteren terör saldırılarına karşı 
alınan önlemlerle ilgili Lawless /İrlanda (No. 3)10 ve İrlanda / Birleşik Krallık11 başvu-
rularıdır. AİHM terörizm ve terörle mücadele kapsamında Birleşik Krallık hakkında 
verdiği ilk kararların ardından Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya ve Rusya hakkında ya-
pılan birçok bireysel başvuruyu incelemiştir. AİHM terörizm ve terörle mücadeleyle 
ilgili bireysel başvuruları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS veya Sözleşme) ve 
Ek Protokol hükümleri çerçevesinde değerlendirerek, taraf devletlerin yükümlülük-
leri konusunda bazı tespitlerde bulunmaktadır. AİHM’nin terörizmle ilgili kararları, 
AİHS ve Ek Protokol hükümlerinin hemen hepsini kapsamaktadır.12 Bu nedenle te-
rörle mücadele ve insan hakları ilişkisinin AİHS’de güvenceye alınan her bir hak ve 
özgürlük yönünden ayrı ayrı incelenmesinden ziyade, terörle mücadelenin farklı aşa-
maları göz önüne alınarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.

AİHM kararları çerçevesinde terörle mücadele ve insan hakları konusunu ele alan bu 
çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, terörün önlenmesi amacıyla 
alınan önlemlerin AİHS ve Ek Protokollere uygunluğu incelenmekte; ikinci bölüm-
de, terörle mücadele sırasında ortaya çıkabilecek insan hakları ihlalleri değerlendi-
rilmekte; son bölümde ise terörün olumsuz etkilerinin giderilmesi, terör ve terörle 
mücadeleden kaynaklanan zararların karşılanması üzerinde durulmaktadır.

I- Terörün Önlenmesi Kapsamında Alınan Önlemlerin AİHS ve Ek Protokollere Uy-

national-and-international-coordination, (15 Aralık 2018)
10 Lawless /İrlanda (No. 3) (332/57), 1 Temmuz 1961. AİHM Lawless kararında Sözleşme ihlali tespit etmese de, davalı 
devletin AİHS’nin 17. maddesi uyarınca ileri sürdüğü, İRA terör örgütü mensubu olan başvuranın Sözleşme’de tanınan 
hak ve özgürlükleri kötüye kullandığı yönündeki itirazını kabul etmeyerek, başvuranın şikâyetlerini esas yönünden 
değerlendirmeye almıştır.
11 İrlanda / Birleşik Krallık (5310/71), 18 Ocak 1978. AİHM İrlanda / Birleşik Krallık kararında Birleşik Krallık 
makamları tarafından 1971-1975 yılları arasında terör eylemleriyle bağlantılı olarak yargı kararı olmaksızın gözaltına 
alınan kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin, özellikle psikolojik sorgulama teknikleri sırasında başvurulan bazı yön-
temlerin, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiği sonucuna varmıştır.
12 Bkz. European Court of Human Rights, “Factsheet – Terrorism and the ECHR”, https://www.echr.coe.int/Do-
cuments/FS_Terrorism_ENG.pdf (15 Aralık 2018). Terörizmle ilgili bilgi notunun en son 2016 yılının Mart ayında 
güncellenen Türkçe çevirisi için bkz. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_TUR.pdf (15 Aralık 2018). 
Ayrıca bkz. Ana Salinas de Frias, Counter-terrorism and human rights in the case law of the European Court of Human 
Rights, Strasbourg (2013), Council of Europe, s. 11-14
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gunluğu

AİHS ve Ek Protokollerde terör kavramına yer verilmemiş olsa da Sözleşme’nin birçok 
maddesinde ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü,13 kamu güvenliğinin korunması, karga-
şa ve suçun önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması taraf dev-
letler yönünden bazı hakların sınırlandırılması bakımından meşru amaçlar arasında 
sayılmıştır. Terörün önlenmesi amacıyla hak ve özgürlüklere yönelik müdahalenin 
öncelikle hukuka uygun olması gerekmektedir. Müdahalenin hukuka uygun olduğu-
nun kabul edilebilmesi için uygulanan önlemlerin iç hukuk kurallarına dayanması, 
ilgili şahıslar tarafından erişilebilir ve sonuçlarının öngörülebilir nitelikte olması 
aranmaktadır. 

Ayrıca meşru sınırlandırma amaçları çerçevesinde gerçekleştirilen müdahalenin, de-
mokratik toplum düzeni gereklerine uygun olması zorunludur. Bu kapsamda bireyin 
hak ve özgürlüklerine yönelik sınırlamanın acil bir toplumsal gereksinime dayanması 
ve öngörülen meşru amaçlarla orantılı olması lazımdır. Demokratik toplum düzeni 
gereklerine uygunluk kriteri, ulusal güvenliğin korunması için alınacak önlem ve uy-
gulanacak sınırlamaların bireylerin hak ve özgürlüklerinin maruz kalacağı müdaha-
lenin ciddiyeti göz önüne alınarak dengelenmesini gerektirmektedir. 

AİHS’nin 8, 10 ve 11. maddeleri ile Ek 1 No’lu Protokolün 1. maddesinde yer verilen 
gereklilik sıfatı daha hafif bir tedbir bulunmaması halinde, vazgeçilmez ya da kesin 
gereklilik anlamına gelmese de, AİHM gizli teknik takiple ilgili Klass vd. / Almanya14 
ve Kennedy / Birleşik Krallık15 kararlarında, davalı devletlerce başvurulan tedbirlerin 
mazur görülebilmesinin, demokratik kurumların korunması için kesin gerekli olma-
sı koşuluna bağlı olduğunu kabul etmiştir.16 Pratikte bunun anlamı, müdahale yet-
kisinin kötüye kullanılmasını engelleyecek yeterli ve etkili güvencelerin bulunması 
zorunluluğudur. Başvurulan önlemlerin niteliği; kapsamı; süresi; uygulamayı gerek-
tiren neden; onay veren, uygulayan ve denetleyen makamlar ve iç hukukta öngörü-
len başvuru yolları gibi somut davanın koşulları göz önüne alınarak değerlendirme 
yapılmaktadır.17

13 İfade özgürlüğünü güvenceye alan AİHS’nin 10. maddesinde yer almaktadır.
14 Klass vd. / Almanya, (5029/71), 6 Eylül 1978
15 Kennedy / Birleşik Krallık, (26839/05), 18 Mayıs 2010
16 European Court of Human Rights , “National security and European case-law”, Kasım 2013, https://www.echr.coe.
int/Documents/Research_report_national_security_ENG.pdf, (15 Aralık 2018), s. 7-14
17 AİHM Klass vd. ve Kennedy kararlarında davalı devletlerin, başvuranların özel ve aile yaşamına yönelik müdahale 
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Olağanüstü dönemlerde terörün önlenmesi kapsamında alınacak önlemler, olağan 
dönemlerden farklılık göstermektedir. AİHS’nin 15. maddesi kapsamında ulusun var-
lığını tehdit eden genel bir tehlikenin mevcut olduğuna karar verilmesinde devletlerin 
geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak Sözleşme’de öngörülen yükümlülük-
lere aykırı olarak alınabilecek tedbirlerin durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve 
uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklere ters düşmemesi gerekmektedir.18 
Ayrıca Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca «…meşru savaş fiilleri sonucun-
da meydana gelen ölüm hali dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. madde-
ye aykırı tedbirler…» alınmasına cevaz verilmemektedir.19 AİHS’nin 15. maddesinin 3. 
fıkrasına göre, Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alma hakkını 
kullanan taraf devletlerin, «…alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tam bilgi…» vermesi gerekmektedir. AİHM’ye göre, 
Sözleşme’ye taraf devletlerin terör eylemlerine karşı alacağı tedbirlerde yakın tehlike 
koşulu, gerekli tedbirleri almadan önce felaketin gelmesini beklemesi gerektiği şek-
linde dar olarak yorumlanamaz. Daha önceden yaşanan terör eylemlerinin niteliği, 
gerçek bir tehlikenin mevcut olduğunu ortaya koyabilir.20

AİHS’nin 15. maddesi uyarınca yapılan deklarasyonlar, AİHM’nin bu dönemde yapılan 
başvuruları incelemesine engel olmayıp, AİHM alınan tedbirlerin durumun kesinlikle 
gerektirdiği ölçüde olup olmadığını; uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülük-
lere uygunluğunu; ayrıca sınırlandırılmasına müsaade edilmeyen mutlak hakları ihlal 
edip etmediğini incelemektedir.21 Bugüne kadar, İrlanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, 
Türkiye, Fransa, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan ve Ukrayna tarafından müracaat 
edilen AİHS’nin 15. maddesi, AİHM tarafından İrlanda, Birleşik Krallık, Yunanistan ve 
Türkiye hakkında yapılan başvurular kapsamında incelenmiştir.22

oluşturan düzenlemelerin söz konusu koşullara uygun olduğunu tespit ederek, Sözleşme’nin ihlal edilmediğine karar 
vermiştir.
18 William A. Schabas, The European Convention on Human Rights – A Commentary, Oxford (2015), Oxford Univer-
sity Press, s. 587-604
19 AİHS ve Ek Protokollerin orijinal metinleri ve Türkçe çevirileri için bkz. https://www.echr.coe.int/Pages/home.
aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer, (15 Aralık 2018)
20 A. vd. / Birleşik Krallık, (3455/05), 19 Şubat 2009, § 177
21 Bkz. European Court of Human Rights, “Guide on Article 15 of the Convention – Derogation in time of emergen-
cy”, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf, (15 Aralık 2018)
22 Bkz. European Court of Human Rights, “Factsheet – Derogation in time of emergency”, https://www.echr.coe.int/
Documents/FS_Derogation_ENG.pdf, (15 Aralık 2018)
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AİHM önüne gelen başvurular kapsamında taraf devletlerin terörün önlenmesi ama-
cıyla aldığı tedbirlerin özel ve aile hayatına saygı hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü 
ile serbest seçim hakkına aykırı olduğu iddiaları bulunmaktadır.23 Diğer yandan terör 
şüpheli ve sanıklarının işkence ve kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, 
adil yargılanma hakkı ve iç hukukta etkin bir başvuru yolu bulunmadığı yönündeki 
şikâyetleri de çeşitli bireysel başvurular kapsamında AİHM gündemine gelmiştir.24

II- Terörle Mücadele Sırasında Ortaya Çıkabilecek İnsan Hakları İhlalleri

Terör eylemlerinin hazırlık aşamasından, icra aşamasına ve ardından terör şüpheli-
lerinin takibi ve yargılanma aşaması da dâhil olmak üzere terör suçlarıyla mücadele-
nin bütün safhaları bu başlık altında incelenebilir. Terörle mücadele sırasında alınan 
önlemler, terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya olayın niteliğine göre zararları-
nı en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını; terörden zarar gören bireylere 
gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlanmasını; teröristlerin takibi, yakalanması 
ve adli mercilere sevk edilmesini ve nihayet terör sanıklarının yargılanmasını kap-
samaktadır.

Terör eylemlerinin hazırlık ve icra aşamasında, teröristleri engellemek ve bertaraf et-
mek için güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüde ve oran-
tılı olması, iyi planlanması ve doğru yönetilmesi önem taşımaktadır. Terör eylemle-
rini durdurmak için güvenlik güçlerinin öldürücü güç kullanması gerekebilir. Ancak 
teröristlerden farklı olarak, devletin terör şüphelileri dâhil olmak üzere herkesin 
yaşam hakkını koruma yükümlülüğü olduğundan, güvenlik güçleri tarafından öldü-
rücü güç kullanılmasına ancak kendilerinin ve diğer bireylerin hayatlarını korumak 
için kesinlikle zorunlu olması durumunda başvurulması gerekmektedir. AİHM’nin 
McCann vd. / Birleşik Krallık kararında, 1988 yılında Cebelitarık’ta bombalı bir saldırı 
düzenleyeceğinden şüphelenilen IRA üyesi üç teröristin güvenlik güçleri tarafından 
öldürülmesi vakasında, operasyonun öldürücü güce başvurmadan da gerçekleştiri-
lebileceği gerekçesiyle, AİHS’nin yaşam hakkını güvenceye alan 2. maddesinin ihlal 
edildiğine karar verilmiştir.25

2004 yılının Eylül ayında Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya’nın Beslan ken-

23 Bkz. European Court of Human Rights, “COURTalks - Terrorism”, https://www.echr.coe.int/ Documents/COUR-
Talks_Terr_Talk_ENG.PDF, (15 Aralık 2018)
24 Bkz. European Court of Human Rights, “Factsheet – Terrorism and the ECHR”
25 McCann vd. / Birleşik Krallık, (18984/91), 27 Eylül 1995
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tindeki bir okulda çoğunluğu çocuklardan oluşan 1000’in üzerindeki kişinin terö-
ristler tarafından 50 saati aşkın bir süre rehin alınmasının ardından teröristlerle gü-
venlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonunda, 330’un üzerindeki kişinin hayatını 
kaybetmesi, yüzlerce kişinin de yaralanması vakasıyla ilgili olarak, mağdur şahısların 
yakınları tarafından AİHM’ye başvuruda bulunulmuştur. AİHM Beslan saldırılarıyla 
ilgili olarak Rusya Federasyonu hakkında yapılan Tagayeva vd. / Rusya başvuruların-
da, bölgede muhtemel terör saldırıları konusunda mevcut istihbarata rağmen yetkili 
makamlar tarafından gerekli önlemlerin alınmamış olması, güvenlik operasyonun 
planlanması ve icrasında ciddi eksiklikler bulunması ve güvenlik güçlerinin öldürücü 
güç kullanması nedeniyle AİHS’nin 2. maddesinin esas yönünden; ayrıca somut olay-
da güvenlik güçleri tarafından kullanılan yöntemlerin hukuka uygunluğu konusunda 
etkin bir soruşturmanın yapılmaması nedeniyle AİHS’nin 2. maddesi kapsamındaki 
usul yükümlülüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.26

Terörle mücadele sırasında güvenlik güçlerinin teröristlere karşı, olayın gerektirdi-
ği ölçüde güç kullanması gerekli ve kaçınılmaz olsa da, olayın gerçekleşme koşulları 
göz önünde alındığında, alınan tedbirlerin ve kullanılan zorlayıcı gücün durumun ge-
rektirdiği ölçüde ve orantılı olması gerekmektedir. Taraf devletlerin terörle mücadele 
çabalarını AİHS’de ve AİHM kararlarında öngörülen koşullara aykırı gerçekleştirmesi 
durumunda, somut vakanın özelliklerine göre, AİHS’nin 2. maddesinin yanı sıra, 3., 
4., 5., 8. ve AİHS’ye Ek 1 No’lu Protokolün 1. maddesinin ihlali de söz konusu olabil-
mektedir.27

Terörle mücadele kapsamında taraf devletlerin karşılaştıkları iki önemli Sözleşme 
ihlalinden birisi kişi özgürlüğü ve güvenliği, diğeri ise adil yargılanma hakkıdır. Te-
rör şüphelilerinin yakalanması, gözaltı ve tutuklanma gerekçelerinin hukuka uygun 
olması, gözaltı ve tutukluluk sürelerinin makul olması, ayrıca söz konusu tedbirlere 
karşı yargısal başvuru yollarının bulunması, AİHS’nin 5. maddesine uygunluk yö-
nünden önem taşımaktadır. Kovuşturma aşamasında terör sanıklarının, AİHS’nin 
6. maddesinde öngörülen adil yargılanma güvencelerine ve sanık haklarına riayet 
edilmesi gerekmektedir. Terör suçlarıyla ilgili davaların genelde çok sanıklı olması 
ve karmaşık sorunlar içermesi nedeniyle tutukluluk ve yargılama süreleri uzayabil-
mektedir. Bu nedenle yargılama makamlarının, yargılamanın her aşamasında AİHM 
kararlarında öngörülen usul güvencelerine uygun işlem tesis etmeleri gerekmektedir. 

26 Tagayeva vd. / Rusya, (26562/07 vd.), 13 Nisan 2017
27 Bkz. European Court of Human Rights, “Factsheet – Terrorism and the ECHR”
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AİHS’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen usul ve koşullarda eksiklik nedeniyle ihlal 
tespit edilmesi halinde, toplumda insan haklarını koruma mekanizmalarının terö-
ristleri koruduğu gibi bir algı oluşabilmektedir. Bu nedenle, devletlerin terörle meşru 
mücadelelerinde AİHS’de öngörülen esas ve usul kurallarına uymaları önem kazan-
maktadır.

Terörle mücadele kapsamında karşılaşılan bir diğer sorun da, terör şüphelisi ve 
mahkûmlarının sınır dışı ve iade edilme koşulları ile olağan dışı yollarla iade (ext-
raordinary rendition) uygulamalarıdır. Terör şüphelisi ve mahkûmlarının işkence ve 
kötü muameleye maruz kalma riskleri bulunan ülkelere iade edilmesi, geçmişte işle-
dikleri suçun niteliğine bakılmaksızın, AİHS’nin 3. maddesinin ihlaline yol açmakta-
dır. AİHM Saadi / İtalya kararında, Tunus’ta gıyaben yargılanıp, mahkûm edilen baş-
vuranın Sözleşme’de yasaklanan bir muameleye maruz kalmayacağına dair gerekli 
diplomatik güvenceler sağlanmadan sınırdışı edilmesinin AİHS’nin 3. maddesini ihlal 
edeceğine karar vermiştir.28 AİHM bazı benzer başvurularda, davanın esasının ince-
lenmesi sonuçlanana kadar, İçtüzüğün 39. maddesi uyarınca başvuranların iade edil-
memesi yönünde geçici tedbir kararı verebilmektedir. Davalı devletlerin geçici tedbir 
kararına uymamaları durumunda AİHS’nin 3. maddesinin yanı sıra bireysel başvuru 
hakkını düzenleyen AİHS’nin 34. maddesinin ihlali söz konusu olabilmektedir.29

Terör şüphelilerinin olağan dışı yollarla iadesi uygulamaları özellikle 11 Eylül 2001 
saldırılarının ardından bazı taraf devletlerin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ile iş 
birliği yapmaları veya faaliyetlerine müsaade etmeleri sonucunda, terör şüphelile-
rinin hukuki iade süreci işletilmeksizin sınır dışı edilmeleri veya yurt dışına götü-
rülmelerine göz yumulmasıyla ilgilidir. AİHM, bu kapsamda şikayetleri incelediği 
El-Masri / Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti,30 Al Nashiri / Polonya31 ve Husayn (Abu 
Zubaydah) / Polonya32 kararlarında AİHS’nin 3., 5., 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildi-
ğine karar vermiştir.

III- Terörün Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi, Terör ve Terörle Mücadeleden Kay-
naklanan Zararların Karşılanması

28 Saadi / İtalya, (37201/06), 28 Şubat 2008
29 Örneğin bkz. Ben Khemais / İtalya, (246/07), 24 Şubat 2009; Labsi / Slovakya, (33809/08), 15 Mayıs 2012; Trabelsi 
/ Belçika, (140/10), 4 Eylül 2014; M.A. / Fransa, (9373/15), 1 Şubat 2018; A.S. / Fransa, (46240/15), 19 Nisan 2018
30 El-Masri / Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, (39630/09), 13 Aralık 2012
31 Al Nashiri / Polonya, (28761/11), 24 Temmuz 2014
32 Husayn (Abu Zubaydah) / Polonya, (7511/13), 24 Temmuz 2014



259

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Terörle mücadeleyle insan hakları ilişkisinin önemli bir unsuru da terörün yol açtı-
ğı olumsuz etki ve sonuçların giderilmesi, terör ve terörle mücadeleden kaynaklanan 
zararların karşılanmasıdır. Terörizmin hedeflediği siyasi sonuçlara ulaşmasını en-
gellemek için terör tehdidine ve terör saldırılarına maruz kalan bireylerin, terörün 
olumsuz etkilerinden korunması, terörden veya terörle mücadeleden kaynaklanan 
zararların karşılanması konusunda gerekli yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleş-
tirilmesi önem taşımaktadır. Devletlerin terörle mücadelelerinde masum bireylerin 
korunması, terör eylemlerinden veya terörle mücadele tedbirlerinden olumsuz et-
kilenen bireylerin zararlarının karşılanması konusunda BM ve AK bünyesinde çeşitli 
düzenlemeler bulunmaktadır. 

BM Genel Kurulu’nun 29 Kasım 1985 tarihli ve A/RES/40/34 sayılı “Suç ve Yetki İstis-
marı Mağdurları için Adaletin Temel Prensipleri Deklarasyonu”nda33 terör mağdurla-
rından söz edilmese de, suç ve yetki istismarından mağdur olan bireylerin ekonomik 
ve sosyal haklarının korunması, toplumsal hayata yeniden entegre olması ve benzer 
olayların yaşanmasını önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik taraf devletlere yöne-
lik tavsiyelerde bulunulmaktadır.34 Diğer yandan BM Genel Kurulu tarafından 16 Eylül 
2005 tarihli ve A/RES/60/1 sayılı kararla kabul edilen 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Bel-
gesinde terör mağdurlarına yardım sağlanmasının, mağdurlara ve ailelerine kayıpla-
rını ve üzüntülerini giderebilmek için destek olunmasının önemi vurgulanmaktadır.35

AK bünyesinde kabul edilen Şiddet Suçları Mağdurlarının Tazminine İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi (1983) -açıkça terör suçlarından söz etmese de- terör suçlarını da kapsa-
yacak şekilde, failin tespit edilememesi veya zararın failden talep edilmesinin müm-
kün olmaması halinde, ihtiyaç sahibi olan şiddet suçu mağdurlarına taraf devletlerce 
gerekli yardımların sağlanmasını öngörmektedir.36 Türkiye söz konusu Sözleşme’den 
kaynaklanan bireysel ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirmekle birlikte, henüz 
Sözleşme’ye taraf değildir. AK üyesi devletlerin terör eylemlerinden mağdur olan şa-

33 United Nations General Assembly, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 
Power”, A/RES/40/34, 29 November 1985, http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm, (15 Aralık 2018)
34 Bkz. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights, Terrorism and Coun-
ter-terrorism - Fact Sheet No. 32”
35 United Nations General Assembly, “Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005”, A/
RES/60/1, Distr.: General 24 October 2005, http://www.un.org/en/development/desa/population/ migration/genera-
lassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf, (15 Aralık 2018)
36  European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes [ETS No.116], https://www.coe.int/en/
web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116, (15 Aralık 2018)
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hıslara yardım etme yükümlülüğü, AK Bakanlar Komitesi tarafından 11 Temmuz 2002 
tarihinde kabul edilen İnsan Hakları ve Terörizmle Mücadeleye Dair Rehber İlkeler 
arasında da yer almaktadır.37

Diğer yandan Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından 19 Mayıs 2017 tari-
hinde kabul edilen Terör Eylemi Mağdurlarının Korunmasına Dair Gözden Geçirilmiş 
Rehber İlkeler uyarınca taraf devletlerin, terör eylemleri hakkında gecikmeksizin et-
kili bir soruşturma yürütmeleri; terör mağdurlarının erişebileceği etkin hukuk yolları 
oluşturmaları; terör mağdurlarının uğradığı zararları tazmin etmeleri; ayrıca terör 
mağdurlarının özel ve aile hayatı ile onur ve güvenliklerinin korunması için gerekli 
tedbirleri almaları öngörülmektedir.38

AİHM’nin terör ve terörle mücadeleyle ilgili kararları doğrultusunda, AİHS’ye taraf 
devletlerin yargılama yetkisi dâhilindeki şahısların terör eylemlerinden zarar gör-
memesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülükleri bulunmaktadır. Taraf devletlerce, 
masum şahısların terör eylemlerinden etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alın-
maması veya gerekli önlemler alındığı halde öngörülemeyen birtakım zararların or-
taya çıkması durumunda, ilgili şahısların zararlarının karşılanması gerekmektedir.39

Bilindiği gibi Türkiye’de, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca 2004 yılında oluşturulmaya başlanan zarar 
tespit komisyonları bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak AİHM’nin 23 
Mayıs 2017 tarihli Ҫevikel / Türkiye kararında, sorunun çözümü için yetkili makam-
lar tarafından alınan tedbirlerin uygunluğu kabul edilmekle birlikte, başvuranın ta-
lebinin ilgili komisyonun iş yoğunluğu sebebiyle yaklaşık iki yıl on ay sonra işleme 
alınabilmesi nedeniyle AİHS’nin 6/1. maddesinde güvenceye alınan makul sürede 
yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.40 Çevikel başvurusunda ol-
duğu gibi bazı usul sorunları yaşanabilmekle birlikte, Türkiye’de terör eylemlerinden 
kaynaklanan zararların giderilmesi konusunda etkin idari ve yargısal yollar bulundu-
ğunu belirtmek gerekir.41

37  Human rights and the fight against terrorism, The Council of Europe Guidelines
38  https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680714acc, (15 Aralık 2018)
39  Bkz. Finogenov and others v. Russia, (18299/03 ve 27311/03), 20 Aralık 2011; Tagayeva vd. / Rusya, (26562/07 vd.), 
13 Nisan 2017; Association SOS Attentats and de Boëry / Fransa, (76642/01), 25 Ekim 2006
40 Çevikel / Türkiye, (23121/15), 23 Mayıs 2017
41 Örneğin bkz. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017/10604 Başvuru No.’lu ve 11 Mayıs 2018 tarihli kararı, https://www.
ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2018/03/karar-2017-10604.pdf, (15 Aralık 2018)
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SONUÇ

Terörle mücadele ile demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları arasında bir çelişki 
bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. Terörizm, esas olarak hukuk devleti, de-
mokrasi ve insan haklarını hedef aldığı için devletlerin hukuk kurallarına, demokratik 
düzene ve insan haklarına bağlı kalarak terörle mücadele etmeleri, teröre verilebile-
cek en güçlü cevap niteliğindedir. Devletlerin terör eylemlerine karşı durumun gerek-
tirdiği sertlikte cevap vermeleri kaçınılmaz olup, hukuk kurallarına bağlı kalarak ve 
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temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilerek yürütülen terörle mücadele faaliyetleri 
AİHS yükümlülüklerine aykırı olarak nitelendirilemez. AİHS’nin 15. maddesi kapsa-
mında ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlikenin mevcut olduğuna karar veril-
mesinde devletlerin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.

Diğer yandan, terörle mücadele kapsamında yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında 
AİHM gündemine gelen çok sayıda başvuru bulunmaktadır. Terörün önlenmesi kap-
samında alınan önlemlerin AİHS ve Ek Protokollerde güvenceye alınan diğer hak ve 
özgürlüklerin yanı sıra özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, 
özel ve aile hayatına saygı hakkı ile ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olmaması 
gerekmektedir.

Terör eylemlerinin hazırlık ve icra aşamasında, teröristleri engellemek ve berta-
raf etmek için güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüde ve 
orantılı olması, iyi planlanması ve doğru yönetilmesi, terörle mücadele sırasında or-
taya çıkabilecek insan hakları ihlallerini önleyecektir. Ayrıca terör şüpheli ve sanık-
larının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma güvencelerine uygun işlemler 
tesis edilmelidir. AİHM kararları uyarınca, terör şüphelisi, sanık ve mahkûmlarının 
sınır dışı ve iade edilme koşullarında Sözleşme standartlarına uyulması, ayrıca söz 
konusu şahısların işkence ya da kötü muameleye maruz kalma riskleri bulunan ül-
kelere iade edilmemesi taraf devletlerin Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri 
arasında yer almaktadır.

Terörün olumsuz etkilerinin giderilmesi ve terörle mücadeleden kaynaklanan zarar-
ların karşılanması, terörizmle siyasi sonuçlar elde edilemeyeceğinin gösterilmesi ve 
terör mağdurlarının demokratik düzene ve insan haklarına bağlı devlet kurumlarına 
duydukları güvenin pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle terör mağ-
durlarının zararlarının giderilmesi amacıyla iç hukukta oluşturulan idari ve yargısal 
yolların etkin bir şekilde kullanılması önem taşımaktadır.
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ÖZET 

Soğuk savaş dönemi tamamı ile askeri temeller üzerine kurulmuştu ve sürekli silah-
lanmayı gerektiriyordu. Doğu-Batı mücadelesi silahlanma yarışını doğurdu ve silah 
sanayi dünyanın en büyük sektörlerinden biri olmaya devam etti. II Dünya Savaşı 
sonrasında nükleer silahların ortaya çıkması ise silahlanma olayına daha farklı bir 
görünüm kazandırdı. Soğuk Savaş ertesi dönemde, bir yandan daha güvenlikli bir 
dünya umutları belirirken, diğer yandan, bölgesel çatışmalar ve silâhlı mücadele-
lerin yaygınlaştığına, kitle imha silâhları (KİS) ile fırlatma vasıtaları dahil gelişmiş 
silâh sistemlerinin istikrarsızlık yaratıcı biçimde yayılma eğilimi gösterdiğine tanık 
olmaktayız. Son yıllarda artan silah çeşitliliği ve silahlanma ile ekonomik çıkar ve 
diğer ekonomik sorunlar arasındaki ilişkiler her geçen gün daha fazlalaşmaktadır. 
Bugünün dünyası silahsızlanma çabaları ve silah ticareti arasında gidip gelmektedir.  
Silahsızlanma, hiçbir dönem dünyada silahlanma kadar değer görmedi. Düzenlenen 
uluslararası toplantılarda sadece konu başlıkları olarak bir köşede kaldı. Şimdi dün-
ya yeni bir silahlanma yarışına mı hazırlanıyor? Sorusu her zamankinden daha fazla 
sorulmaktadır. Son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalar ve krizler silahsızlanma ve 
güvenlik konularını yeniden gündeme getirmektedir. 
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ABSTRACT

The Cold war period international system was only based on dualities of military se-
curity priorities of states and the rise of weapons control. The East-West conflict was 
resulted in the proliferation of mass destruction capacities in arms race. The Cold War 
bipolarity reinforced to develop more sophisticated weapon industry that made the 
arms industry continued to be one of the world’s largest sectors. The advent of nuc-
lear weapons changed the offset of international system and brought another dimen-
sion to the arms race program after the WWII We foresee a safer world perspective, 
on the one hand,  there appeared the spread of regional conflicts and armed strugg-
les , and advanced weapons systems, including mass destruction (WMD) and launc-
hing gear, tend to increase dramatically. In recent years, the relationship between the 
growths of varieties of armament industry, the rivalry in economic sector and other 
economic problems has grown more and more.However, contemporary international 
community is more inclined to reduce arm competition and out arm reduction effort 
for international community.

Disarmament has never seen as much value as armament in the World. The agenda 
of  major actors take into consideration  the arm reduction issues in international 
summits. In a sense that this research paper will elaborate major question is that  is 
the world now preparing for a new arms race? This question is to be asked more than 
ever. Recent regional conflicts and crises have brought the issue of disarmament and 
security to the agenda.
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GİRİŞ

Hayatımızın her alanını etkileyen güvenlik devletlerarası ilişkilerde de önemli bir 
yere sahiptir. Bu anlayış devletlerin kendi güvenliğini sağlaması için girişmiş ol-
duğu eylemlerin doğruluğu kadar yanlışlığına da tartışmaya açmıştır. Devletlerin 
var olmasıyla beraber birbirlerine üstünlük kurma çabaları silahlanma yarışını 
artırmışken güvenlik ikilemini de ortaya çıkarmıştır.1 Güvenliklerini sağlamak 
adına devletlerin silahlanma yarışına girmesi ve silahların yapısında meydana gelen 
değişikliklere de sebep olmuştur. Basit ateşli silahların yerini büyük çaplı yıkım geti-
ren silahlara bırakması ve Kitle İmha Silahları’nın (KİS) tezahür etmesi ciddi ölçüde 
kayıpları da beraberinde getirmiştir. Silahlanma, iki ya da daha fazla devletlerin bir-
birlerine karşı karşılaştırmalı olarak daha üstün bir hale gelmek için büyük ordulara, 
büyük askeri teçhizatlara ve 21. yy. doğası gereği teknolojik üstünlüğe de sahip olma 
dürtüsüdür. Uluslararası ilişkiler teorileri silah(sız)lanma ve güç ilişkisini daha an-
laşılır hale getirmektedir. Realizm’e göre insan doğası itibarıyla bencildir ve bu ben-
cillikte güven eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.2 Dolayısıyla ortaya çıkan güvensizlik 
duygusu da devletlerin silahlanma yarışına ön ayak oluşturmaktadır. 

Silahlanma yarışı her zaman var olmasının yanı sıra aslında 19 yüzyıldaki gelişmeler 
doğrultusunda daha da artmıştır. Bu süreç, Birinci Dünya Savaşı’na giden süreci başlat-
mış ve silahlanma yarışının da her zamankinden daha fazla yaşanmasına neden olmuş-
tur. Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında devletlerin yaşamış olduğu insani ka-
yıplar, vermiş oldukları mücadeleler aslında devletleri silahsızlanmaya değil de tam aksi 
yönde silahlanma yarışına ve artışına sürüklemiştir. I. Dünya savaşı sonrasında ortaya 
çıkan yeni ortam sadece II. Dünya Savaşı’nın cereyan etmesine neden olmamış, aynı za-
manda KİS’lerin de kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Soğuk Savaş süresince iki kutup-
lu sistemin meydana getirdiği değişim ve ABD ve SSCB’nin birbirlerine yönelik tehditkâr 
tavırları nükleer silahların sayısının artmasına ve zaman zaman bir güç gösterisi olarak 
yayılmasına ve stoklanmaya başlanmasına öncülük etmiştir. Bu dönemde yaşanan U-2 
Uçak Krizi gibi gelişmeler her iki tarafın uzun menzilli silahları kullanabilme tehdidini 
ortaya koymuş ve bu durumun oluşturmuş olduğu güvensizlik duygusu ve yeniden silah-
lanma yarışının zirvesi sayılabilecek gelişmeleri ortaya çıkarmıştır.3 Bugünse, devletler 
güvenlik kaygılarından pekte ödün vermediğini bizlere göstermektedir. Yeniden soğuk 
savaş söylemelerinin arttığı bir dönemde devletler silahlanma sürecine devam etmekte 

1 Ken Booth, Nicholas J. Wheeler, The Security Dilemma, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.
2 Thoman Hobbes, Leviathan, (Çev. Semih Lim), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018.
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ve yeni teknolojik gelişmelerden de yararlanma çabası hakim olmuş durumdadır. Bugün 
artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte silah(sız)lanma seçenekleri de artık farklı bir bo-
yut haline gelmiştir. Teknolojinin kişilere ya da devletlere sağlamış olduğu yararın yanı 
sıra artık farklı alanlarda da yoğun olarak kullanılıyor olması devletlere bilginin kontro-
lünü ele alma zorunluluğunu göstermiştir. Soğuk savaş sonrası dönemde silahlanma ya-
rışı bölgesel çatışmaların sayısının artmasıyla hız kesmeden devam etse de artık küresel 
dünyanın silahlanma seçeneği de değişmeye başlamıştır. Yeni süreçte devletlerin gös-
termiş oldukları tüm silahsızlanma çabalarına rağmen beraberinde siber alanda yapmış 
oldukları saldırılar ile interneti yeni soğuk savaş döneminin silahı haline dönüştürmüş 
durumdadır. Yeni dönemin yeni silah unsurları da artık klasik silahlanmanın yanı sıra 
yapay zekâ ve siber saldırılar olarak önümüze çıkmaya başlamıştır. Karşı karşıya kaldığı-
mız bu durum silahsızlanmayı değilde silahlanma girişimlerini çeşitlendirerek artıracak 
anlamına gelmektedir. Bu çalışmamda devletlerin tarihsel anlamda ortaya koyduğu gü-
venlik-silahlanma ve silahsızlanma süreçlerini ele almaya çalışacağım. 

1. Güvenlik, Silahlanma Yarışı, Silah(sız)lanma ve Silahların Kontrol Güvenlik

İlk kez Marcus Çiçero tarafından kullanılan4 güvenlik kavramının ortak bir tanımı 
olmadığı belirtilmektedir.5 Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu tanımlamaya göre 
güvenlik, “tehlikede bulunmama, emniyette olma ve toplumsal düzende aksaklıklar 
olmaksızın güven içinde yaşama” anlamına gelmektedir.6 İngilizcesi security olan 
güvenlik, Oxford İngilizce sözlüğünde “tehlikeden veya tehditten bağımsız olma 
(uzak olma)” anlamında tanımlanmıştır.7 Aynı zamanda güvenlik, Latince’de 
“dertsiz, tasasız ve huzurlu” anlamına gelmektedir.8 Fischer ve Green’e göre güven-
lik, “bireyin veya grubun herhangi bir aksaklık veya zarar vermeden ve bu tür ra-
hatsızlıklar veya yaralanmalardan korkmadan devam edebileceği istikrarlı, nispeten 

4 Kadir Ertaç Çelik, Mehmet Seyfettin Erol, “Aralık 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Bağlamında ABD’nin 
Karadeniz Politikası ve Türkiye”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 60, 2018, s. 100. Hans Günter Brauch, “Güvenliğin 
Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 
5, Sayı 18, 2008, s. 2-3.
5 Şeref Çetinkaya, “Güvenlik Algılaması ve Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Güvenliğe Bakış Açıları”, 21 Yüzyılda 
Sosyal Bilimler, Cilt 2, 2013, s. 241.
6“Güvenlik”, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5bdd7330bacbd6.18118985,
( Erişim Tarihi: 06.11.2018).
7“Security”, Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/security, (Erişim Tarihi: 06.11.2018).
8 Frederik M. Arends, “Homeros’ dan Hobbes ve Ötesine: “Güvenlik” Kavramının Avrupa Geleneğindeki Boyutları”, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 22, 2009, s. 5-7.  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bdd7330bacbd6.18118985
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bdd7330bacbd6.18118985
https://en.oxforddictionaries.com/definition/security
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öngörülebilir bir ortam”dır.9 Buzan’a göre güvenlik, “tehditlerden kurtulma arayı-
şı”dır.10 Ayrıca Baldwin’in çalışmasında belirttiği üzere güvenlik kavramının tanımı-
nı ve kapsamını belirtmek için “ne kadar bir süre için güvenlik, hangi değerler için 
güvenlik, ne kadar güvenlik, hangi tehlikelerden, hangi zamanda, hangi maliyetle, 
hangi zaman diliminde güvenlik” sorularının cevaplanması gerekmektedir.11 

Genel olarak bir kişinin, örgütün ya da devletin kendini herhangi bir şeyden sakın-
ması ve çıkarlarına ters düşen bir ortamdan kendini uzak tutma gayreti olarak ta-
nımlayabileceğimiz güvenlik kavramının muhtevası, yalnızca devletin güvenliğini 
temel almıştır. Ancak 1960’lı yıllarla birlikte küreselleşmenin derinleşmesi, güvenlik 
kavramının boyutunu da değiştirmiştir.12 Öyle ki güvenlik kavramı artık sadece dev-
letin güvenliğini değil, hayatımızın her alanında yer alan her “şey”in güvenliği esası-
na dayanmaktadır. Yirminci yüzyılda dünya tarihine damga vuran iki savaş, güvenlik 
kavramının üzerinde daha çok durulması gerektiği inancını doğurmuştur. Savaşlar 
insanların güvenliğe olan bakış açılarını değiştirdiği gibi devletlerinde bu kavramı 
daha çok göz ününde bulundurması gerektiği fikrini de kaçınılmaz hale getirmiştir.13 
Ulusal güvenlik kavramı ile güvenlik kavramını da birbirine yakın anlamda kullanıl-
maktadır. Genel olarak ulusal güvenlik kavramı, “devletlerin siyasal bağımsızlığını 
(egemen bir devlet) ve toprak bütünlüğünü korumaktır”.14 Ulusal güvenlik kavramı 
daha dar bir tanımlamayla, “iç ve dış tehditlerden korunma”dır. Geniş anlamda ele 
alındığında ise, “devletlerin kendilerini koruması için her türlü eyleme başvurması” 
anlamına gelmektedir.15 Ulusal güvenlik politikasının üç temel unsuru olan, “ulusal 
güvenliğin sağlanması, ulusal hedeflere ulaşılması ve bu iki ilkeye bağlı olarak iç ve 
dış savunma hareketlerine ait politikaların tespit edilmesi” de güvenlik ile ulusal gü-
venliğin birbirine yakın anlamda kullanılmasına neden olmaktadır.16

Silahlanma Yarışı

9 Robert J. Fisher, Gion Green, Introduction to Security, Boston: Butterworth-Heinemann, 2004, s. 21.
10 Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Great Britian: 
Wheatsheaf Books LTD, 1983, s. 18.
11 David Baldwin, “The Concept of Security”, Review of International Studies, Cilt 23, Sayı 1, 1997, s. 12-18.
12 Vladimir Šulovic, “Meaning of Security and Theory of Securitization”, 05.01.2010, http://www.bezbednost.org/
upload/document/sulovic_(2010)_meaning_of_secu.pdf, s. 1, (Erişim Tarihi: 15.12.2018)
13 Savaşın vermiş olduğu hezimeti bizatihi bu savaşları yaşayarak büyüyen insanların sözleriyle 20. yüzyıl için bkz: 
Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, Great Britian: Abacus, 1995, s. 1-2.
14 Baldwin, a.g.m., s. 13.
15 Fikret Birdişli, Aynur Başurgan, “Güvenlik Politikalarının Konstrüktivist Bir Unsuru Olarak Güvenlik Kültürü ve 
Türkiye Örneği”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, 2017, s. 60.
16 Mustafa Aydın, Fulya Ereker, “Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 11, Sayı 43, 2014. 

http://www.bezbednost.org/upload/document/sulovic_(2010)_meaning_of_secu.pdf
http://www.bezbednost.org/upload/document/sulovic_(2010)_meaning_of_secu.pdf


276

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Silahlanma, özellikle 20. Yüzyılla beraber uluslararası ilişkilerin temel konuların-
dan birisi haline gelmiştir. Toplumların güvenliklerini sağlamak için silahlara ihtiyaç 
duyması, ilk dönemlerden beri süregelen bir özellikken hem silah teknolojisindeki 
gelişmeler hem de silahlanma faaliyetlerinin önceki dönemlere göre daha kolay tespit 
edilmesi, 20. yüzyılda silahlanmanın güvenlik politikalarındaki önemini arttırmıştır. 
Güvenliği sağlayan veya güvenliği bozan bir unsur olarak ele alınan silahlanma, özel-
likle nükleer silahların ortaya çıkışıyla birlikte farklı bir nitelik kazanmıştır. 1800’lü 
yıllarda makineli tüfeğin devreye girmesi ve icat edilen dinamitin diğer patlayıcılar-
la birlikte savaş alanlarında kullanılması, ateşli silahların ve patlayıcıların gelişti-
rilmesine dayalı olarak ilerleyen silah teknolojisine önemli bir ivme kazandırmıştır. 
1700’lü yılların sonunda zeplin ve balonun icadının ardından, bunların askeri istih-
barat alanında kullanılması, 1900’lü yılların başında ilk uçağın yapılması ile farklı bir 
içerik kazanmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda etkisini gösteren zırhlı taşıyıcı-
lar ve tanklar ile Almanlar tarafından geliştirilerek İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan 
balistik füzeler, silah teknolojisinde yeni bir aşamaya geçilmesine neden olmuştur. 
Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından atomun parçalanmasıyla elde 
edilen atom bombası, silah teknolojisinin geldiği tehlikeli eşiği göstermesi açısından 
önemlidir.

Silahlanma yarışı basit bir tanımlama ile askeri güçleri artırarak diğerine oranla ken-
dini daha fazla güvende hissetme adına verilen ülkeler arası mücadeledir. Aslında bu 
yarışın arkasındaki etken etki-tepki mantığıdır. Örneğin bir devletin silahlanması ya 
da askeri anlamda yatırım/üretim yapması, komşu bir devleti şüpheci bir tavra (as-
lında güvensizliğe) itmektedir. Uluslararası ilişkilerdeki self-help düşüncesine göre 
güvensizlik algısına sahip olan devletinde komşunun artırımına ulaşması adına askeri 
anlamda gelişme odaklı olması gerekir. Komşu devletin bu tarz girişimi başarıya 
ulaşabileceği gibi başarısızlıkla ve tehlikeyle karşı karşıya kalma gibi bir durumu da 
ortaya çıkarabilir. İster kendi güvenliğinin sağlamak ve isterse de diğer devletlerle 
savaşmak adına askeri anlamda yatırım yapan devlet komşu devletlerin güvenliğini 
tehlikeye atmakla birlikte komşu devletleri ya da diğer devletleri silahlanma adına 
teşvik dahi edebilir. Bu durum bahsedildiği üzere güvenlik ikilemini ortaya çıkarmak-
ta, devletlerarası güvensizliğin sonucunda silahlanma adına güvensizlik duygusunun 
her zaman var olmasına ve örnekte olduğu üzere sürekli bir güvensizlik sirkülasyo-
nu halinde var olmaktadır.17 Örneğin, 1906 yılında Büyük Britanya’nın yeni bir savaş 

17 Craig Etcheson, Arms Race Theory: Strategy and Structure of Behavior, New York: Greenwood Press, 1989.
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gemisi olan Dreadnought üretmesi bu yıllarda diğer devletlerinde güvensizliğine sebep 
olmuştur. Bu geminin sahip olduğu özellikler diğer gemilere oranla ön plana çıkmaktay-
dı ve bu algı Almanya’nın da endişelenmesine sebep olmaktaydı. İngiltere’nin bu üs-
tünlük duygusu gemilerden daha fazla üretilmesi gerektiği inancını da doğurmuştu. 
Dreadnought’ların geliştirilmesi ve savaş meydanlarına sürülmesi deniz savaşlarının 
da kapsamını değiştirmekle beraber silahlanmanın artmasına da neden olmuştur.

Scott D. Sagan, devletlerin nükleer silah sahibi olmaya çalışmalarını üç model çerçe-
vesinde açıklamaktadır. Birincisi, güvenlik modelidir. Devletlerin nükleer silah sahi-
bi olma çabaları doğrudan dış tehditlere yönelik ulusal güvenliği artırma güdüsüyle 
açıklanır. İkincisi, iç politika modelidir. Bu modelinde nükleer silahlar, iç politik kaygı-
lar ve bürokratik çıkarlar çerçevesinde elde edilmek istenen bir siyasal araç olarak de-
ğerlendirilmektedir. Üçüncüsü, normlar modelidir. Bu modelde, nükleer silahların, bir 
devletin çağdaşlığı ve kimliği açısından önemli bir normatif sembol olduğu vurgulanmakta 
ve nükleer silah programlarının geliştirilmesinde bu faktör öne çıkmaktadır.18 Joseph Ci-
rincione’ye göre devletleri, nükleer silah sahibi olma arayışlarına iten ve aynı zaman-
da da engelleyen beş dinamik vardır. Bunlar; Güvenlik, Prestij, İç politik nedenler, 
Teknoloji ve Ekonomi’dir.19

Silahlanma yarışında ABD’nin de üstlenmiş olduğu rol yarışın formatını değiştiren bir 
etkide olmuştur. ABD nükleer silahları geliştiren ve kullanan ilk ülke olmuştur. İkinci 
Dünya Savaşı’nın Asya’da son bulmasına neden olan Hiroşima ve Nagazaki, ABD’li 
politikacıların da yönlendirmesi ile maalesef nükleer silahların ilk denenme yerleri 
olmuşlardır. Siyasi tarih açısından her ne kadar üzücü olsa da bu olay ABD’ye güvenlik 
tehditlerini minimize etme açısından artı bir değer sağlamıştır. Aynı zamanda bu güç 
“atom diplomasisi” gibi yeni bir kavramın ortaya çıkmasına da neden olmuştur.20 Her 
ne kadar bu güç diğer devletleri ABD’ye olan yaklaşımında etkilese de aynı zamanda 
üçüncü ve diğer savaşlardan daha da vahim sonuçları doğuracak olan savaşın kor-
kusunu da vermiştir. ABD’nin bu gücüne karşılık Sovyetler Birliği 1949 yılında kendi 
atom silahını üretmiştir. İki süper güç arasındaki bu sürtüşme 1990’lı yıllara kadar 

18 Scott D. Sagan, “Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb”, International 
Security, Vol 21, No 3, 1996.
19 Joseph Cirincione, Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons, New York: Columbia University 
Press, 2008, s. 47-83.
20 Robert James Maddox, “Atomic Diplomacy: A Study in Creative Writing”, The Journal of American History, Vol 
59, No 4, 1973, pp. 925-934.
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diğerine üstünlük sağlamak adına bir yarış şeklinde devam etmiştir.21 

Silahlanma yarışında sadece askeri donanım ya da malzeme anlamında üstünlük kurma 
düşüncesi anlaşılmamalı. Çünkü askeri donanım ordunun gücüne güç katsa da donanımlı 
asker gücüde çok önemlidir.  Örneğin, Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa ve Almanya’nın 
üniformalı erkek asker sayısında artırım yarışına girişmeleri buna örnektir. Devlet-
lerin sadece askeri güç anlamında mücadele vermesi beklenmemekle birlikte Soğuk 
Savaş döneminde de görüldüğü üzere teknolojik anlamda üstünlük kurma çabaları 
da vardır. Soğuk savaş sırasında hem ABD hem de Sovyetler Birliği silah taşıma sis-
temlerinin kalitesini ve doğruluğunu, erken uyarı sistemlerini ve istihbarat toplama 
tekniklerini geliştirmek için yarışıyorlardı ve yüksek çözünürlüklü kameralar nükleer 
silahlanma yarışında önemli teknolojik katkılardı.22

Silahlanma yarışının temelinde aslında tarafların birbirlerine güvenmemeleri yat-
maktadır. Bu yarışın gidişatı şiddetlendikçe, taraflar arası gerilim artmakta ve iş 
birliği zorlaşmaktadır. Zorlaşan iş birliği aslında tarafların güvenlik ihtiyacını gider-
mek konusunda ortaya çıkan maliyeti de artırmaktadır. Silahlanma yarışında çoğu 
zamanda tarafların ideolojik ve politik meselelerinin de etkisi vardır. Güç artışından 
ziyade tarafların politik ve ideolojik meseleler devletleri savaşa daha çok yakınlaş-
tırmaktadır. Bir devletin bir rakibe göre güvenlik pozisyonunu geliştirmek için bir 
silahlanma yarışında olduğunda aslında bu durum kronik güvensizliğe yol açmak-
tadır. Silahlanma yarışında güvensizlik duygusu karşı tarafın gücünün fazla olduğu 
düşüncesini de sürekli akıllara getiren bir kuşkuya sebep olmaktadır. Bunun sebebi 
ise bilgi eksikliğidir. Örneğin, 1960’lı yıllarda ABD’li politikacılar sürekli olarak Sov-
yetler Birliği’nin sahip olduğu gücü sürekli abartmışlardır. Bu kuşku ve bilgi eksikliği 
de silahlanma yarışının artmasında büyük etkendir. Silahlanma yarışları başladıktan 
sonra durması çok muhtemel değildir ancak silahların kontrolü, silah yarışlarına en 
iyi diplomatik çözüm olarak gözükmektedir.

Silah(sız)lanma ve Silahların Kontrolü

21 Ronald E. Powaski, Return to Armageddon: The United States and the Nuclear Arms Race, 1981–1999, Oxford: 
Oxford University Press, 2000, s. 3-13.
22 Matthew Evangelista, Innovation and the Arms Race: How the United States and Soviet Union Develop New Mili-
tary Technologies, Ithaca: Cornell University Press,1989.
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Basit bir tanımlamayla silahsızlanma silahların ortadan kaldırılması veya azaltıl-
masıdır. Silahsızlanma adına girişimlerin çoğu çatışma kaynağı olduğu varsayımı-
na dayanarak girişilmiştir. Tarihsel olarak silahsızlanma ironik bir şekilde ilerleme 
sağlamıştır. İlk olarak savaştan sonra mağlup eden devletin mağlup olana yönelik 
kurmuş olduğu baskı sonucu ortaya çıkmasıdır. Örneğin, Birinci Dünya Savaş’ından 
sonra Almanya mağlup olarak imzaladığı Versay Anlaşması’na göre ordusundaki as-
ker sayısını 100.000 ile sınırlandırmak zorunda kaldı ve böylece İtilaf devletleri karşı-
sında büyük bir ordu olmaksızın saldırgan eylemde bulunabilecek bir orduyu ortadan 
kaldırmış oldu. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Almanya ve Japonya’ya 
uygulanan yaptırımlarda silahsızlanmaya yönelik mağlup zorunlu bir seçenek olarak 
var olmuştur.23 İkinci olarak ise devletlerin ortak müzakere yoluyla askeri anlamdaki 
güçlerinin azaltma adına varmış oldukları kararlar neticesinde ortaya çıkan gönüllü 
silahsızlanmadır.24 Bu anlaşmada taraflar ya savaş sonrası ya da yavaş öncesi sonuç-
ların fayda-maliyet analizine ortak bir şekilde vardıktan sonra gerçekleşir. 

Son olarak diğer silahsızlanma şekli ise bölgesel silahsızlanmadır.25 Bu silahsızlanma 
türünde amaç belirli bir bölgeden ve coğrafyadan silahların kaldırılması ya da mi-
nimize edilmesidir. Genellikle bölgesel silahsızlanma nükleer bölgelerdeki tehlikeyi 
azaltma üzerine teklifler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel silahsızlanma her 
ne kadar başarılı bir tarihi sürece sahip olmasa da halen dört bölgesel anlaşma yürür-
lüktedir. Bunlar, 1959 Antarktika Antlaşması, 1967’de Latin Amerika’daki Tlatelol-
co Antlaşması olarak da bilinen Nükleer Silah Yasağı Antlaşması, 1971’de devletlerin 
deniz tabanına nükleer silah yerleştirmelerini yasaklayan bir anlaşma ve 1967’de de 
benzer bir anlaşma devletlerin nükleer silahları dünya yörüngesine yerleştirmelerini 
ya da uzayda yerleştirmelerini yasaklayan anlaşmalar.26

Silahları kontrol etme düşüncesi uluslararası ilişkiler tarihinde barışa sağlayaca-

23 H. Wickham Steed Esq, “Armament and Disarmament since 1918”, Royal United Services Institution. Journal, 
1931. Richard Shuster, German Disarmament After World War I: The Diplomacy of International Inspection 1920-
1931, London: Routledge, 2006, s. 21.
24 Patricia Lewıs, Ramesh Thakur, “Arms control, disarmament and the United Nations”, United Nations Institute for Disar-
mament Research (UNIDIR),2004,  https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art2016.pdf, s. 18.
25 Tamara Patton, Pavel Podvig, Phillip Schell, A New START Model for Transparency in Nuclear Disarmament, New 
York and Geneva: United Nations Publications, 2013.
26 Amy F. Woolf, Paul K. Kerr, Mary Beth D. Nikitin, “Arms Control and Nonproliferation: A Catalog of Treaties and 
Agreements”, Congressional Research Service Report, Prepared for Members and Committiees of Congress, 2018. 
Milo R. Ventura, “Arms Control and Disarmament: Legitimacy, War, and Peace”, International Studies Honors Proje-
cts 30, 2018, https://digitalcommons.macalester.edu/intlstudies_honors/30. 

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art2016.pdf
https://digitalcommons.macalester.edu/intlstudies_honors/30
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ğı katkı nedeniyle uzun zamandan beri anahtar kavramlar arasında yer almaktadır. 
Örneğin 1868 tarihinde imzalanan Petersburg Konferansı silahların kontrolü amaçlı 
düzenlenen ilk uluslararası konferanstır. Bu konferansa katılan Avrupalı devletler ve 
Osmanlı İmparatorluğu delegelerinin aldığı karara göre yanıcı ve yanıcı maddelere 
büyük ölçüde yasak getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılmasına rağmen 
1899 ve 1907 Lahey konferanslarında gazlar ve mermiler dâhil bazı silah türlerine ya-
saklama getirilmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrası silahsızlanmayı hedef olarak alan 
ve çalışan Milletler Cemiyet örgüt olarak bazı engellemeler koymuştu. Ancak döne-
min silahsızlanma çalışmaları yeteri derece de gelişmediği için ikinci bir savaşa ha-
zırlık dönemlerinin de tetikleyicisi olmuştur aslında.

İki savaş arası dönemde silahsızlanma adına verilen mücadelelerden bir kısmı başarılı 
olurken bir kısmı başarısız olmuştur. Denizlerde silahlanmayı azaltma adına 1921 
tarihli Washington Konferansı, 1932 yılındaki Cenevre Silahsızlanma Protokolü’nün 
temellerinin oluşturmuştu. Milletler Cemiyeti üyesi olmamalarına rağmen ABD ve 
SSCB gibi güçler bu protokol üzerinde hareket ederken Hitler iktidarı sürecin ileriye 
gitmesine engel olmuştur. Bu dönemde 1935 tarihli Cenevre Protokolü uluslararası 
çatışmalarda zehirli gazların ve biyolojik silahların kullanılmasını yasakladı. Ulusla-
rarası İlişkiler alanında silahsızlanma adına verilen mücadele genel olarak İdealizmle 
bağdaştırılmakta. Ancak Klasik Realizme göre silahsızlanma konusundaki mücade-
leler ekonomik ve siyasi konuların genel bağlamında değerlendirilmediğinden eksik 
kalmaktadır. Dolayısıyla silahlanmanın önüne geçilememektedir.27

2. Kitle İmha Silahları: Nükleer, Kimyasal, Biyolojik Silahlar ve Güvenlik

Silah teknolojisindeki ilerleme, kimyasal ve biyolojik kaynaklı silahların geliştiril-
mesini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar, 
diğer silahlardan ayrı bir şekilde kitle imha silahları (KİS) adı altında tek bir başlık 
olarak ele alınmaktadır. Bu silahların KİS olarak adlandırılması, konvansiyonel silah-
lardan çok daha büyük olan tahrip edici etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Nükleer Silahlar

27 Paul Thompson, Peace and War A Theory of International Relations, New York: Routledge, 2003, Chapter I-VI.
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Nükleer silahlar atom çekirdeği üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda üretilmek-
tedir. Bu tarz bombaların yıkıcı etkisinin olmasının nedeni ise bombamın patlama es-
nasında yaymış olduğu ısı, ışık, radyasyon ve basınçtır. Bu silahlar tahribat açısından 
ilk sırada yer almakta ve bırakmış olduğu etki uzun yıllar boyunca devam etmekte-
dir. Örneğin, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların etkisi halen daha etkisini 
göstermektedir. ABD tarafından kullanılan bu silahlar Japonya’da toplamda 400.000 
kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir.28 Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB’yi ami-
yane tabirle burun buruna getiren sürtüşme nükleer silahların kullanılması endişe-
sini ortaya çıkarmıştır. SSCB’de 40.000 ve NATO’da ise 30.000 nükleer savaş başlığı 
bulunmaktaydı. Sahip olunan bu güç ABD’nin SSCB’yi, SSCB’nin ise ABD’yi mevcut 
konumlarından vurabilmesi anlamına gelmekteydi. Bu durum dünyanın büyük bir 
bölümünün yok olmasına kadar varabilecek bir serüvenin de başlangıcı olabilirdi. An-
cak devletlerin bu silahların yıkıcılığının farkında olması yeni bir dünya savaşının da 
eşiğinden dönüldüğünü göstermektedir. Nükleer silahların sahip olduğu yıkım gücü 
devletler tarafından her zaman için endişe verici olarak karşılanmış ve bu endişe bu 
silahlara karşı tedbir alınması gerektiği kanısını ortaya çıkarmıştır.

Nükleer silahların vermiş olduğu etki bu silahların gerek kontrol altına alınması ve 
gerekse de sınırlandırılması/yok edilmesi amacıyla bazı ajansların ve anlaşmaların 
kurulmasına itmiştir devletleri. Buna mukabil 1957 yılında kurulan Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı’nın kurulma amacı “nükleer enerjinin barışçıl kullanımının destek-
lenmesi ve askeri amaçlarla kullanımının engellenmesi”dir.29 Bu ajansın faaliyetleri 
bünyesinde barındığı BM’nin Güvenlik Konseyi ile koordineli olarak yürütülmekte-
dir. Diğer bir düzenleme ise 1967 yılında imzalanan Nükleer Silahların Yayılması-
nın Önlenmesi Anlaşması’dır. Bu anlaşmaya göre devletler eğer bu anlaşmadan önce 
nükleer deneme yapmamışsa bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber nükleer 
deneme yapmamayı ve nükleer silahların üretilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Ancak söz konusu tarihten önce deneme yapmış olan devletlerin nükleer alanda de-
neme yapma, üretme ve silahları bulundurma hakları vardır.30 Nükleer alanda diğer 

28 Eisei Ishikawa, David L. Swain, Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic 
Bombings, By Committee for the Compilation of Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima 
and Nagasaki, New York: Basic Books, 1981, s. 115.
29 Erdem Denk, “Bir Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların Yasaklanmasına Yönelik Çabalar”, Ankara Üniver-
sitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No 3, 2011, s. 108-110.
30 Mustafa Kibaroğlu, “Kitle İmha Silahlarının Gelişim Süreci, Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Yapılan Çalışma-
lar”,  Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Dergisi, 2002, s. 1-5.
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düzenleme ise, nükleer denemeleri düzenleyen Kısmi Deneme Yasağı Sözleşmesi’dir. 
Bu sözleşme denemelerin sınırlandırılmasıyla ilgili ilk sözleşme olmakla birlikte de-
nizaltında, atmosferde ve uzayda denemeleri yasaklamıştır.31 1996 yılında ise daha 
kapsamlı bir şekilde Kapsamlı Test Yasağı Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 
nükleer güce sahip olan devletler nükleer deneme yapamayacakları gibi diğer devlet-
lere de yapmaları konusunda yardımcı dahi olamayacaklarını taahhüt etmektedir.32 

Nükleer alanda yapılan kısıtlama, yasaklama ve yok etmeyi taahhüt eden düzenleme-
ler arasında yer alan iki taraflı anlaşmalar şöyledir: 1972 SALT I Antlaşması, Anti-Ba-
listik Füze Antlaşması (ABM Treaty), 1979 SALT II Antlaşması, 1987 Gelişmiş ve Kısa 
Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması (INF Treaty), 1991 Stratejik Silahların Sınırlan-
dırılması ve Azaltılması Antlaşması (START I), START I Antlaşmasına Eklenen 1992 
Lizbon Protokolü, 1993 Stratejik Silahların Sınırlandırılması ve Azaltılması Antlaş-
ması II (START II), 2000- START II Antlaşmasının Rusya Federasyonu’nun onayla-
masıyla, bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Senatosu’nun 1997 Protokolünü 
onaylaması gerekiyordu. Bu durum START III görüşmelerine başlamak için yolu aç-
mıştır. Ek olarak çok taraflı anlaşmalar ise: 1963 tarihli Atmosferde, Dış Uzayda ve 
Su altında, Nükleer Silah Denemeleri Yasaklama Antlaşması, 1968 Nükleer Silahların 
Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) 
Nükleer Koruyuculuğu, 1997 Model İlave Protokol, 1996 Kapsamlı Nükleer Deneme-
leri Yasaklama Antlaşması gibi anlaşmalarda çok taraflı yapılan anlaşmalardır. 

Kimyasal Silahlar

Savaşta veyahut farklı mecralarda kullanılmak üzere var olan kimyasal silahlardan 
bazıları şunlardır: Yakıcı ajanlar, sinir ajanları, göz yaşartıcılar, tahriş ediciler vs. gibi. 
Kimyasal silahlar sıvı, katı ve gaz şeklinde olmakla beraber top, füze veya roket gibi 
atma vasıtasıyla kullanılabilir. Ayrıca bu maddeler deriden veya solunum ve sindirim 
yoluyla da insan vücuduna tesir edebilir. Bu maddelerin kalıcılığı farklılık göstermekle 
beraber kullanıldığı bölgenin iklimsel özelliğine de bağlıdır.33 Kimyasal silahlardan ko-
runmak için en önemli hususlardan birisi sığınağın olmasıdır. Daha çok sosyal hayat-
la bağlantısı olmayan odalar tercih edilmektedir. Sadece çevre şartlarının uygunluğu 
değil aynı zamanda bireysel anlamda da temizlik büyük önem taşımaktadır. Sığınılan 

31 Denk, a.g.m., s. 120.
32 A.g.m., s. 121.
33 Gordon M. Burck, Charles C. Flowerree, International Handbook on Chemical Weapons Proliferation, New York: 
Greenwood, 1991, s. 7.
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yerlerde temizlenmeyi sağlayacak araç-gereçlerin var olması önemlidir. Sadece mal-
zemelerin temiz olması ve kullanılması önemli değil aynı zamanda kullanılan araç-ge-
reçlerinde sağlıklı bir şekilde yok edilmesi de gerekmektedir. Ayrıca sahada çalışan 
kişilere sağlık kontrolleri yapılmalı, onların sağlıklarında şayet sıkıntı oluşursa erken 
teşhis konulmalı ve sosyal hayattan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.

Kimyasal silahlarla ilgili yapılan düzenlemelerden birisi Kimyasal Silahların Geliş-
tirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 
İmhası ile İlgili Sözleşme”dir. Bu sözleşme 1997 yılında yürürlüğe girmiş olup adın-
dan da anlaşılacağı üzere kimyasal silahların geliştirilmesini, üretilmesini, kullanı-
mını ve stoklanmasını yasaklayan sözleşmedir.34 Bu sözleşmenin vermiş olduğu yü-
kümlülükleri takip etmek adına Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü kurulmuştur. 

Biyolojik Silahlar

Biyolojik silahlar olarak tabir edilen şeyler aslında çiçek ve veba gibi tehlikeli sonuç-
lar doğuran hastalıklardır. Bu silahlar insanların hasta olmasına ve ölmesine sebep 
olmaktadır. İnsanlara zarar vermek amaçlı iğnelerle ya da tedavi adı altında insanlara 
enjekte edilmesiyle birçok kişinin ölümüne sebebiyet veren bu maddeler aynı zaman-
da biyolojik silah adını da almaktadır. Genellikle virüsler, bakteriler ve mantarlar gibi 
şeyler biyolojik silah adını almıştır.35 Biyolojik anlamda silah olarak değerlendirilen 
bu etmenler aslında yeni bir oluşum olmayıp tarihi süreçlerde de karşımıza çıkmıştır. 
Örneğin M.Ö. 6. yüzyılda Asurluların düşmanlarını alt etme amacıyla su kaynakları-
na vermiş oldukları zarar ile biyolojik saldırı yaptıklarını görürüz. Yine aynı şekilde 
Almanların Birinci Dünya Savaşı’nda Rusların satın almış olduğu hayvanlara enjek-
te ederek hastalık bulaştırmışlardır. Bu saldırılar sadece yiyecek, içecek ya da giysi-
ler üzerinden değil aynı zamanda savaş aletlerinin içerisine katmış oldukları etken 
maddeler ile de kullanılmıştır. Örneğin Fransa’nın 1923 yıllarında hayvanlar üzerinde 
yapmış oldukları deneme. Bu etki üzerine yine bu dönemde ABD ve SSCB’nin de bu 
saldırı faktörlerinin üretimi için çaba sarf ettikleri bilinmektedir.36

34 “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 
İmhası ile İlgili Sözleşme”, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc080/ka-
nuntbmmc080/kanuntbmmc 08004238.pdf. 
35 Malcolm Dando, The New Biological Weapons: Threat, Proliferation, and Control, Boulder, CO, USA: Lynne 
Rienner Publishers Inc, 2001, s. 12.
36 Kadir Yeşilbağ, “Biyolojik Silahlar: I. Tehdidin Boyutu”, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 
2, 2002, s. 59-61.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc080/kanuntbmmc080/kanuntbmmc%2008004238.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc080/kanuntbmmc080/kanuntbmmc%2008004238.pdf
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Bu silahların tehdidini engellemek amacıyla alınan tedbirler de önemlidir. Örneğin 
biyolojik saldırılardan korunmak için kişilere eğitim verilmeli ve bilinçlenmeleri sağ-
lanmalıdır. Bu saldırılara karşı hazırlıklı olunmalı ve insanlara bulaşıcı olabilecek her 
şeyin kontrolü yapılmalıdır. Şayet biyolojik bir tehdit ortamı var ise yiyecekler-içe-
cekler özel kutularda saklanmalı ve hava yoluyla bulaşmasının engellenmesi için de 
özel bir şekilde muhafaza edilmelidir. 

3. Soğuk Savaş Döneminde Silah(sız)lanma ve Güvenlik

Soğuk Savaşın dönemi uluslararası sistemde devletleri askeri güç kapasitelerini ve 
imkânlarını artırım yoluna sevk etmiş ve bununla ilişkili olarak da silahlanma yarı-
şını artırmıştır. Bu durumda tarihsel süreç içerisinde gözlemlendiği üzere devletlerin 
dış politika algısında her daim kısır döngü halini alan Herz’in güvenlik ikilemi ku-
ramını sürekli canlı tutmuştur.37 Bu ikileme göre, bir devletin askeri güç artırımına 
gidip silahlanma yolunda araçlarını geliştirmesi, diğer rakip devlette tehdit ve kor-
ku yaratacağından bu rakip devletlerinde savunma güdüsüyle özellikle silahlanma 
bağlamında-askeri araçlarını artırma yoluna gitmesinin yolunu açacak ve bu 
durumda uluslar arası sistemde aslında güvenlikten ziyade mutlak bir güvensizliğin 
hakimiyetini stabil kılacaktır. Soğuk savaş döneminde tehditlerin kaynağı ve kim-
den geldiğinin cevabı nettir ve açıktır ve aynı zamanda tehditlerin ne olduğu ve hangi 
araçlara sahip olduğu da bellidir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ise küreselleşme olgusunun kazandırmış olduğu ivme 
ile güvenlik algısı ve anlayışı farklı boyutlarda ve içeriklerde ele alınarak hem derin-
leştirilmiş hem de genişletilmiştir.38 Bu döneme kadar yekpare askeri ve de siyasi te-
melli açılardan devletlerin politika ajandasında kendine yer edinen güvenlik, bun-
dan böyle siyasi ve askeri algısının yanı sıra ekonomik, sosyal ve çevresel sektörler 
bazında da ele alınmıştır. Özellikle küreselleşmenin güvenlik bağlamında kavram ve 
içerik olarak da değişime uğratmasıdır. Artık tehditler sadece iki süper güç arasın-
da cereyan eden ideolojik temelli katı bloklaşmadan kaynaklanan askeri unsurlardan 
oluşmamaktadır; buna ek olarak nereden, ne zaman ve nasıl bir şekilde geleceği belli 
olmayan tehdit ve tehlike türleri türemiştir. Soğuk Savaş dönemindeki silahsızlanma 
çabaları nükleer silahların ortadan kaldırılması ya da azaltılması üzerine yoğunlaş-

37 John H. Herz, “The Security Dilemma in International Relations: Background and Present Problems”, International 
Relations, Vol 17, No 4, 2003.
38 İbrahim Erdoğan, “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı”, Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 12, 2013.
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mıştır. Silahlanmanın vermiş olduğu kuşku aslında silahsızlanmanın bir gereklilik mi 
yoksa bir barış adımımı olduğuna dair verilen yanıtların da çeşitli olmasına neden 
olmuştur. 

Silahsızlanma ve silahların kontrolü aslında birbirine yakın kavramlar gibi gözük-
se de, silahsızlanma daha çok idealist bir yaklaşıma sahip olmaktadır. Soğuk savaş 
döneminde silahların kontrol edilmesi süper güçlerin yaklaşımlarını dengeleme açı-
sından ve bu alanda çalışanların çatışma analizi, güvenlik ve stratejik stratejileri gibi 
konuların tezahür etmesine katkı sağlamıştır. Örneğin 1959 tarihli Antarktika An-
laşması, Antarktika bölgesini silahtan arındırmış ve süper güçlerin silahları kontrol 
etmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. 1962 yılındaki Füze Krizi silahların kontrol 
edilmesi aracılığıyla nükleer silahların da kontrolüne ve minimize edilmesine sebep 
olmuştur. Bunun sonucunda 1963 yılında Nükleer Test Yasağı Anlaşması atmosferde, 
uzayda ve su altında silahların test edilmesini yasaklamıştır.39

1967 Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahların yörüngeye konmasını yasakladı. 1968’de 
62 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Antlaşmasının Önlenmesi (NPT), 
nükleer silahların yayılmasının sınırlanmasında önemli bir rol oynadı ve silahların 
çoğalmaması rejiminin temel taşı olmaya devam etti. İstisnalar olsa da, dünya dev-
letlerinin çoğu şimdi imzacılar: Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail NPT’ye ta-
raf olmasa bile hepsi de nükleer silaha sahip olan devletlerdir. 1970’lerde Stratejik 
Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri, Balistik Anti-Füze Antlaşması’na (1972) ve 
denizaltıyla başlatılan nükleer füzelerin sayısında da bir düşüşe sebebiyet vermiştir. 
Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri II (1979), birden fazla bağımsız 
arama aracının sayısını sınırladı. 1970’ler ayrıca Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleş-
mesinin başarılı bir şekilde müzakere edildiğini göstermiştir.

Soğuk Savaş döneminde silah kontrolü görüşmeleri sadece sonuçları için değil, aynı 
zamanda müzakere sürecinde oluşturduğu güven için de önemliydi. 20. yüzyılın en 
önemli silah kontrol anlaşmaları, Sovyetler Birliği’nde Mikhail Gorbaçov’un iktida-
ra gelmesiyle Soğuk Savaş’ın sonuna doğru gerçekleştirildi. Örneğin, Orta Nükleer 
Kuvvetler Antlaşması (1987) bütün bir silah sınıfını ortadan kaldırdı ve Avrupa’da-
ki Geleneksel Kuvvetler Antlaşması geleneksel silahların sayısını azalttı. 1980’lerde 
silahların kontrol edilmesi Stratejik Silah Azaltma Anlaşması’yla zirveye ulaşmıştır. 
Bu zirve ABD Başkanı Reagan’ın girişimleri sonucu başlayan ve hem ABD’nin hem 

39 Denk, a.g.m.
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de SSCB’nin nükleer alanda sahip oldukları güçleri %30’a kadar azaltması yönünde 
harekete geçirmiştir.40 Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve SSCB’nin dağılmasıyla birlikte 
silahların kontrolünde varılan başarının emareleri ortaya çıkmıştır. SSCB bünyesinde 
yer alan Kazakistan, Belarus ve Ukrayna 1992 yılına kadar bünyesinde barındırdıkları 
nükleer güce nazaran nükleer silahsızlanma politikası izlemiştir. Ayrıca, 1993 yılında 
Kimyasal Silah Sözleşmeleri ve 1996’da Kapsamlı Test Yasağı Anlaşması’nın başarılı 
bir şekilde müzakere edilmesinin yanı sıra tüm nükleer patlamaları yasaklamıştır. 

ABD ve Rusya, 2002 yılında imzalanan ve konuşlandırılmış nükleer silahların sayı-
sını daha da azaltan Stratejik Saldırı Azaltma Antlaşması ile nükleer silah kontrolü 
sürecine devam etti ve 8 Nisan 2010’da yeni bir START anlaşması imzalandı. Her iki 
tarafı da 700 stratejik dağıtım sistemine yayılmış 1.550 stratejik nükleer savaş başlığı 
ile sınırlandırdı ve konuşlandırılmış ve kullanılmayan başlıkları 800 ile sınırlandır-
mıştır.41 Silahsızlanma adına verilen mücadeleler sadece devletler nazarında olmayıp 
aynı zamanda Uluslararası Hükûmet Dışı Örgütlerinde gündeminde yer edinmiştir. 
Örnek olarak 1997 yılında kabul edilen İnsanı Öldürmeye Yönelik Madenlerin Kulla-
nımı, Depolanması, Üretimi ve Devri Yasağı ve İmha Edilmesine İlişkin Sözleşme42 
bu tarz örgütlerin girişimleri sonucunda imzalanmıştır. Bu antlaşmayla devletlerin 
hiçbir zaman anti-personel mayın tedarik etmemeyi veya kullanmamayı, stokların-
dakileri imha etmeyi taahhüt etmekle birlikte mayın kurbanlarına yardım etmeyi ve 
mayın eğitimi vermeyi de taahhüt etmektedir.

40 Sibel Kavuncu, “Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci”, Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, 2013.
41 James P. Terry, “The 2002 Moscow Treaty: Marking a New Strategic Relationship Between the United States and 
Russia”, Army Lawyer, İssue 381, 2005.
42 “Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on 
their Destruction”, 1997, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970918%2007-53%20AM/Ch_XXVI_05p.
pdf.  

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970918%2007-53%20AM/Ch_XXVI_05p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970918%2007-53%20AM/Ch_XXVI_05p.pdf
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Sonuç

Günümüzde yürürlükte olan ve üzerinde anlaşılan tüm silahsızlanma çabalarına ve 
anlaşmalarına rağmen devletler halen güvenlik ikilemi yaşamaktadır. Bölgesel çatış-
malar ve müdahaleler sorunları çözemediği gibi daha çok içinden çıkılmaz bir hale 
getirmektedir. Yasa dışı silah ticareti her zamankinden daha çok yükselmiş durumda 
ayrıca devletlerin askeri harcamalarında her hangi bir azalama söz konusu değildir. 
Devletlerin ekonomik bağlılıkları büyük oranda savaş teknolojisine odaklanmış du-
rumdadır. Silah satışları ve savaş teknolijisindeki transferler belirli devletlerin te-
kelinde toplanmış durumdadır. Devletlerin elinde tutukları savaş teknojileri güven-
lik aracı olarak değil de bir güç ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bu durumda 
devletlere silahsızlanmayı değil de silahlanmayı dayatmakta ve bütçelerindeki askeri 
harcamaların payı hızla artmaktadır. Güvenlik harcamaları ve yatırımları soğuk savaş 
döneminden çokta gerisinde kalır durumda değildir. Soğuk savaş sonrası dönemde 
askeri harcamalar he geçen yıl daha da artmakta ve çeşitlenmektedir. Yeni dönemde 
yeni güvenlik kavramları da hayatımıza girmeye başlamıştır. Bugün artık ordu kav-
ramı da kendi içinde yeni anlamlar yüklenerek değişim göstermeye başlamıştır. He-
pimizin bildiği klasik anlamda askeri anlamda ordu kavramından öte artık bilgisayar 
başında oturan dünyadaki birçok gizli bilgileri alan yöneten ve yönlendiren siber or-
dular oluşturulmaya başlanmış ve bu doğrultuda insanlar istihdam edilmeye başlan-
mış durumdadır. Belki klasik anlamda bir savaşla karşı karşıya değiliz ama siber an-
lamda her gün binlerce bilginin ve verilerin çalınması için siber saldırılar yaşanmakta 
ulaşım ağları çökertilmekte ve karşı saldırılardan bahsedilmektedir. Aynı zamanda 
Yapay Zeka gibi çeşitli teknolojik değişimleri askeri alanda kullanma imkanı her za-
mankinden daha fazla artmış durumdadır.

 Buna bağlı olarak devletler artık güvenliklerini sağlamak ve karşı devletlerin zaafla-
rının farkına varmak için siber saldırılar düzenlemektedirler. Yürürlüğe giren anlaş-
malar kâğıt üzerinde kalmakta ve güçlü devletler tarafından güçsüz devletlerin silah-
lanmaya olan yaklaşımını engellemek amaçlı kullanılmaktadır. Devletlerin her olaya 
şüpheli bir şekilde yaklaşması ve tavizsiz bir alan olan ulusal güvenliğini sağlaması 
için her türlü adımı atması Makyavelist mantıkla en doğru karardır. Ancak bu süreç 
içerisinde ortaya çıkan psikolojik baskı devletlerden ziyade halkların da güvensizli-
ğine ve huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. 21. yüzyılda internetin nükleer silahlar 
kadar güçlü olması da devletlerin güç arzusuna bağlıdır. Sahip oldukları güç arzusu 
devletlerin her türlü adımı atmasına meyil etmesinin temelini oluşturmaktadır. Ay-
rıca uluslararası sistemin sahip olduğu anarşik yapıda güvensizliğin önemli sacayak-
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larında biridir. Uluslararası sistemde bu güvensizlik algısını değiştirmek her ne kadar 
zor olsa da sınırlandırma adına daha gerçekçi adımları atılması elzemdir. Ancak bu 
şekilde gerek devletler ve gerekse de dünya halkları güven içinde yaşamlarını idame 
ettirebilirler.
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İnsan tərəfindən yaradılan texnologiyaların planetdə onun özünün bir bioloji varlıq 
kimi gələcək mövcudluğu şanslarının əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salan mənfi 
nəticələrə apardığını deyənləri marginal adlandırmaq çətindir. Danılmaz faktdır 
ki, hazırda Yer kürəsində hər an, özü də çox asanlıqla tətbiq edilməyə hazır, həyatı 
və sivilizasiyasını bir dəfə deyil, bir neçə dəfə tam məhv etməyə və planetdə bioloji 
həyatın evolyusiyasını milyard illərlə geri atmağa qadir silah potensialı toplanmışdır. 
Bu faktın dəhşətini onun özündə deyil, əslində, onun mənasızlığında axtarmaq 
düzgün olardı. Mən cənnət-cəhənnəm məntiqini kənara qoyuram. Normal insan 
düşüncəsi qələbə çalanın məqsədinin hər bir halda özünün də tam məhvini nəzərdə 
tutmadığına inandırır.

Bəzi alimlər insanın aqressivliyini onun bioloji varlıq kimi təbiəti ilə izah edirlər, 
sübut kimi tarix boyu insanın onunla eyni bioloji növdən olan canlıları öldürməyə can 
atdığını, bu məqsədlə daş dəyənəkdən, nizə və oxdan başlamış nüvə silahına, kimyəvi 
və bakterioloji silahlara qədər bir-birindən mükəmməl silahlar icad etdiyini, insanların 
tarix boyu dayanmadan müharibə apardıqlarını, təxmini hesablamalara görə tarixə 3,5 
milyard insanın ölümü ilə nəticələnmiş 15 mindən çox müharibə məlum olduğunu, son 
5,5 min il ərzində insanların sülh şəraitində yalnız 300 il, yəni hər yüz ildə yalnız bir 
həftə ərzində sülh şəraitində yaşadıqlarını göstərirlər. Onların arqumentləri sırasında 
insanların irrasional davranışı nümunələri də yer alır. Əslində biz bəşəriyyətin tarixini 
əsasən müharibələr, qələbələr və uğursuzluqlar tarixi kimi qəbul edirik, adekvat 
nəticələr çıxarmasaq da öyrənirik. Bu ənənələr bu gün də davam etməkdədir. Bir çox 
hallarda silahlar konfliktlərin sülh yolu ilə həlli imkanları hələ tükənmədiyi hallarda işə 
düşür. Faciələrə, dağıntılara səbəb olmasına baxmayaraq, hər bir müharibəyə zahirən 
cəlbedici, inandırıcı görünən əxlaqi don geyindirilir, onun ədalətli olduğu, nəcib 
məqsədlərə xidmət etdiyi, yer üzündən pisliyin kökünün kəsilməsinə xidmət etdiyi 
bəyan olunur. Tarixçilərin bu müharibələrə sonradan verdikləri fərqli qiymətləri də 
mütləq həqiqətin təntənəsi adlandırmaq məlum səbəblərdən mümkün deyil.

Silahlanmanın tarixi boyu yeganə davranış vektoru olmasını da demək düzgün 
olmaz. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif dərəcədə, gücdə silahlanmanın dialektik tayı olan 
silahsızlanma düşüncəsi, hərəkatı da mövcud olub. Əvvəllər bu daha çox intellektual 
sahənin predmeti olsa da, müasir dövrdə silahsızlanma özünü artıq həm də konkret 
hərəkətlərlə ifadə edir. İnsanı buna vadar edən silah növlərinin yüksək sürətlə 
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliyinə uğraması, onun tətbiqinə nəzarətin getdikcə 
çətinləşməsi, eyni zamanda insan həyatının dəyərinin artması, onun varlığına 
kosmoloji məsuliyyətin dərk edilməsi kimi amillər olmuşdur.
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Kütləvi qırğın silahlarının kəşf edilməsi və yayılması vəziyyəti kökündən dəyişdi, 
bəşəriyyətin təhlükəsizliyinin bütün insanlar üçün vahid və ortaq problem olması 
anlamına gətirib çıxardı. Problem bu silahların mövcudluğu ilə bitmir. Onu daha da 
dərinləşdirən, həllini çətinləşdirən amillər getdikcə azalmaq əvəzinə artmaqdadır. 
İlk növbədə silahların tətbiqinin asanlaşması, idarə olunmaz, xaotik bir prosesə 
çevrilməsi bu qəbildən olan amildir. Beynəlxalq nizam-intizamın, qayda-qanunun 
zəifləməsi ölkələrin öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün daha çox, daha 
mükəmməl silahlar, silah texnologiyaları əldə etmək istəklərini gücləndirir. Onun 
qarşısını almaq çətinləşir. 

Baxın, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında nüvə silahını, onun uzaq məsafələrə 
çatdırılması vasitələrini istehsal edib sınaqdan keçirən Şimali Koreyanın səylərinin 
qarşısı hələ də alınmamışdır, baxmayaraq ki, bu ölkə ilə ABŞ arasında intensiv dialoq 
mövcuddur.

Bu proseslər beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin əsaslarını, çərçivəsini sındırır. 
Məsələn, son zamanlar ABŞ SSRİ (hazırda müqavilənin tərəfi Rusiyadır) ilə bağladığı 
Orta və kiçik mənzilli raketlərə dair müqavilədən çıxması niyyətində olmasını bəyan 
edir, bunu bu sinifdən olan raketlərin artıq bir çox dünya ölkələri tərəfindən istehsal 
olunması, silah arsenallarına qəbul edilməsi, həmin ölkələrin bu fəaliyyətinin 
hər hansı bir beynəlxalq öhdəliklərlə məhdudlaşdırılmaması, bununla beynəlxalq 
təhlükəsizlik sisteminin qeyd edilən raketlərlə bağlı seqmentinin əhəmiyyətinin 
itirməsi ilə izah edir.

Beynəlxalq münasibətlər üçün ən böyük təhlükə sayılan inamsızlıq, etimadsızlıq 
bütün potensialı ilə dağıdıcı işini görməkdədir. Ölkələr nə başqa ölkələrə, nə də 
beynəlxalq təşkilatlara, onların aralarındakı münasibətləri tənzimləyən müqavilələrin 
«müqəddəs» gücünə inanmırlar. Baş verən proseslər fonunda onlar haqlı görünürlər.

Məsələn, götürək Ukraynanın Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinə qoşulması ilə 
əlaqədar olaraq təhlükəsizlik təminatlarına dair Memorandumun Ukraynanın siyasi 
müstəqilliyinə dair müddəalarını. Ukrayna 5 dekabr 1994-cü il tarixə nüvə silahından 
imtina etmiş, Memorandum üzrə öhdəliyini tam yerinə yetirmiş, lakin ona vəd 
edilənlərə əməl olunmamış, təminatlar faktiki olaraq işləməmiş, onu təminatçı ölkə 
olan Rusiya Federasiyası pozmuşdur. NATO-nun sabiq baş katibi Corc Robertsonun 
fikrincə, Ukraynanın nümunəsi göstərdi ki, nüvə silahsızlanması ideyası özünə haqq 
qazandıra bilmədi. Onun sözlərinə görə, əgər Kiyev birtərəfli nüvə silahsızlanmasına 
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getməsəydi, Krımın zəbt edilməsi və Ukraynanın şərqinin işğal edilməsi mümkün 
olmazdı.  Nəhayət, 2018-ci ilin dekabr ayının 9-da Ukraynanın NATO-dakı 
missiyasının sabiq rəhbəri, general Pyort Geraşuk Ukraynanın «Obozrevatel» 
telekanalının canlı efirində bildirib ki, Ukrayna nüvə silahı, yəni atom bombası və 
raketlər üçün nüvə başlıqları istehsal etmək üçün bütün imkanlara malikdir. General 
bəyan edib ki, dünyanın heç bir yerində Ukraynanın Dnepr şəhərində yerləşən, SSRİ-
dən miras qalmış qitələrarası ballistik raketlər istehsal edən zavod kimi zavod yoxdur. 
Geraşuk əmindir ki, müasir şəraitdə nüvə silahı istehsal etməyinə görə Ukrayna 
beynəlxalq sanksiyalardan qorxmaya bilər. Bu faktın təhlükəliliyi ondadır ki, nüvə 
silahından könüllü imtina etmiş ölkənin özünün ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, 
dövlət müstəqilliyini bərpa etmək və qorumaq üçün yenidən nüvə silahı əldə etmək 
üçün mənəvi-siyasi və hüquqi əsasa malik olması bəyan edilir.

İnamsızlığın bir nümunəsi kimi İranla nüvə sazişini göstərmək olar. İran çoxtərəfli 
beynəlxalq müqavilənin tərəfi kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirsə də, o cümlədən 
ağır su reaktorunu de montaj etsə də, ABŞ hökuməti kəşfiyyat məlumatlarına istinad 
edərək nəinki bu müqavilədən çıxdı, hətta bunu etməyən subyektlərə qarşı sanksiyalar 
tətbiq etməyə başladı.

ABŞ Prezidenti Ronald Reyqan SSRİ ilə onun ölkəsi arasındakı nüvə silahı ilə bağlı 
razılaşmalardan danışarkən deyirdi: «Trust. but verify» (etibar et, lakin yoxla). 
Bəziləri deyirlər ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fəaliyyəti fərqli prinsipə - «heç 
nəyə inanma və hər şeyi yoxla» prinsipinə əsaslanır. Çox güman ki, bu fərqlər əslində 
şəxsiyyətlərin dünyagörüşü deyil, dövranlar arasındakı fərqi ifadə edir. Doğrudan 
da adi insanların da müşahidələri dövlətlər arasında etimad mühitinin böhrana 
uğradığını göstərir.

Çoxlarının yadına gələr ki, təxminən 30 il bundan əvvəl, hazırda ABŞ-nın birtərəfli 
qaydada çıxmaq istədiyi orta və qısa mənzilli raketlərə dair Reyqanla Qorbaçovun 
imzaladıqları müqaviləyə görə ABŞ 846, SSRİ isə bundan 2 dəfədən də çox, 1846 raket 
kompleksini ləğv etməli idi. Bu vaxta qədər bağlanmış müqavilələrin məntiqinə, 
hərbiçilərin arxalandıqları stereotiplərə görə tərəflərin ləğv etmək istədikləri raket 
komplekslərin sayı bərabər olmalı idi. Qorbaçovun hərəkətinin müdrikliyi riyazi 
bərabərliyə deyil, yerdə qalan silahların Yer kürəsində həyatı söndürməyə kifayət 
etməsi mülahizəsinə əsaslanırdı.
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Tanınmış dövlət xadimi Zbiqnev Bjezinski «İki epoxa arasında: Amerikanın 
texnotronik erada rolu» adlı kitabında yazırdı ki, «Dövlətlər arasındakı münasibətdə 
düşmənçilik qlobal həmrəyliyə söykənməyən beynəlxalq sistemə xasdır». Vahid 
qanun və qaydalar sisteminə tabe olmayan, niyyətlərini sərbəst müəyyən edən suveren 
dövlətlərin çoxluğunun mövcudluğu daimi xarakter almış beynəlxalq toqquşmaların 
səbəblərinə işıq salır.

Kütləvi qırğın silahlarının tətbiqinin asanlaşması nümunəsi kimi məlum «Skripallar» 
qalmaqalını göstərmək olar. Belə bir fikir geniş yayılıb ki, 2018-ci ilin aprel ayının 
əvvəlində RF Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (QRU) sabiq əməkdaşı Sergey Skripal və qızı 
İngiltərənin Solsberi şəhərində əsəb-paralitik kimyəvi silahlar qrupuna aid edilən, 
«Noviçok» adı ilə tanınan kimyəvi maddə ilə zəhərlənmişlər. İngilis hökuməti bəyan 
etdi ki, maddə Rusiyanın Saratov vilayətindəki Şixanı adlı qapalı şəhərcikdə yerləşən 
hərbi elmi-araşdırma bazasında hazırlanıb və Rusiya dövlətinin hərbi xüsusi xidmət 
orqanının qulluqçuları tərəfindən İngiltərənin ərazisində tətbiq edilib. Rusiya ittihamı 
indiyə kimi qəbul etməsə də, qərb dövlətlərinin bir qismi bu insidentlə bağlı RF qarşı 
sanksiyalara qoşulublar. Həmin məsələ ilə bağlı gərginlik hələ də azalmamışdır.

ABŞ-ın son müdafiə doktrinasına görə, nüvə silahının tətbiqi qeyri-nüvə hücumuna 
cavab olaraq da tətbiq edilə bilər. Belə təhlükələr sırasında hərbi xarakterli olmayan 
bir sıra fövqəladə hallar, kiberməkandakı təhlükələr və s. əsaslar qeyd edilir. Digər 
dövlətlərin də hərbi doktrinaları daha çox ğəcavüzkar müddəalarla bollaşmağa başlayıb.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin NBC Amerika telekanalına mart 
ayının 1-də Moskvada, 2-də Kalininqradda verdiyi müsahibədə ölkəsinin hərbi 
doktrinasının müddəalarını izah edərək bildirib ki, ölkəsinin nüvə qüvvələri köməyi 
vasitəsi ilə cavab verməsi üçün iki əsas mövcuddur: RF-na nüvə silahı tətbiq etməklə 
hücum baş verdikdə və ya ölkənin mövcudluğuna təhlükə yaradan adi silah tətbiq 
etməklə hücumdur.

Nüvə silahlarının tətbiqinin asanlaşması ehtimalının güclənməsi həm də taktiki 
silahlarının əhəmiyyətinin açıq-aşkar artması ilə bağlıdır.

Daha bir təhlükəli meyl də qeyd edilməlidir. Hələ 1966-cı ildə dərc edilmiş «Silah 
və nüfuz» kitabında xarici siyasət və milli təhlükəsizlik problemləri üzrə ekspert 
Tomas Şellinq yazırdı ki, beynəlxalq münasibətlərin müasir vəziyyətində hərbi qələbə 
qazanmaq məqsədinə nail olmaq çox asanlaşıb. Başqa dövlətə təsir etmək üçün onun 
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liderini ölkənizin düşmənə yetirə bilməyə qadir olduğu zərbələrin qəbuledilməzliyinə 
inandırmaq kifayətdir. Müəllifin «müharibə etməmək üçün silahlanmağın zəruriliyi» 
fikri paradoksallığına baxmayaraq hətta sülh istəyən dövlətləri silahlanmağa sövq 
edən amillərin mövcudluğunu təsdiqləyən acı həqiqət kimi görünür.

Silahı tətbiq etmədən, yalnız onun mövcudluğu vasitəsi ilə nəinki müdafiə olunmaq, 
həm də asan qələbə qazanmaq strategiyası silahlanmanın potensial düşmənin 
arsenalı ilə müqayisədə açıq-aşkar şəkildə üstün görünən həddə qədər aparılmasını 
ehtiva edir. Təbii ki, özünü «potensial hədəf» sayan ölkələr də bu proseslərdən lazımi 
nəticələr çıxarmağa məcburdurlar.

Silahlanmanın hərbi-sənaye kompleksi üçün vacib qazanc mənbəyi və vasitəsi olması 
da nəzərdən qaçırılmamalıdır.

Son zamanlar bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə milliyyətçilik meylləri artmaqdadır. 
Antiqlobalizm fonunda hərbi-sənaye kompleksinin verdiyi imkanlardan öz 
vətəndaşlarının maddi rifah halının artırılması (iş yerləri, əmək haqqı, sosial 
təminatlar və s.) üçün istifadə etmək siyasətçilərin seçkilərdə qələbə qazanmaq 
şansını artırması da reallığa çevrilməkdədir.

Lakin, nə qədər çətin və mürəkkəb olsa da, bəşəriyyətin gələcəyi, ümidləri silahlanma 
ilə deyil, onun əksinə olan proseslə, silahsızlanma ilə bağlı olduğunu düşünürük. 
Silahlanma nə qədər narahatedici, təhlükəli əlamətlərə malik olsa da, vəziyyət 
ümidvericidir. Bunun ayrı-ayrı əlamətləri müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, Qərb 
ölkələri ilə Rusiyanın arasında olan qarşıdurma «soyuq müharibə» illərindəki 
səviyyədən xeyli aşağıdır. Əgər həmin illərdə ABŞ Avropada 400 minlik silahlı qüvvə 
saxlayırdısa, 2016-cı ildə bu rəqəm cəmi 62 min olmuşdur. Bu rəqəm artsa da, «soyuq 
müharibə» göstəricilərinə hələ çatmayıb. 

Artıq daha çox insan başa düşür ki, planetdə o qədər silah-sursat ehtiyatı yaradılıb 
ki, nəinki onların qərəzli tətbiqi, hətta ehtiyatsızlıqla saxlanması belə qlobal həyat 
üçün təhlükəlidir. Silah-sursat anbarlarının partlaması, təlimlər zamanı raketlərin 
hədəfdən yayınaraq mülki obyektlərə, mülki təyyarələrə və digər hərbi fəaliyyətlə 
bağlı olmayan hədəflərə çataraq ağır nəticələrə səbəb olması sıradan bir məlumatlara 
çevrilib. Silah-sursat istehsalı iqtisadiyyata əlavə yükdür; onların hətta utilizasiyası 
da xərclər tələb edir, bir çox hallarda ekoloji problemlərə, dağıntılara, insan itkilərinə 
səbəb olur.
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Dövlətlər arasında konfliktlər olacaq, bu obyektiv prosesdir, lakin bunun 3-cü Dünya 
müharibəsi formasında cərəyan edəcəyi futuristik bir ideyadır. Daha inandırıcı 
konfliktlərin hibrid formalarda davam edəcəyi görünür. Bu zaman dövlətlər özlərinin 
münasibətlərinə aydınlıq gətirmək üçün, bir-birinə təsir etmək üçün yalnız hərbi-
siyasi alətlərlə kifayətlənməyəcək, bundan ötrü ordu və xüsusi xidmətlərlə yanaşı, 
maliyyə-iqtisadi təzyiq, ictimai-mədəni, informasiya və sairə bu kimi ən müxtəlif 
vasitə və üsullara əl atacaqlar. Yaşadığımız dövrü bu prosesin başlanğıcı adlandırmaq 
olar.

Belə şəraitdə Albert Eynşteynin millətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın əhəmiyyətini 
qeyd edərək ümumdünya dövləti yaratmaq ideyası ilə başlanğıcı qoyulmuş qlobal 
pasifizm ideologiyasının tərəfdarlarının artması təbii görünür.

Silahsızlanma fəlsəfəsi dünyada cərəyan edən obyektiv siyasi, iqtisadi və sosial 
hadisələrin məntiqinə əsaslanır. Yeni texnologiyalar millətlər və dövlətlər arasında 
kommunikasiyanı keyfiyyətcə dəyişib, nəqliyyatın, kapitalın, insanların hərəkətini 
asanlaşdırıb, qlobal iqtisadiyyat, ümumbəşəri ideya və dəyərlər sistemi yaranıb, 
millətlərin qarşılıqlı olaraq bir-birinin irsi hesabına mədəni zənginləşmələri üçün 
geniş üfüqlər açılıb.

Bu proseslər obyektiv xarakter daşıyır, silazsızlanma üçün əlverişli şərait yaradır, 
silahlanmanı mənasız etməklə yanaşı onun sosial bazasını azaldır. Belə şəraitdə 
beynəlxalq hüququn rolunun da dəyişməsinə ehtiyac duyulur. Etiraf etməyə 
məcburuq ki, beynəlxalq hüquq hazırda mövcud vəziyyəti, güclər balansını sadəcə 
olaraq rəsmiləşdirən, hüquqi formaya salan «notariat» funksiyasını yerinə yetirən 
normalar, qaydalar, ənənələr sistemidir. Mənbəyi təbii hüquqlardan başlayan 
beynəlxalq hüquq «əsl hüquq»un nə qədər çox obyektiv xassəsi və dəyərini götürsə 
də, əxlaqi keyfiyyətlərə malik olsa da, ümumi və mütləq ədalətin ifadəsi kimi görünsə 
də, nə qədər başqa pozitiv əlamətlərə malik olsa da, insanların ona bəslədiyi ümidləri 
doğrultmur. Nümunə kimi Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Qarabağ ərazisindən 
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bölgədəki 
hərbi əməliyyatlara son verməyə, erməni qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan 
torpaqlarından geri çəkilməsini tələb edən qətnamələrini (822 (1993) nömrəli 30 aprel 
1993-cü il tarixli,  853 (1993) nömrəli 29 iyul 1993-cü il tarixli, 874 (1993) nömrəli 14 
oktyabr 1993-cü il tarixli, 884 (1993) nömrəli 11 noyabr 1993-cü il tarixli qətnamələr) 
misal göstərmək olar.
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Fikrimizcə, beynəlxalq hüququn silahsızlanmada əhəmiyyətini artırmaq və lazımi 
səmərəlilik həddinə çatdırmaq üçün normaların keyfiyyət göstəricilərini artırmaqla 
yanaşı onun «məcbur etmə» elementlərini də gücləndirməyə ehtiyac var. Beynəlxalq 
hüququn formalaşdırılması zamanı beynəlxalq publik hüquqla yanaşı beynəlxalq 
xüsusi hüququn bəzi təsirli institutlarından, məsələn, beynəlxalq konvensiyalar 
üzrə arbitrajların yaradılması, istifadə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, beynəlxalq 
hüquq normasının işləməsi üçün o, ədalətli olmalı, bütün iştirakçıların maraqlarının 
balansını əks etdirməli, pozulmasına görə məsuliyyət, onun reallaşdırılması 
mexanizmini nəzərdə tutmalıdır.
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ÖZET 

Barış ve esenlik arayışının tarihi, elbette savaş ve şiddetinki kadar eskidir. Neredeyse 
her kültürün ve inanışın mitolojik köklerinde şiddete rastlamak mümkün olduğu gibi, 
ardından vaz edilen düzenin barış ve esenliğe giden yolları düzleyeceği iddiası yaygın 
biçimde görülmektedir. Her düzen kendine has bir güvenlik paradigmasıyla var ola-
gelmiştir ve barışın bitimsiz çetin savaşları bu noktada başlar.

İnsanın kendi ayağıyla düştüğü ergin olmama halinden kurtulduğu varsayılan bir 
çağda yaşanan iki dünya savaşı, insan hakları düşüncesinde kurumsallaşma çabalarını 
beraberinde getirmiştir. Bu tekamülün bir parçası olarak barış hakkı üçüncü kuşak 
haklar arasında sayılır olmuştur.

Silahsızlanma, barış hakkının doğal bir unsuru olarak karşımızda durduğu gibi, gü-
venlik kavramından bağımsız düşünülmesi mümkün değildir.

Bu çalışma, barış idealinin bir sonucu olan ve birçok insan hakkıyla sıkı bağlar taşıyan 
barış hakkı kapsamında silahsızlanma fikrini, güvenlik unsurunu da hesaba katarak 
ele almak amacını taşır.

Ülkelerin üretim, gelir ve gider kalemleri arasında ciddi bir yer tutan silahı, hem ticari 
bir meta olarak hem de düzenin ve üretimin devamı için zorunlu görülen güvenlik 
paradigmasının bir gerçekliği olarak incelemek, silahsızlanma imkanlarının gerçekçi 
bir zeminde tartışılması açısından önemli olacaktır.
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ABSTRACT

The history of the quest for peace and well-being is, doubtless, as ancient as war and 
violence. Pretty well, as it is possible to encounter violence in almost every culture 
and the mythological roots of belief, and then the claim of imposed order will smooth 
the path to peace and well-being is seen widely. Each order has existed with a unique 
security paradigm and the endless bitter wars of peace begins at this point.

The two world wars, which took place in an age when is under the assumption of hu-
man beings were freed from his emergence from self-imposed nonage, brought along 
institutionalization efforts in the idea of human rights. As part of this maturation, the 
right to peace has been counted among third generation rights.

Disarmament, as it stands as a natural element of the peace, is not possible to be 
thought independently of the concept of security. This study aims to address the idea 
of disarmament in the context of the right to peace, which is a result of the ideal of 
peace and which has close ties with many human rights, taking into account the se-
curity element. 

It will be important to examine the weapon, which has a significant place among the 
items of production, income and expenditure, both as a commercial commodity and 
as a reality of the security paradigm that is deemed necessary for the continuation of 
production and order, in order to discuss disarmament potentialities on a realistic 
basis.
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ABSTRACT

Globalization in the modern world, including events on Middle East, shows that only 
the ideological executed political motions, have a chance on a survival in the compe-
tition world, completeness, stability. 

The demographic, economic, religious calls of time willy-nilly result in civilization 
drama. An unevenness in world development is not laid in maintenance of the inter-
national agreements especially celled case-insensitive interests of the third world. 
The world ran into the unforecast side of globalization, when social cataclysms on the 
side of a road of world “mainstream”, in countries “The third world” threaten new 
total war with unthinkable consequences, and it not only and not so much “collision 
of civilizations”. 

The Near-Eastern events (revolution, disturbances, agitations) have system scale 
character reflecting a number of specific general and private issues. The Near-Eas-
tern events (revolution, disturbances, agitations) have system scale character refle-
cting a number of specific general and private issues. The world realizes waning of 
hedonistic civilization all anymore, the searches of New Idea. The special value in this 
connection is acquired by the world dialogue of cultures. 

Society becomes more difficult, it is fundamental irreducible to simple one-dimen-
sional technologies, requires other system management, than elites with their cor-
ruption and closed. Not only the global world but also countries need social dialogue.
 The unipolar world loses the resource potential, he does not answer the dynamics of 
modern processes, the “new travelling map” of the world appears. 

Рresent stormy demographic height, appearance of considerable youth layer that can 
not get along with out-of-date political structures. Рresent new of communication 
institutes, Internet space creates the new field for social technologies (Twitter revo-
lutions).  Тraditional international institutes and norms of right lost the former val-
ue. The decisions of international organizations are not executed, application of laws 
carries selective character. 
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INTRODUCTION

Globalization in the modern world, including events in the Middle East, shows that 
only ideologically shaped political movements have a chance for survival in a compe-
titive world, completeness and sustainability.

The assessments’ panorama of events in the Middle East is very wide: from Islamic 
revolutions to the conspiracy of some external forces.  Although, in our opinion, the 
world has long and doomedly approached redistribution, the former scheme of the 
world order, for many reasons, did not correspond to reality.  There appeared new 
challenges of the time, demographic, economic, religious, the solution of which in-
voluntarily leads to a civilizational drama.  Irregularity in the world development 
does not fit into the Procrustean bed of international agreements, especially those 
concluded without taking into account the interests of the third world.  The agree-
ments concluded according to the principle “for them, but without them” do not suit 
most countries.

By the hand of the “former patrons,” the drawn borders were turned out to be ina-
dequate to the new “fluid civilization” and “quick history”. The world faced the unp-
redictable side of globalization, when within the framework of the “global village” so-
cial cataclysms on the sidelines of the world mainstream, in the third world countries 
threaten with a new total war with unthinkable consequences. And this is not only and 
not so much a “clash of civilizations,” although, perhaps, someone wants to reduce 
everything to very simple recipes.  New trends do not have good social prospects.  In a 
vast region, no legitimate power structures will be formed;  new ideological guidelines 
are not defined, what to do with oil contracts, where is the promised “manna from he-
aven”  in the form of outside help and the mythical accounts of dictators?  And where 
is effective civil self-government?    Such thesis confirms that a revolution like a hydra 
devours its own children.  They fought alone, but a completely different political force, 
as always, came to power “trailer”.  Moreover, this is observed in the Arab spring and 
Kiev Maidan, where they do not realize the whole systemic tragedy of the incident.

 The departure of socialism (probably inconclusive) from the world stage gave rise to 
the naive model of the linear development of world civilization in the minds of the 
Western elite, without convergence and innovative social technologies. Quite clever 
theorists were thinking about the end of history altogether, liberalism seemed to have 
won “a complete and final victory.”
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 Of the great interest is the opinion of the famous diplomat G. Kissinger:

 The Western world did not notice that instead of socialism as a real alternative, they 
appeared (and they should have appeared, because capitalism is in itself a process 
and result of competition) other “young” ideological antipodes in postmodernism, 
fundamentalism, new national radicalism, extremism, etc.

 The post-Soviet space, already or still, cannot provide an ideological alternative to the 
West; it has not become attractive. Our symbols and ideas were accepted or refuted, but 
they were actualized in public opinion. For various reasons, we did not become the cen-
ter of New Thought, but tried with rapture to get into the “last car” of a hedonistic civi-
lization.  And the point here is not even the filling of the “ideological vacuum”, but the 
fact that the hedonistic civilization cannot but give rise to fundamentalism, extremism, 
radicalism, etc., which arise, first of all, as natural reactions to the “tired civilization”.

 A sensual (modern) civilization involuntarily ends with the establishment of order, 
social or internal, cultural.  But this civilization is faced with other, no less acute, 
constraints: the narrowing of sales markets, the “personnel shortage”, the exhaus-
tion of resources, above all, raw materials.  The current stage of sociogenesis increa-
singly resembles a roller coaster with unpredictable turns.  And crises turn into a cri-
sis-matryoshka, when each stage opens a new coil.  So ad infinitum, until we realize 
that a systematic civilization crisis has begun.

 The crisis of the entire value system is generated by the ideology of “one-dimensi-
onal idle man”. And now in the Middle East, in fact, the question of the end of the oil 
era (R. Barnet), oil civilization is being resolved. The idea of   the near end of the oil era 
in historical terms, which, of course, is not a “secret,” doesn’t excite only European 
minds, but also the local highly wealthy Middle East establishment, which requires 
(and it should already demand something by status) an “other just” redistribution of 
existing oil wealth.  There is an urgent social need for change.

 This suggests a certain analogy with the USSR in the mid-80s of the last century.  And 
we remember from history that explosive situations arise, as a rule, when property is 
redistributed. So in tsarist Russia, the redistribution of land took place every 12 years 
(1905, 1917), which led to a social explosion in these years.  As a result, alternative ide-
ologically shaped paradigms of redistribution arise, most of which are based on fun-
damental values   - equality and justice, as markers of new hope and new social order.
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 The change of these paradigms just reflects another dynamic of development: everyt-
hing elite sooner or later “is becoming massive” (otherwise it is not elite), and then again 
something new, elite appears again from the mass.  Behind the century of “rebellious 
masses” comes the century of “elites creating new values”.  New values   are accepted only 
because they are new, not previously used in any social matrix.  But the whole of modern 
capitalism is built on the actualization of something new and original.  Only something 
fundamentally new and bright is accepted and assimilated by the global market.

 In the meantime, the whole world is paying with social upheavals for scientific and 
technological stagnation (which, first of all, is beneficial for oil producing corpora-
tions), which led, among other things, to the archaization of political life.  The dy-
namism of the economic sphere for a surprisingly long time coexists with tribalism, 
cronyism and ossification of the socium.

 There was a huge disproportion in the creative potential of young people.  In addition, 
a significant part of young people received a good Western education and got involved 
in other, dynamic cultural values, the Internet expanded them, introduced them into 
some kind of intercultural dialogue. 

Gunnar Haynzon1 derived a formula for social instability based on a simple calcula-
tion: the percentage of boys from 0 to 4 years to men 40-44 years.  If less than 80%, 
then the demographic failure begins, which can be observed both in Europe and in 
Russia and Japan.  But in Afghanistan - 403%, Iraq -351%, Somalia - 364%.  And 
social drive begins in countries where boys from 15 to 29 constitute more than a third 
of the population.  And the reasons (religion, nationalism, Marxism or separatism), 
i.e., for the sake of which, violence is accomplished, is completely irrelevant.  Soci-
um “boils”, often without knowing the reasons for this.  The political elite of the-
se countries did not take into account this powerful drive, the changed trends in the 
public consciousness; the inviolability of dictatorial regimes seemed to them the best 
guarantee against the “winds of change”, autarky (isolation) opposed the dynamics, 
as the only value, “they could rest in peace like eternity”2

1 Gunnar Haynzon is a professor at the University of Bremen, a sociologist, economist and genocide researcher.  He 
is the author of books on the sunrise and sunset of civilizations, starting from the Bronze Age, Ancient Greece, the 
Middle Eastern and Buddhist countries and ending with the Holocaust and modern Europe //https://www.liveinter-
net.ru/users/4198118/post186531399/.
2 Haynzon G. Sons and world domination: the role of terror in the rise and fall of nations (Sohne und Weltmacht: 
Terrorism, Aufstieg und Fall der Nationen, 2003).
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 But, the main carrier, or the form and code of the translation of the new drive is Isla-
mic fundamentalism, which was exactly the same under the pressure of authoritari-
an regimes as the democratic movements themselves. They found themselves in the 
same matrix.  So, democracy and fundamentalism, paradoxically, in the Middle East 
go hand in hand in overthrowing authoritarian conservative dictators.  Interestingly, 
the West, being in captivity of its one-sided “historical errors”, puts only one of these 
components.

 The West hopes that more “popular” mobile democracy, more modern, less corrupt, 
less crony, will take place of dictatorial power. But more and more “the sail of the 
Arab spring is turning green”, the initial democratic slogans are replaced by funda-
mentalist ones.

 The West, convinced by its expert community and media, is awaiting democratic 
changes in the Arab world, a common “mainstream” expectation is associated with 
this, but in fact we first encounter a very unusual symbiosis of democratic and religi-
ous movements, which suggests some parallels with Europe XVI-XVII century.  As a 
rule, even fundamentally new social movements are framed in “old togs”.

 Religious ideas are more accessible, they are institutionalized in the public conscious-
ness and accepted by society.  The fact is that, due to the peculiarities of history, the 
immanent (often archaic) religious institutions in these countries are much stronger 
than the introduced and often imposed structures of Western democratic civil society.  
But as soon as the “gateways” and barriers on the way to freedom are opened, we will 
witness the intense competition of two forces - Islam and pro-Western.

 Islam, in addition to traditional religious functions, is often the only communica-
tive channel and code of social dialogue for these countries.  The underdevelopment 
of civil society institutions necessarily creates a religious monopoly on the forms of 
expression of social expectations.

 In addition, we are witnessing the merging of two ideological streams: the formation 
of a national identity and a new Islamic civilization space.  There is a titanic intel-
lectual search for a combination of national and religious identity, the search for a 
“special” path of development, another “non-European” democracy within the fra-
mework of a large Islamic civilization. 
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Islamic civilization proposed a fundamentally different model of social order from 
Europe, based on the transcendent will, subordinating man.  The collectivist value of 
family, clan, tribe, social solidarity and individual self-restraint is put and valued far 
above the rights and interests of an individual.

 In the Muslim East, the intuitive perception of the world dominates over the rationa-
listic approach characteristic of the West.  The Arab mentality is characterized by an 
immanent love for an effective and necessarily strong father - a leader who is able to 
keep a “young and seething” people in a polyethnic “patchwork” field.

 If in the West the president is elected on the basis of an established legal democratic 
procedure, then in the Muslim East it is considered that only the one who has been 
accepted, recognized and called upon by a popular vote can be elected ruler, and the 
procedures of this vote can vary widely.

 It must be remembered that Islam in the Middle East is perceived by the population, 
first of all, as a form, and only one, of preserving its original identity in the “flickering 
reality” of the globalizing world.  In this connection, the alignment of new geopo-
litical factors is changing, where instead of the already traditional US and Europe, 
Russia, China, Iran, Turkey and other new factors, dissatisfied or at least disagree 
with the one-polar world, play an active role,  defending their civilizational right to 
be other. 

As a result, significantly is changing the geopolitical balance of power, a strong inf-
luence on the region of the country has not burdened “colonial memory” (e.g. Russia, 
China), Mani-most of the anti-globalization solidarity (Russia, China, Iran), as well 
as declaring the unity of the Islamic geopolitical reference points (Azerbaijan, Tur-
key, Iran). 

In summary, we can say that near-Eastern events (revolution, unrest, excitement) 
have the system on a large scale, reflecting a number of specific general and private 
problems. 

First, the world is becoming increasingly aware of the inferiority of hedonistic ci-
vilization, looking for contours ideocratic societies. All the more insistent becomes 
the demand for New Ideas. Of particular value in this context becomes a dialogue of 
cultures, synergy of co-joint cultural reflection. 
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Secondly, society is becoming more complex, it is fundamentally irreducible to any 
simple one-dimensional technology and requires a different management system 
than the elite with their corruption and lack of transparency. Not just global peace, 
but the countries themselves need social dialogue. 

Thirdly, the unipolar world is losing its resource potential, for not responding to the 
dynamics of modern processes, there is a “new road map” of the world, the wide ran-
ge of development options. 

Fourthly, there is a rapid population growth and, consequently, the emergence of a 
significant layer of youth, which is not a long time to get along with obsolete, outda-
ted political structures. 

Fifth, the “global village” is run by completely different communication institutions. 
The online space creates a new field for social technologies, there is a technology of 
“virtual indirect aggression”, “Twitter - revolution”. 

Sixth, traditional international institutions and legal norms have lost their former 
significance.  Decisions of international organizations are not implemented, the app-
lication of laws is selective.

 Social justice, or rather, its demands, will always be a catalyst for social unrest, whet-
her it is Kiev, the outskirts of Paris or Louisiana.  Therefore, the world must find al-
ternative, fundamentally different social technologies of living in a new global civi-
lization. 
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Aygün Aliyeva(Azerbaycan/Avukat); Avrasya hukuk kurultayı iştiraki ülkeler arası 
hukuk iş birliğinin devamlı şekilde geliştirilmesi ve katılımcı ülkelerin üyelerinden 
oluşan Avrasya hukuk platformu oluşturulması gerektiği görüşünü sundu. Bu bağ-
lamda karşılıklı olarak devamlı şekilde uluslararası organizasyonların gerçekleştiril-
mesinin önem arz ettiğini altını çizdi.

Irakli Dimitriy (Gürcistan Barolar Birliği Üyesi/Avukat); Bu çalıştayda birlikte olma-
nın ve tecrübelerin ikili ilişkiler ve çok taraflı antlaşmalar bağlamında paylaşılmasının 
önem arz ettiğini belirtti ve Gürcistan Barolar Birliğinin Avrasya toplumları arasında 
gerçekleşecek iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Sunumun devamında Gürcistan Ba-
rolar Birliğinin fonksiyonlarına değinilerek kapsamlı bir değerlendirmede bulunuldu. 
Buna göre Gürcistan mevzuatına uygun olarak avukatlığın mahkemenin bir kolu ola-
rak öne çıktığı belirtilerek, bununla birlikte avukatlığın mahkemenin bir kolu olduğu 
gibi savcılıkla da bağlantılı bir meslek olduğu dile getirildi. Bu doğrultuda avukatlık, 
hakimlik ve savcılık mesleklerinin birbiriyle olan bağlantısı ifade edilerek adalet so-
rumluluğunun bu üç organ arasında paylaştırıldığının üzerinde duruldu. Bazı istatis-
tiksel verilerin de paylaşıldığı sunumda Gürcistan’da aktif olarak 6500 avukat, 220 
savcı ve 350 hâkimin görev yaptığı fakat burada önemli olanın sayı da ziyade kalite 
olduğu ifade edildi.

Gürcistan Barolar Birliğinin ve hukuk sistemin fonksiyonlarına dair önemli bilgilerin 
aktarıldığı sunumda, Gürcistan Barolar Birliğinin ülkede bu yöndeki tek kurum oldu-
ğu, üyelik kabul sistemiyle avukatlık kanununa esasen her yılda iki kez baroya kabul 
sistemi bulunduğu ve Barolar Birliği içerisinde ontoloji ve etik konularıyla hassasi-
yetle ilgilenildiği ifade edildi. Bu noktada baronun kendi içerisinde bir Etik komisyo-
nun bulunduğu ve burada disiplin suçları değerlendirildiği belirtildi. Burada hukuk 
camiasından olan fakat avukat olmayan 3 kişi de bu kurulda yer aldığı böylece toplu-
mun da iştirakinin sağlandığı bilgisi verildi. 

Bir diğer önemli bir konu olan kalite mevzusunda ise iki farklı mekanizma bulundu-
ğu ve bunların Mesleğe kabul mekanizması ve devamlı eğitim mekanizması olduğu 
ifade edildi. Gürcistan barosuna kaydolabilmek için sınav zorunluluğu bulunduğu ve 
bu sınavın insani bir müdahaleden uzak bir şekilde tamamen elektronik olarak ger-
çekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Sınavla ilgili detaylı bilgilerin de yer aldığı sunumda 
sınavın test olarak gerçekleştirildiği ve dava kararı değerlendirilmesi ve pratik çözül-
mesi şeklinde bir içeriğe sahip olduğu aktarıldı. Bunun akabinde sınavdan sonra ger-
çekleştirilen mülakat tarzında bir elemenin bulunmadığı ve bununla insan faktörü-



318

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

nün getirebileceği adaletsizlik ve iltimas durumlarının önüne geçilmesi amaçlandığı 
vurgulandı. Sınav sonrasındaki aşamayla ilgili olarak bir staj koşulu bulunduğu ve bu 
staj eğitiminin 3 ders ve dokuz ay da saha çalışmasından oluştuğu ifade edildi. İlk üç 
aydaki derslerin sunum ve ikna kabiliyetlerinin artırılması, hukuk bürolarının idare-
sinin sağlanması, mahkemede kendini ifade edebilmenin sağlanması ve son olarak 
ta hukuki yazı kabiliyetinin öğretilmesine yönelik çalışmalar içerdiği belirtildi. Bu 5 
konu üzerinde 3 aylık eğitim verildikten sonra bir avukatın danışmanlığında bir bakı-
ma eğitim sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, konuşmacı tarafından 
Gürcistan’da avukatlar açısından bireysel şan şöhretten ziyade mesleğin şöhretinin 
söz konusu olduğu özellikle vurgulandı. 

Kalitenin sağlanmasında ikinci önemli unsur olan “devamlı eğitim” mekanizmasıyla 
ilk yılında olan avukatlar için Baronun eğitim merkezinde düzenlenen en az 20 saatlik 
eğitim sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Toplamda yıl içerisinde 600 den fazla gerçekleş-
tirilen eğitim faaliyetleriyle Gürcistan Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin hukuk ala-
nında en büyük eğitim merkezi haline geldiği ifade edildi. 

Diğer yandan konuşmacı tarafından, her ne kadar avukatlık mesleğinin doğası gereği 
hükûmet karşıtı bir duruşu olması gerekse de bunun hükûmetle iş birliği içerisinde 
çalışmalara engel teşkil etmediği aktarıldı. Bununla birlikte sene içerisinde dörtten az 
olmamak üzere hakim ve savcılarla oluşturulan platformun hukukun muhtelif konu-
larında fikir alış verişinde bulunmak üzere bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Gürcistan Barosundan Dmitry in aktarımları doğrultusunda bir diğer önemli mevzu 
olan baronun ülkenin bölgesinde merkezlere sahip olması gerektiği durumu masaya 
yatırıldı. Bu noktada yerel ofislerin avukatlığın merkeze toplanmaması ülkenin diğer 
bölgelerinde de etkin kalmasının sağlanmasının önemi vurgulanarak Gürcistan da bu 
imkânın var olduğu ve yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Son olarak ücret alınmadan sunulan avukatlık hizmetlerinin önemine değinilen ko-
nuşmada, Gürcistan Barosunun CCB, TURKAF, ELA (European Law Associaciation) 
ve IBA (International Law Association)’nın aktif bir üyesi olduğu ve bu uluslarara-
sı platformların yanında da Azerbaycan, Belarus, Ukrayna ve Türkiye ile de çok iyi 
ilişkilerinin bulunduğu belirtilerek Gürcistan’ın bu alandaki tecrübelerini her zaman 
paylaşmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.
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Muradov Bahtiyar’ın avukatlık mesleğine giriş ile ilgili her şeyden memnun musunuz 
sorusuna yönelik cevabında, tabii her şeyden memnun olmanın mümkün olmadığı 
fakat her geçen yıl hızla gelişim kaydedilmesinin mutluluk verdiği aktarılarak online 
sınav sistemi örneği üzerinden Gürcistan barosunun 6-7 yıllık süreçte gösterdiği ge-
lişim rakamlarla gözler önüne serildi. Buna göre 2010 yılından önce 500 binden fazla 
sınav soru cevaplarıyla yayınlanırken bu durum zamanla yerini cevapların yayınlan-
masının kaldırılmasına, 2012 yılında herhangi bir soru veya cevabın yayınlanmasının 
kaldırılarak bunun yerine hangi alanlardan soruların geleceği bilgisinin paylaşılma-
sına ve nihayet 2013 yılında tamamen elektronik sistemli sınava geçilmesi aşamasına 
gelindiği aktarıldı. 

Diğer yandan Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bagirov tarafından avukatla-
rın kalitesi noktasında, avukatların seçim kriterlerinin hakim ve savcılardan düşük 
olmaması gerektiği görüşü savunuldu. Bu noktada Azerbaycan’ın da çalışmalarına 
değinilen konuşmada kendilerinin de bu yıldan itibaren bilgisayar sistemiyle imtihan 
sistemine geçerek insan faktörünün ortadan kaldırılacağı bildirildi. Aynı zamanda 
Gürcistan barosunun eğitimsel çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğuna değinile-
rek, Gürcistan’ın Azerbaycan için de önemli bir örnek teşkil ettiği ifade edildi. Bunun-
la birlikte avukatlığın doğasında hükûmet karşıtlığı olması mevzunda ise bunun bir 
düşmanlık doğuracak nitelikte olmaması gerektiği ve avukatların mevzuları siyasete 
çekmemesi gerektiği yönündeki görüşler aktarıldı. 

Baroların bağımsızlığı noktasında ise Barolar Birliği Başkanı Bagirov tarafından bazı 
organ ve mekanizmaların baroya müdahalesinin engellenmesi gerektiği, bu sebeple 
baroların sahip olduğu etik kurullarının olması ve avukatlarının kendi içerisinde de-
ğerlendirilmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi. Bu minvalde Azerbaycan’daki 
sistemden örnek verilerek Adalet Bakanlığı’nın izni, müdahalesi veya onayı aranma-
dan sistemin işlediği bilgisin paylaşıldı. Uyuşmazlıklarda ise avukata karşı mahke-
melerde dava açılarak son kararın burada verilmesinin daha demokratik olacağı gö-
rüşünün altını çizildi.

Diğer yandan Cabbar Bayramov’un söz alarak mülakat noktasında adayların birçok 
yeteneklerinin de ölçülebildiği dolayısıyla mülakat sisteminin kaldırılmasının bir 
dezavantaj yaratıp yaratmayacağı ile ilgili soru üzerine konuşmacı Irakli Dmitriy ta-
rafından bu noktada kendileri için esas olanın liyakat çerçevesinde adayların seçimi 
olduğu ifade edilerek kendilerinin zaten avukatlık becerilerinin arttırılması üzerine 
eğitim sağladıkları dolayısıyla bunun bir dezavantaj yaratacağı kanısında olmadığı 
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iletildi. Son olarak ise transparan bir sisteme sahip olmanın adilliğin sağlanması ve 
Avrupa standartlarına erişimin gerçekleştirilmesi noktasında büyük önem arz ettiği 
ifade edildi.

Ukrayna Barolar Birliğinden Andrei Kostin’in konuşmasına Ukrayna’daki sisteme 
değinilerek, 2016 yılından itibaren avukatlığın, mahkemeler ve savcılık ofisi ile bir-
likte mahkeme sisteminin bir parçası haline geldiğini ifade edildi. Ukrayna Anayasa-
sı’ndaki aynı yöndeki değişikliklerin, mahkemelerde temsil edilmek üzere avukatlara 
münhasır haklar tanıdığı bildirildi. Buna göre önceki yıllarda ise cezai işlemler hariç 
herhangi bir kişinin, hukuk eğitimi olmadan da mahkemede temsilci olabildiği bilgi-
sini paylaşıldı. Bu yaklaşım mahkemelerin işleyişini ve kalitesini etkilediği aktarıldı. 
Hakimler de ve avukatlardan bu konuda eleştirilerin yükselmeye başladığı ve Hakim-
lerin bu konuda avukatların yanında yer aldığı ifade edildi. Mahkemelerde avukat ol-
mayan temsilciler tarafından bu temsil sistemi kademeli olarak uygulamaya konul-
duğu ve Ocak 2019’dan başlayarak, avukat olmayan savunucuların sadece ilk derece 
mahkemelerinin hepsinde de temsilci olabilirken, avukatların münhasır olarak yetkili 
oldukları yalnızca Yüksek dereceli mahkemeler ve temyiz mahkemeleri olduğu belir-
tildi. Mahkeme sisteminin bir parçası olarak avukat olmayanların savunucu olarak 
sistemde yer alması, kontrol mahkemelerine ve kovuşturma faaliyetlerine katılmak 
için başka işlevlere sahip olmasını gerekli kıldı.
 
Kostin, Ukrayna’da yaklaşık 40 bin avukat bulunduğunu ifade ederek, Ukrayna’nın 
nüfusu 40 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde sayının yetersiz olduğunu ifad 
etti. 

Avukatlık mesleğine kabulle ilgili yazılı bir mekanizmanın mevcut olduğu belirtil-
di. Bu sınavda pratik olaylar üzerinden çözüm beklendiği, ayrıca hukuki bir netice 
de bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Adayların ilgili kanun maddelerini de belirte-
rek çalışmasını gerçekleştirmesi gerekmekte olup, yazılı aşamayı geçen başvuranlar 
sonrasında mülakat gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda 15 farklı mevzudan aday-
lar suale tabi tutulmaktadır. Tabii bu sistemin sübjektiflik sorunu mevcut olduğu göz 
ardı edilmemektedir. Bu noktada daha sübjektif ve daha şeffaflığı sağlayacak yasal 
düzenlemelerin gerçekleşmesi zaman içerisinde mümkün olacaktır. Sınavdan sonra-
ki staj süresinin ise 2 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.
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• Çalışma grubuna Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkiye ve Ukrayna’dan 
ağırlıkla yüksek mahkeme üyesi olan hukukçular katılmıştır.

• Tüm katılımcı ülkelerde üç dereceli bir yargı sistemi olduğu anlaşılmıştır.
• Suç ve suçluluğun günümüzde uluslararası bir boyut kazandığına dikkat çeki-

lerek, uluslararası suçların, sınıraşan suçların ve terör suçlarının diğer ülkeleri 
olduğu gibi katılımcı ülkeleri de yakından etkilediğine ve önlem alınması gerek-
liliğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda katılımcı ülkelerin, cezaî konularda kar-
şılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesi bakımından iş birliği içinde olmaları 
gerektiği ifade edilmiştir. 

• Adalet anlayışının insanlığın ortak değeri olduğu belirtilerek, bu konudaki tecrü-
belerin paylaşımının önemine binaen ülkelerarasında karşılıklı çalışma ziyaret-
leri yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağına vurgu yapılmıştır.

• Bazı katılımcı ülkelerde devam eden hukuk reformları ile adalet sistemi teşkilat-
lanmalarının desteklenmesi ve bu kapsamda benzer kurumların yapılandırılması 
için iş birliği ve bilgi paylaşımının yararlı olacağı kabul edilmiştir.

• Katılımcı ülkelerin, Avrupa Konseyi ve benzer uluslararası kuruluşlarda iletişim 
halinde olmak suretiyle özellikle denetleme sürecindeki sorunların aşılmasında 
birbirlerine destek olabilecekleri dile getirilmiştir. 

• Katılımcı ülkelerarasındaki coğrafi birlikteliğe dikkat çekilerek, bu kapsamda 
yüksek mahkemeler arasında elektronik ortamda anlık bilgi paylaşımı sağla-
yabilecek bir sistem kurulmasının faydalı olabileceği belirtilmiştir. Yine benzer 
amaçlarla periyodik toplantılar yapılmasının da hukukî sorunların çözülmesinde 
yeknesak bir uygulama ortaya konulmasında yardımcı olabileceğine işaret edil-
miştir.  
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Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 
TR yabancı öğrenci noktasında üst sıralarda bir ülke. Ancak yabancı öğrenci profilimiz 
genellikle soydaş ve Diasporadaki Türklerden oluşuyor, çeşitlilği artırmamız lazım. 

Yabancı dil eğitimi noktasında eksiğimiz var, yabancı dilde eğitim veren programlar 
açılabilir.

İntersidipliner alanalar açılabilir.  

Doç. Dr. Naim DEMİREL
Malezya and Kore’den öğrenci grupları geldi ve bunlara uluslararası kamu hukuku ve 
isterlerse Türk Hukuku öğretiyoruz. Biz buna başka ülkeleri de dahil etmek istiyoruz.

Buradan başka ülkelerden temsilciler varsa birlikte çalışabilir, kısa süreli kursları/
programları bir model haline getirip bir inisiyatif oluşturabiliriz. 

Dr. Ömer Faruk EROL
Lisans düzeyindeki hukuk temel eğitim müfredatlar arasında teknik boyutuyla bir 
analiz yapılması öncelikle amaç olmalı eğer uygun bir zemin olursa bu fakülteler 
arasında bir değişim programı düşünülebilir.

Bazı ülkelerin hukuk eğitiminin sonunda mezun olmak için bitirme sınavı olabiliyor, 
bazen mesleğe giriş sınavı oluyor sınavlara ilişkin bir inceleme ve mukayese yapılma-
sı faydalı olabilir. 

Bunlar yapıldıktan sonra değişim programları veya başka inisiyatifler alınabilir. 

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ
Müfredat değişimi veya içerik incelemesi çok pratik veya gerçekçi bir fikir değil.

Buraya gelen herkesin imleri ve iletişim bilgilerini alalım, birbirimizin üniversiteleri-
ne davet edelim, konferans veya kısa süreli kurslar yaptıralım.

Dünyada hukuk fakülteleri birliği kuruldu. Meselea bu tür oluşumlara katılabiliriz.
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Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güllüoğlu
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak 365 gün boyunca yüksek lisans ve doktora 
alımı yapmaktayız. Birçok yabancı dilde eğitim programlarımız var. 

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜK
Daha nitelikli öğrenciler hukuk fakültelerine gelmeli, hukuk tercihindeki baraj yük-
seltilmeli.

Prof. Dr. Turgay HÜSEYİNOV
Without the knowledge finance and economic development there would not be en-
hanced cooperation.

Sunara SAMSUDEEN
Şehir üniversitesindeyim, Erasmus programı Avrupayla sınırlı biz bunu tüm geniş-
letmeliyiz. 

Prof. Dr. Sergey KOMAROV
Kamu-Özel ortaklığı ve iş ve insan hakları alanı, ve AİHM alanları önemli.  

Polanya’da bazı üniversiteler bir yıllık Rus Hukuku eğitimi veriyor ve biz onların da 
diplomalarını tanıyoruz.

Prof. Dr. Handan Yokuş SEVÜK 
Refik hocaya katılıyorum, kısa süreli kurslar yapmaya çalışalım buradaki kişilerle.

Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN
Katar ve Azerbaycan’daki üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Kısa iş birlikleri ve kısa 
dönemlik kurslar yapabilmek daha makul. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların da 
böylece önüne geçebiliriz.

İbn Haldun Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk İnsan Hakları ve Uluslararası Uyuş-
mazlıkların Çözümü gibi alanlarda çalıştığımız merkezlerimiz var.

Uluslarararsı ilişkiler bir niyet mektubu ile başlar ama bizler de birlik oluşturup bura-
daki bütün fakülteler bir araya gelerek anlaşmalar yapabiliriz.
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Prof. Dr. Ufuk AYDIN
Konu hukuk olunca ortak dil üzerinde uzlaşıp o dil üzerinde iş birliğini artırmak ge-
rekli ve o dil şu anda İngilizce gibi gözüküyor. Ülkemizdeki ingilizce programları ar-
tırarak ülkemizi bir çekim merkezi haline getirebiliriz.

Magomed AKAYEV
Özelikle iş birliği yapabileceğimiz terör, kaçakçılık gibi alanlarda iş birliğini gelişti-
rebilmeliyiz.  Bölgesel adli yardımlaşma birliklerimiz var. Bilgi değişimi ve tecrübe-
lerimizi artırmalıyız.

İkinci iş birliği noktası hocalar öğrenciler arasında iş birliğini sağlamak olmalı. 
Üçüncü iş birliği ise eğitimde şeffaflık açıklık çok önemli. Karşılıklı değişim program-
larıyla bu eksiliği giderebiliriz. Her türlü iş birliğine açığız. 

Prof. Dr. Fatih UŞAN
Hukuk millidir, bu nedenle bazı milli alanları tespit etmek lazım. Uluslararası  iş bir-
liği alanında mevzuat bağlayıcı Erasmus artı ya da Mevlana anlaşması yapmak için 
üniversitelerin denkliğinin kabul edilmesi lazım.

Prof Refik Korkmaz’a kısa süreli kursların düzenlenmesi noktasında katılıyorum.

Vadym BARSKYY
Bizim için buradaki temsiliyetimiz çok önemli.

Avrupa ve ABD ülkelerindeki okullarla ile iş birliği halindeyiz ama Asyalı üniversite-
lere gereken önemi vermedik. 

Hukuk eğitiminde ihtisaslaşma çok önemli, buradaki herkesi iş birliğine davet edi-
yorum. 

Grnelde iş birlikleri başkentlerdeki üniversitelerle yapılıyor ama Odesa bölgesine da-
vet ediyorum sizi Odesa da önemli bir şehir.

Katılımcılara da küçük bir tavsiyem hocaların iş birliği ve elektronik ortamda burada 
bulunanların iletişim bilgilerinin değişimi çok önemli.
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Prof. Dr. Kadir ARICI
Yunus Emre’nin güzel sözü var: Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim.

Refik hocanın teklifini çok samimi buluyorum. Avrasya hukuk fakültesi dekanları 
olarak bir ortak iletişim havuzu oluşturalım. Hukuk millidir ve bizim iş birliği ile ilgili 
alanları Anayasa, İnsan hakları gibi alanlarda yapmamız daha isabetli olacak. 

İş birliğine burada olmayanları da dahil edebiliriz.

Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
Akademiye en büyük katkıyı sağlayan şey ortak bilimsel yayındır. Bilimsel dergi ve 
akademik toplantıları önceleyelim. 

Avrasya coğrafyasında sorunlara yönelik ortak kitap çalışması, bilimsel makaleler 
yazılabilir hatta bir süreli yayın dahi mümkün. Avrasya Hukuk dergisi gibi bir bilimsel 
yayın çıkması ve uluslararası arenada sorunların tartışıldığı bir dergi olabilir.

Öğrenci hoca değişimi geçici oluyor ama bilimsel yayınlar ile kalıcı eserler ortaya ko-
yabiliriz. 

Karabağ meselesi için farklı üniversitelerdeki hocaların bir araya geldiği bir konfe-
rans gerçekleştirilebilir.

Dr. Can CANPOLAT
Meslektaşlarıma katılıyorum, bende hukukla alakalı bir Avrasya dergisinin ortaya 
konulabileceğini düşünüyorum, özel hukuk veya interdisipliner alanda uygulamaya 
dönük projeler yapabiliriz. Örneğin Almanya’dan bir okulla yaptığımız finansal ve or-
ganize suçlar çalışması yayına dönüştürülecek. 

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
İş birliği alanında YÖK veya MEB’in katkı sağladığı bir fon oluşturulabilir.

Karşılıklı dillerin öğrenilmesi gerekiyor. Yabancı dilde hukuk eğitimini doğru bulmu-
yorum. 
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Dr. Levent YILMAZ
Yurtdışında polislere ve polis amirlerine eğitim veriyoru. İş birliği bizim için önemli. 
Türkiye’deki üniversitelerle de iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz.

Türki Cumhuriyetlerde ciddi çalışmalarımız var. Yeniden inşa ettiğimiz polis teşki-
latları var Suriye’nin bazı bölgelerinde yaptığımız gibi.

Ihssan Adel Diab MADBOUH
Benim çalıştğım STK’nın merkezi Cenevre’de ancak İnsan hakları ihlallerini incele-
mek amacıyla Libya ve Filistin’de de ofislerimiz kuruldu şu anda yetmişe yakın çalı-
şanımız var.  

Uluslararası hukuk lanaında iş birliği yaparak özellikle kısa dönemlik kurslar, stajlar, 
BM kurumlarında ve çevresindeki kuruluşlarda yapılan toplantılara katılma ve rapor-
lama alanında eğitimler yapılabilir. 





SONUÇ
BİLDİRGESİ
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2. AVRASYA HUKUK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
2. EURASIA LAW MEETING’S FINAL DECLARATION
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1. Uluslararası hukukun, tüm devletlerin eşit, adil, etkin bir biçimde katılabildiği, yü-
kümlülüklerin ve sorumlulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan hakla-
rını ve insan onurunu korumayı kendisine temel gaye edinen bir yapıya kavuşturul-
ması arzu edilmektedir. Ayrıca, Dünya gerçeklerini yansıtmaktan uzak BM Güvenlik 
Konseyi gibi uluslararası mekanizmaların yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde ye-
niden yapılandırılması önem taşımaktadır.  
2. Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve ege-
menliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalar destek-
lenmelidir. İşgalci konumunda bulunan Ermenistan’ın meydana getirdiği ve ulus-
lararası hukuka aykırı bu fiili durum derhal sonlandırılmalıdır. Keza Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü yeniden tesis edilerek mağdurların ve mültecilerin zararlarının gi-
derildiği, geri dönme haklarının temin edildiği, barış ve huzur içinde yaşayabilecek-
leri şartların oluşturulduğu bir duruma derhal geçilmelidir. 
3. Dünyanın güncel ve önemli bir meselesi olan göç ve mültecilik hususunda mese-
lenin kaynağına yönelik samimi, kapsamlı ve çözüm odaklı girişimlerde bulunulma-
lıdır. Çatışma ve savaş bölgelerinde barış ve huzur ortamını sağlayacak adımlar der-
hal atılmalıdır. Başta Filistin’de, Suriye’de ve Myanmar’da olmak üzere, uğradıkları 
baskı, zulüm ve kendilerine yöneltilen şiddet sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda 
kalan mültecilerin vatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşleri sağlanmalıdır. Bu-
nun için ilgili uluslararası kurumlar yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde yerine 
getirmelidir. 
4. Uluslararası toplum, terör örgütleri arasında ayrım gözetmemelidir. Terör grup-
larının eylemlerinin önlenmesinde, üyelerinin takibinde ve yargılanmasında aynı 
kararlılıkla hareket etmelidir. Hain terörist darbe girişimine teşebbüs eden ve Türk 
milletinin ve liderinin kararlılığıyla bu teşebbüsü boşa çıkarılan FETÖ terör örgütü-
nün Avrasya coğrafyasında arz ettiği ciddi tehlikelerin daha fazla farkında olunması 
ve bu tehlikelerle mücadele noktasında Türkiye ile iş birliğinin artırılması önem ta-
şımaktadır.
5. Avrasya ve İslam coğrafyasındaki devletlerin hak ve menfaatlerini korumak ve 
kendi aralarındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, Dünya barışına katkı 
çabalarına da destek verilebilmesi için daimi mekanizmalar ve platformlar oluşturul-
malıdır.  

Bu sonuç bildirgesinde tavsiye edilen önerilerin takibi, Türkiye Hukuk Platformu, 
Azerbaycan Hukukşinaslar Federasyonu tarafınca oluşturulacak alt çalışma grubu 
tarafından takip edilerek periydik olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi.
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1. It is hoped that the international law shall be restored as a system whose main 
purpose is all states’ equal, just and effective participation, share of competencies 
and responsibilities under the same principles and protection of human dignity and 
human rights. Additionally, it is important to reconstruct international mechanisms 
which do not reflect world reality, like UN Security Council, under the above mentio-
ned principles.   
2. Azerbaijan’s efforts for finding just and permanent solution for the Nagorno-Ka-
rabakh conflict within the frame of its territorial integrity and sovereignity shall be 
supported. Armenia, being in the position of agressor, shall immediately end this ac-
tual state, which is violating international law. Likewise, this state shall immediately 
be switched to one in which Azerbaijan’s territorial integrity is reestablished and vi-
ctims and refugees’ losses are compensated, right to return is guaranteed and condi-
tions for living in peace are created.  
3. Regarding the issue of migration and refugees, current and important global issue, 
it is advised to take honest, far-reaching and solution focused steps oriented towards 
the source of the problem. In the war and conflict regions the steps providing peace 
shall be immediately taken.  Particularly, the return of refugees who had to flee their 
countries because of the pressure, persecution and violence in Palestine, Syria and 
Myanmar shall be enabled to safely return to their homelands. In order to provide 
this, concerned international institutions shall fulfill their responsibilities in more 
effective way.
4. International society shall not make differentiate between terror organisations. It 
should act with the same determination in preventing the actions and pursuance and 
persecution of its members. It is important to raise the awareness in Eurasia about the 
danger of FETO terrorist organisation, attempter of the failed traitor coup stopped by 
the decisity of Turkish nation and its leaders. Serious danger of this terrorist organi-
sations is being higher than assumed and in the struggle with this danger raising of 
the cooperation with Turkey is highly important. 
5. In Eurasia and Islamic world, in order to support endeavors and contribute to world 
peace, permanent mechanisms and platforms for states’ rights and interests protec-
tion, and peaceful conflict resolution shall be created. 

A working group for pursuance of the recommendations of this final declaration shall 
be formed by Turkey Law Platform and Azerbaijan Lawyers Association and will fol-
low its implementation and periodically release to public.





FOTOĞRAFLAR
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Sempozyum Genel
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Sempozyum Genel
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Açılış Konuşmaları - Av. Necati CEYLAN
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Açılış Konuşmaları - Dr. Ali HUSEYNLİ
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Açılış Konuşmaları - Av. Ahmet AKCAN
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Açılış Konuşmaları - Azer CAFEROV
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Açılış Konuşmaları - Erkan ÖZORAL
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Açılış Konuşmaları - Cahit ÖZKAN



348

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Açılış Konuşmaları - Anar BAGIROV
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Açılış Konuşmaları - Yıldız SEFERİNOĞLU
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Birinci Oturum
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Birinci Oturum - Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerem KAYHAN

Birinci Oturum - Prof. Dr. Fatih UŞAN
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Birinci Oturum - Üzeyir KARABIYIK

Birinci Oturum - Dr. Öğr. Üyesi Fethullah BAYRAKTAR
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Birinci Oturum - Prof. Dr. Mahmut Al MOBARAK

Birinci Oturum - Kahve Arası
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Sempozyum Sunucusu - Av. Sima YAKUBOVA

Birinci Oturum - Genel
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İkinci Oturum - Genel
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Birinci Oturum - Kahve Arası

İkinci Oturum - Prof. Dr.  Ahmet Hamdi TOPAL

İkinci Oturum - Doç. Dr. Naim DEMİREL
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İkinci Oturum - Genel

İkinci Oturum - Cingiz ASKEROV

İkinci Oturum - Prof. Dr. Yücel  OĞURLU
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İkinci Oturum - Senada ZATAGIC

İkinci Oturum - Genel
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İkinci Oturum -  Genel

İkinci Oturum -  Genel
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Üçüncü Oturum
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Üçüncü Oturum - Doç. Dr. Selman KARAKUL

Üçüncü Oturum - Dr. Ahmet ULUTAŞ
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Üçüncü Oturum - Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Üçüncü Oturum - Prof. Dr.  Amir ALİYEV
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Üçüncü Oturum - Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bostancı BOZBAYINDIR

Üçüncü Oturum - Genel
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Üçüncü Oturum - Genel

Üçüncü Oturum - Genel



368

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı



369

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Dördüncü  Oturum 
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Dördüncü Oturum - Nazır BAYRAMOV

Dördüncü Oturum - Prof. Dr. Metin AKSOY
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Dördüncü Oturum - Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN

Dördüncü Oturum - Prof. Dr. Sergey A. KOMAROV
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Dördüncü Oturum -Arş. Gör. Serbest Can ENSARİOĞLU

Dördüncü Oturum -Genel
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Dördüncü Oturum - Genel

Dördüncü Oturum - Genel
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Sonuç Bildirgesinin İlanı
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Av. Cavit TATLI

Prof. Dr. Faruk BİLİR
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Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Sempozyum Genel
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Sempozyum Genel



380

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis  Programı

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis  Programı
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Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis  Programı

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi
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Azerbaycan Ali Mahkeme Toplantısı 

Mehmet YILMAZ 



383

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Azerbaycan Ali Mahkeme Toplantısı 

Vuslat DİRİM
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Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis  Programı

Çalıştay Genel
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Haydar Aliyev, Kabir Ziyareti

Çalıştay Genel



386

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Çalıştay Genel

Çalıştay Genel
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Çalıştay Genel

Çalıştay Genel
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Sosyal Program, Şehir Gezisi

Sosyal Program, Şehir Gezisi
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Sosyal Program, Akşam Yemeği

Sosyal Program, Akşam Yemeği
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Sosyal Program, Şehir Gezisi
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Sosyal Program, Şehir Gezisi
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Sosyal Program, Şehir Gezisi
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Sosyal Program, Şehir Gezisi
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Sosyal Program, Şehir Gezisi
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2. ULUSLARARASI
AVRASYA HUKUK

KURULTAYI
KATILIMCI LİSTESİ
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ADALET BAKANLIĞI

Yıldız Seferinoğlu T.C. Adalet Bakan Yardımcısı
Mehmet Ökmen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür 

Yardımcısı
Nuri Uzun Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Başkanlığı Daire 

Başkanı 
Dr. Ahmet Ulutaş BM Cenevre Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Muhammet Üzeyir Karabıyık BM New York Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Hakan Öztatar Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
Mustafa Sonar Adalet Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü

MİLLETVEKİLİ

Av. Cahit Özkan TBMM Milletvekili | AK Parti Grup Başkan Vekili
Hakkı Köylü TBMM Milletvekili | Adalet Komisyonu Başkanı 
Av. Halil Öztürk TBMM Milletvekili
Prof. Dr. Ruhi Ersoy MHP Genel Başkan Danışmanı
Av. Hüsnü Tuna 23. Dönem TBMM Milletvekili
Av. Zelkif Kazdal 24. Dönem TBMM Milletvekili
Av. Reşat Petek 26. Dönem TBMM Milletvekili

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Erkan Özoral T.C. Bakü Büyükelçisi
Volkan Öskiper T.C. Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı
İrfan Çiftçi T.C. Bakü Büyükelçiliği Kültür Ataşesi

TİKA

Teoman Tiryaki TİKA Bakü Koordinatörü
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YÜKSEK YARGI MENSUPLARI

Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Anayasa Mahkemesi Üyesi
Mehmet Yılmaz Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili
Ali Cengiz Köseoğlu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi
Mehmet Ademoğlu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi
Fuzuli Aydoğdu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri
Ali Erdem Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yrd.
Vuslat Dirim Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı 
İbrahim Acarlı  Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Hakan Öncel Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Ömrü Yılmaz Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Ertan Aydın Yargıtay Üyesi
Mustafa Artuç Yargıtay Üyesi
Dr. Harun Mert Yargıtay Üyesi
Ahmet Ömeroğlu Yargıtay Üyesi
Mustafa Kurtaran Yargıtay Üyesi
Bilgin Başaran Yargıtay Üyesi
Hakan Yüksel Yargıtay Üyesi
Aytekin Cenikli Yargıtay Üyesi
İdris Ünal  Yargıtay Üyesi
Ali Ramazan Bilgisiçok Hâkim
Sabahattin Sarıdoğan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Zafer Demir Hâkim
Gültekin Bülbül Hâkim
Nihat Vanlı Hâkim
Mustafa Aydın Aşık  Savcı
Özgür Kamışlık Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Serdar Yılmaz Hâkim
Musa Aysan  Hâkim
Ali Şen Kaynar Hâkim
Suzan Unat Savcı
Faruk Hançer Hâkim
Ömer Faruk Keser Hâkim
Abdullah Şimşek Sayıştay Üyesi
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AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Faruk Bilir Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Refik Korkusuz Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yücel Oğurlu İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Medipol Üniversitesi Uluslararası Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Zekeriya Kürşat  Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlhan Üzülmez Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muharrem Kılıç Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof. Dr. Fatih Uşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı
Prof. Dr. Ramazan Çağlayan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir Arıcı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı 
Prof. Dr. Ufuk Aydın Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yusuf Çalışkan  İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel  İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Ezeli Azarkan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Aksoy Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç. Dr. Selman Karakul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Abdulkerim Yıldırım Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ali Rıza Töngür Polis Akademisi Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı 

Başkanı
Doç. Dr. Naim Demirel Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi Dekanı 
Doç. Dr. Ömer Çınar İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan 

Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk  Fakültesi
Dr. Mehmet Levent Yılmaz Polis Akademisi
Dr. Ali Demirbaş İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Özlem Yücel Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ahmet Temel İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Cemil Tekeli Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
Dr. Fethullah Bayraktar  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Adnan Küçük Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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Dr. Ömer Faruk Erol İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Can Canpolat Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ali Kerem Kayhan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Gülşah Bostancı Bozbayındır Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Ömer Temel Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Serbest Can Ensarioğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak  İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Gülnihal Yakacak İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Mustafa Can Sati Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Sunara Samsudeen Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Senada Zatagıć Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Mehmet Metehan Çiftçi Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 

LSE MBA
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AVUKATLAR

Av. Kenan Yaşar Çorum Baro Başkanı
Av. Turgay Şahin Afyon Baro Başkanı
Av. Ali Kurt İDSB Başkanı 
Av. Cüneyt Toraman Avukat
Av. Hamza Akbulut TGTV Başkanı 
Av. Hasan Hüseyin Palan Avukat
Av. İbrahim Öztürk Avukat
Av. Mehmet Cengiz Deniz Feneri Derneği Başkanı 
Av. Metin İlhan Avukat
Av. Mustafa Yağmur Avukat
Av. Necip Kibar Avukat
Av. Ömer Faruk Kalaycı Avukat
Av. Yasin Şamlı Avukat
Av. Mehmet Akif Kalaycı Avukat
Av. Osman Ağzıkara Avukat
Av. Ömer Şahin Avukat
Av. Burhanettin Sevencan Avukat
Av. Halit Çokan Avukat
Av. Mikail Hasbek  Avukat
Av. Nurettin Alan  İlim Yayma Vakfı Genel Sekreteri
Av. Rıza Saka  Avukat
Av. Selçuk Kar Avukat
Av. Serra Tuba Genç  Avukat
Av. Şadi Çarsancaklı Avukat
Av. Tuba Nur Korkusuz Avukat
Av. Yasemin Güllüoğlu Avukat
Av. Yusuf Demir Avukat
Av. Murat Alparslan  Avukat
Av. Başbuğ Pınarbaşı Avukat
Av. Mehmet Fatih Yaşar Avukat
Av. Hatice Bozkurt Avukat
Av. Meltem Avcı Avukat
Av. Bilal Kanak  Avukat
Av. Mücahit Çiğdem Avukat
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Av. Ebrar Evsen  Avukat
Av. Muhammed Şah Ekinci Avukat
Av. Ziya Er Avukat
Av. Ahsen Er Avukat
Av. Mehmet Eren  Avukat
Av. Mustafa Özkurt Avukat
Av. Halit Çelik  Avukat
Av. Tahir Keskinoğlu Avukat
Av. Mehmet Çakırca Avukat
Av. Tahsin Kaplan  Avukat
Av. İsmail Hakkı Civelekler Avukat
Av. Savaş Ünlü Avukat
Av. Elif Naz Çiftçi Avukat
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HUKUK STK TEMSİLCİLERİ

Av. Necati Ceylan Uluslararası Hukukçular Birliği Başkanı 
Av. Cavit Tatlı Hukukçular Derneği Başkanı 
Av. Cihat Gökdemir Head of Istanbul Center Of International Law
Av. Dr. Mehmet Sarı Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı 
Av. Muhammet Emin Özkurt Milli Hukuk Derneği Başkanı 
Av. Uğur Yıldırım Uluslararası Mağdur Hakları Derneği Başkanı 
Av. Yasin Kayacı Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı 
Av. Hakan Gündoğdu Hukuki Değişim Derneği Başkanı
Av. Serkan Kılıçkaya Hukukçular Birliği Vakfı 
Av. Abdurrahim Ata Gümüş Hukukçular Birliği Vakfı 
Av. Fatih Ünal Adalet -Der
Av. Figen Şaştım Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı 
Av. Halit Ali Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği
Av. Veysel Başar Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi Başkanı 
Av. Kaya Kartal Mazlum-Der
Av. İsmet Bahadır  Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkanı 
Av. Ömer Sefa Hacımustafaoğulları Adaleti Savunanlar Derneği 
Av. Ahmet Taylan Adaleti Savunanlar Derneği 
Av. Muhammet Kurt Hukuki Düşünce Derneği 
Birol Kırmaz  Yargıda Birlik Derneği Başkanı 
Av. Ahmet Akcan Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri

YABANCI ÜLKE KATILIMCILARI

Ahmad Suhail Hedayat Afganistan

Magomed Akayev Kazakistan
Mamadjonov Sarvarjon 
Solıyevıch

Özbekistan

Umarov Dilmurat Abdialimovıch Özbekistan
Nourang Hayat Shahi Pakistan
Prof. Dr. Mahmut Al Mobarak Suudi Arabistan
Kanoat Khamidova Tacikistan
Ihssan Adel Diab Madbouh Ürdün
Jaber Saleh H A Almarri Katar
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Khusnutdinov  Farkhat Rusya
Ragulin Andrey Rusya
Bagreeva  Elena Rusya
Borshchov  Ihor Ukrayna
Andriy Kostın Ukrayna
Barskyy  Vadym Ukrayna
Natalia  Chernıagına Ukrayna
Hladga  Olha Ukrayna
Pavlo Lutsyuk Ukrayna
Zviad Gabisonia Gürcistan
Giorgi  Shavliashvili  Gürcistan
Irakli Kandashvili Gürcistan
Zulushev  Kurmankul Kırgızistan
Mubarak S S M Almutawaa Kuveyt
Ali Ahmad Salem Khashan Ürdün
Ahmad Amir Ali İngiltere
Khalid Mehmood Khan Pakistan
Muhammad Abu Baker 
Siddique Molla

İngiltere

Aissa Maıza Cezayir
Prof. Dr. Komarov Sergey 
Alexsandrovich

Rusya

Tatiana Komarova Rusya
Paberazhnıuk  Yauheni Belarus
Paberazhnıuk  Yuliya Belarus
Tarek Chındeb Lübnan
Nissrin Geaydi Lübnan
Saad Ali Abdel Rahman Al 
Basheer

Ürdün

Maram Ahmed Suleiman Al
Najdawi

Ürdün

Mamedov Agamali  Kulamovich Kazakistan
Forough Amirabedin İran
Mahmoud Modoun Alasaad Ürdün
Salma Abdel Halim Mısır
Mohamad El Ramlawi Mısır
Alina Sotnikova Rusya
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YÜRÜTME KURULU

Av. Aygün Aliyeva
Av. Ferhad Veliyev

Av. Ali Ferzeliyev
İrfan Çiftçi
Mustafa Aydın
Anas Zeineddin
Senada Zatagıć
İlgar Nabiyev
Fuad Gasımov
Av. Sima Yakubova
Adem Keleş
Nişat İsmayılov
Mahbuba Isayeva
Nadir Adilov

ORGANİZASYON EKİBİ

Mahmut Öncel Proje Koordinasyon
Utku Aydın Tasarım
Emine Güldür Muhasebe

YAYIN KURULUŞU MENSUPLARI VE DİĞER KATILIMCILAR

Selman Aksünger Anadolu Ajansı Temsilcisi
Mehmet Kılıç Mahya Yayınları
Mustafa Akkaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Barış Avşar Gazeteci - Gazete Duvar
Recep Yeter Gazeteci 
Kemal Öztürk Gazeteci 
Sebahattin İhvan Mahya Yayınları
Yüksel Erkan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreteri
Murat Çöktü
Merve Canan Tekeli Uluslararası Hukukçular Birliği Koordinatörü
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AZERBAYCAN PARLAMENTO ÜYELERİ

Ali Huseynli Milletvekili - Azerbaycan Milli Meclisi Hukuk 
Siyaseti ve Devlet Kuruculuğu Komisyonu Başkanı, 
Azerbaycan 
Hukukçular Konfederasyonu Başkanı

Guliyev Azay Milletvekili - AGİT Parlamento Meclisi Başkan 
Yardımcısı, AGİT PA İpek Yolu Destek Grubu 
Başkanı

Musayev Elshan Milletvekili - Azerbaycan Franchising Birliği 
Başkanı

Ganizade Chingiz Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Aghamali Fazail Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Hasanguliyev Gudrat Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Ibrahimgizi Malahat Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Jabrayilov Rafael Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Hajiyev Sabir Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Karimli Tahir Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Fazil Mustafa Milletvekili - Hukuk Siyaseti ve Devlet 
Kuruculuğu Komisyonu Üyesi

Ganira Pashayeva Milletvekili - Avrupa Konseyi Parlamenter 
Asamblesi Üyesi

Zahid Oruj Sosyal Bilgiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
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AZERBAYCAN BAŞKANLIK YÜRÜTME KONSEYİ

Chingiz Askerov Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan 
Temsilcisi

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Amir Aliyev Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı

AZERBAYCAN SAVCILIĞI

Nazir Bayramov Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı 

AZERBAYCAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ

Ceyhun Qaracayev Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Hâkimi
Rovshan Ismaylov

AZERBAYCAN ADALET BAKANLIĞI

Azer Jafarov Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yardımcısı
Vusal Ahmadov
Elchin Khalafov Azerbaycan Cumhuriyeti Adaletet Akademisi 

Başkanı
Sayyad Majidov 
Shalala Guluzade
Nail Abbasov

AZERBAYCAN BAROLAR BİRLİĞİ

Anar Bağırov  Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı
Aydın Axundov Avukat
Pərviz Ələkbərov Avukat
Fərhad Nəcəfov Avukat
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Vüqar Babayev Avukat
Eduard Çernin Avukat
Turqay Hüseynov Avukat
Şəfayət Həsənov Avukat
Muxtar Mustafayev Avukat
Fariz Məmmədov Avukat
Lalə Nağıyeva Avukat
Azər Quliyev Avukat
Elçin Qəmbərov Avukat
Sahib Səfərov Avukat
Sima Yaqubova Avukat
Mehman Sultanov Avukat
Fərid Həsənov Avukat
Oktay Məhərrəmov Avukat
Qəmizə Qəhrəmanova Avukat
Şahmar Məmmədov Avukat
İlhamə Həsənova Avukat
Cavid Alıyev Avukat
Xəyal Bəşirov Avukat
Esmira Hüseynova Avukat
Əlirza Həbilov Avukat
Vasif Həsənov Avukat
Bəylər Məmişov Avukat
Fazil Nəhmətov Avukat
Sərdar Qasımov Avukat
Elxan Quliyev Avukat
Rəsul Yusifbəyli Avukat
Dilarə Əfrasiyabova Avukat
Akif Əlizadə Avukat
Tahir Əlirzayev Avukat
Kamandar Nəsibov Avukat
Alov Səfərəliyev Avukat
Ayxan Rüstəmzadə Avukat
İsmayıl Kəngərli Avukat
Günay Cəfərli Avukat
Emil Bədəlov Avukat
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Rəşad Yusifov Avukat
Pənah Məmmədov Avukat
Anar Qasımlı Avukat
Ruslan Mirzəyev Avukat
Ruslan Vəliyev Avukat
Nihad Əliyev Avukat
Azər Nağıyev Avukat
Feyzi Mehdiyev Avukat
Alışov Dadaş Avukat
Şahin Dadaşov Avukat
Səbuhi Dadaşov Avukat
Mustafa Abbasbəyli Avukat
Səbuhi Həmidov Avukat
Məmmədov Amid Avukat
Yolçuyev Mübariz Avukat
Ramin Rzayev Avukat
Sergey Torqaşev Avukat
Samir İsayev Avukat
Ayazbəy Əhmədov Avukat
Hikmət Hüseynzadə Avukat
Xaliq Hüseynov Avukat
Pərviz Hüseynov Avukat
Cabbar Bayramov Avukat
Əfqan Məmmədov Avukat
Etibar Həsənov Avukat
Elvin Ələmov Avukat
Sadiq Əfəndiyev Avukat
Elvin Səlimov Avukat
Sadiq Əfəndiyev Avukat
Əziz Qənbərov Avukat
Aqil Layıc Avukat
Baxtiyar Muradov Avukat
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AZERBAYCAN STK TEMSİLCİLERİ

Qonaqov Rufiz 
Nuriyev Əliməmməd
Bağırov Sabit 
Zeyni Rauf 
Əliyev Mayis 
Mirzəyev Umud 
Cəfərova Novela 
Qocamanlı Səltənət 
Bənənyarlı Səadət 
Camalov Şahin 
Rəfail Becanov 
Əhmədzadə Xanım
Kazımov Xalid 
Məmmədov Sahib 
Orduxanov Niyaməddin 
Səlimov Kamil 
Salmanov Elçin 
Ramil İskəndərli
Samir İsayev
İsmayılov Rafiq Eldar oğlu
Asif Əsgərli
İlqar Orucov
Nailə İsmayılova
Anar Xəlilov
Emin Həsənli
Vüsalə Hüseyinli
Səbuhi Abbasov
İradə Rizazadə
Nuşabə Məmmədova
Ruhiyyə Aslanova
Kəmalə Məmmədli
Togrul Mammadli



TÜRKİYE’NİN
HUKUK
ETKİNLİKLERİ
SİTESİ

t u r k i y e h u k u k . o r g



turkiye_hukuk turkiyehukuk
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KATILIMCI ÜLKELER

DESTEKLEYEN STK’LAR
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 Türkiye Hukuk Platformu ve Uluslararası Hukukçular Birliği olarak
 Avrasya ülkeleri arasında hukuk ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi
 ve tecrübe paylaşımı amacıyla Avrasya Hukuk Kurultayı projesi
 2014  Eylül  07-03  ilk kez Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da
 tarihleri arasında düzenlendi. Birlikte yaşama kültürü temasıyla
 gerçekleştirilen kurultaya otuz iki ülkeden yaklaşık üç yüz hukukçu
 tarihleri arasında 2018 Aralık 19-16 Avrasya Hukuk Kurultayı .2 .katıldı 
 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Hukukşinasları
 Konfederasyonu ortaklığında düzenlendi.“Uluslararası Adalet için
 Uluslararası Hukuk” temasıyla yapılan kurultaya yirmi altı ülkeden üç
 .yüz elliye yakın hukukçu katıldı

 Proje kapsamında “Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar”,
 “Göç, Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar”, “Uluslararası Terörizm”
 ile “Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma” konularının ele alındığı
 uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. Kurultayın ikinci aşamasında
 üç farklı çalıştay düzenlendi. Çalıştaylarda, “Yüksek Yargı”, “Hukuk
 Eğitimi” ve “Avukatlık Mesleği” alanlarında bilgi ve tecrübe
 .paylaşımları yapılarak, iş birliklerini artırma yolları arandı

 Bu eser; Kurultay kapsamında düzenlenen sempozyumda sunulan
 tebliğler, çalıştay raporları ve sonuç bildirgesinden oluşan metinleri
 .içermektedir

 Yayına Hazırlayan
Av. Ahmet AKCAN
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