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  GĐRĐŞ 

 

 Diplomasi, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren toplumların 

arasındaki ilişkilerin yürütülmesinin sağlayan bir kavram olmuştur. Günümüz 

koşulları göz önüne alındığında, uluslararası toplumun birimleri arasında, 

uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, menfaatlerin dengelenme faaliyeti 

olarak tanımlanabilecek olan diplomasi, bu aşamaya gelene kadar birçok dönemden 

geçmiştir. Uluslararası hukukta diplomatik ayrıcalıkları incelerken, öncelikle ortaya 

çıkma nedenleri olan diplomasi kavramı ve tarihçesinin üzerinde durmak gereklilik 

arz etmektedir. Bu nedenle, çalışmada öncelikle, diplomasi kavramı ve tarihçesi 

üzerinde açıklamalara yer verilmiştir. Günümüzün diplomasi uygulamasına yön 

veren tarihsel süreç kapsamında, ilk diplomasi örnekleri, Yunan Şehir Devletleri, 

Roma ve Bizans Đmparatorlukları, Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri, Osmanlı 

Đmparatorluğu Diplomasisi ve modern diplomasi üzerinde açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

 Diplomatik ayrıcalıklar ve günümüzdeki görünümü üzerinde durmadan önce, 

diplomasi faaliyetini yürüten organlar hakkında açıklamalarda bulunmak zorunluluk 

göstermektedir. Bu nedenle, genel ve özel yetkili organlar ayrımı kapsamında, devlet 

ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ile diplomasi temsilcileri üzerinde 

durulmuştur. Günümüz koşulları kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

ortaya çıkışı ve işleyişi ile bunun diplomatik ayrıcalıklara etkisi, çalışmada yer bulan 

bir diğer önemli konu olmuştur. Dışişleri bakanı hakkında açıklamalarda bulunurken 

ise, Uluslararası Adalet Divanı’nın, 14 Şubat 2002 tarihli Belçika Tutuklama Kararı 

Davası ile ilgili Kararı, Divan’ın, dışişleri bakanının sahip olduğu diplomatik 

ayrıcalıklara bakışı açısından önemli bulunmuş ve Divan’ın bu Kararına çalışmada 

yer verilmiştir. 

 Çalışmanın temel konusu olan diplomatik ayrıcalıklar, dokunulmazlık ve 

bağışıklık kavramları doğrultusunda incelenmiştir. Bu hususta, diplomasi kavramı 

içerisinde yer almayan, ancak sahip oldukları ayrıcalıklar ile diplomatik 

ayrıcalıkların açıklanmasında önem taşıyan konsolosluk görevlileri ve sahip 
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oldukları ayrıcalıklar hakkında, diplomatik ayrıcalıklar ile karşılaştırılmalı 

açıklamalarda bulunulmuştur. 

 Çalışmanın son bölümünde ise, 1979 tarihli ABD’nin Tahran’daki Diplomasi 

Temsilcileri ve Konsolosluk Görevlileri Davası temel alınarak Divan’ın diplomatik 

ayrıcalıklar konusuna yaklaşımı ele alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, ilgili 

uyuşmazlığın ortaya çıkışı öncelikle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bunun nedeni 

uyuşmazlığın ortaya çıkardığı krizin büyüklüğünün ve Divan’ın bu kriz karşısındaki 

rolünün öneminin vurgulanması gerekliliğidir. Bu aşamadan sonra, ilgili uyuşmazlık 

konusunda Divan’ın yargı yetkisi üzerinde durulmuş, bu konuda önem arz eden 

hususlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Divan’ın vermiş olduğu Esas 

Hakkındaki Karara geçmeden önce, 15 Aralık 1979 tarihli Geçici Koruma Önlemi 

Kararı incelenmiş, hukuki etkileri her yönüyle tartışılmaya çalışılmıştır. Son olarak 

ise, Divan’ın söz konusu uyuşmazlığa yönelik ermiş olduğu Esas Hakkındaki Kararı 

ayrıntılı olarak incelenmiş ve diplomatik ayrıcalıkların uluslararası yargıda 

görünümü açıklanmaya çalışılmıştır. 

 Ermeni teröristlerin, 1973 – 1993 yılları arasında gerçekleştirdikleri yüz on 

terör eylemi sonucunda, dördü Büyükelçi olmak üzere, otuz dört Türkiye 

Cumhuriyeti diplomasi temsilcisi hayatlarını kaybetmişlerdir. 1 Ulusumuzun yaşadığı 

bu acı tecrübeden sonra, diplomatik ayrıcalıklar ve özellikle kabul eden devletin 

yükümlülükleri üzerinde durmak bir zorunluluk teşkil emektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Temel ĐSKĐT, Diplomasi, Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Đstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yay., Đstanbul, Mart 2007, s. 275 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 

 

DĐPLOMASĐ  ve TARĐHÇESĐ 

 

 

I. TANIM 

  

 Diplomasi sözcüğünün anlamı üzerinde durabilmek için öncelikle söz konusu 

kelimenin kökeni ile ilgili açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Bu konuda 

karşımıza ilk olarak Yunanca Diplomeis kelimesi çıkmaktadır. Zaman içerisinde 

bundan, “çift” anlamına gelen Latince Diploma sözcüğü türemiştir.2 Söz konusu 

kelime, Eski Yunan ve Roma Đmparatorluğu dönemleri boyunca özellikle 

ayrıcalıklara ilişkin resmî belgeleri ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Zamanla 

resmî belgeleri deşifre etme ve arşivleme faaliyetleri diplomasi kavramı ile 

isimlendirilmeye başlanmıştır. Diplomasi kavramının günümüzdeki anlamıyla 

kullanılmaya başlanması ise, on sekizinci yüzyılda mümkün olmuştur.3 

 Günümüzde temel noktaları aynı olmakla beraber farklı bakış açılarını 

yansıtan birçok diplomasi tanımı mevcuttur.  En genel anlamıyla diplomasi, 

“milletlerarası ilişkileri yürütme ve yönetme mesleği ile bu mesleğin uygulama 

alanıdır”.4 Devlet hükûmetlerini ön plâna çıkaran bir başka görüşe göre diplomasi, 

“bir hükûmetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya diğer 

devletlerin karar vericilerine iletme sürecidir”.5 Bu doğrultuda bir başka tanım 

diplomasiyi, “devletler arasında barışçıl ili şkilerin hükûmet görevlileri ve yetkili 

                                                 
2 Seha L. MERAY, “Diplomasi Temsilcilerinin Hukukî Statüsü”, AÜSBFD, C. 11, S. 3, Eylül 1956, 

s. 81 
3 Hüner TUNCER, Eski ve Yeni Diplomasi, Dış Politika Enstitüsü, Ankara, 1991, s. 4 
4 Kemal GĐRGĐN, Çağdaş Politika ve Diplomasi El Kitabı, Türkiye Đş Bankası Kültür Yay., Ankara, 

1975, s.134. 
5 Mehmet GÖNLÜBOL, Uluslararası Politika, AÜSBF Yay., Ankara, 1978, s. 112. 
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ajanlar aracılığıyla icra edilmesi” olarak ifade etmektedir.6 Devletler arasındaki 

ili şkileri yürütmeyi diplomasi açısından temel alan tanımların birçoğunda bu hususun 

bir sanat olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu duruma örnek olarak; 

“diplomasi, uluslararası ilişkilerin barışçı yol ve araçlarla yürütülmesi sanatıdır.”7, 

“uluslararası ilişki ve görüşmeleri kendi çıkarlarına uygun biçimde yürütme 

sanatıdır.”8, “uluslararası ilişkilerin görüşmeler aracılığıyla büyükelçiler ve diğer 

diplomatik kadro üyelerini tarafından yürütülmesi görev veya sanatıdır.”9 tanımları 

gösterilebilir. Diplomasiyi tanımlarken sanat kavramı yanına bilimi ekleyen bakış 

açısı da önem arz etmektedir. Buna göre, “Diplomasi, fonksiyonu itibariyle ilk önce 

bir sanat halinde belirmiş olsa dahi onun ilim ile olan münasebetlerini inkâr etmek 

kabil değildir. Muhtelif devletlerin hukukî, siyasî ve iktisadi vaziyetlerini, 

menfaatlerini, tarihlerini, emellerini, istikbale ait düşüncelerini etrafıyla bilmek bir 

diplomat için zaruridir. Bunları öğrenip bilmek manasında, diplomasi bir ilimdir. 

Sonra bu bilgilere dayanarak milletlerarası işleri görmek ve yürütmek manasında da 

diplomasi, bir sanattır.”10 Ulusal güç kavramı yanında uluslararası hukuka ikincil 

plânda yer veren uluslararası ilişkiler teorisinde dahi diplomasinin sanat yönüne 

değinilmiştir. Buna göre, “Diplomasi, ulusal gücü meydana getiren farklı öğeleri, 

ulusal çıkarları en yakından ve en dolaysız şekilde ilgilendiren uluslararası mesele 

ve durumlar üzerinde en yüksek etkide bulunabilecek bir yapıya kavuşturma 

sanatıdır.”11  

                                                 
6 Keith HAMILTON – Richard LANGHORNE, The Practice of Diplomacy, Routledge, London and 

New York, 1995, s. 1. 
7 Hüner TUNCER, “Diplomatlarda Aranilân Başlıca Nitelikler”, Milletlerarası Hukuk ve 

Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni , Y. 2, S. 1, 1982, s. 17. 
8 Ahmet Emin DAĞ, Uluslararası Đlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, Anka Yay., Đstanbul, 2005, s. 

153. 
9 Harold NICHOLSON, Diplomacy, Oxford University Press, London – New York, 1950, s. 15. 
10 Zeki Mesud ALSAN, Devletler Hukuk Dersleri, Siyasal Bilgiler Okulu Yay., Ankara, 1947, s. 

260. 
11 Yazar, diplomasiyi ulusal gücün beyni olarak değerlendirdikten sonra, her türlü avantaja sahip bir 

ulusun diplomasisinin olması gerektiği gibi işlememesi durumunda söz konusu avantajlardan 

yararlanılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu duruma örnek olarak ise, I. Dünya Savaşı 

öncesi Fransa’ya karşı üstünlük sağlamasına karşın, diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmaması 

sonucunda, savaş başladığında zayıf müttefiklerle bir araya gelmek durumunda kalan Almanya’yı 
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 Yukarıda genel hatlarıyla değinildiği gibi, diplomasi teorisinin gelişimi 

süresince, dönemlerin gösterdikleri özelliklere göre farklı diplomasi tanımları ortaya 

çıkmıştır.12 Đçinde bulunduğumuz ve geride bıraktığımız yüzyılları göz önüne 

aldığımızda, diplomasinin işleyişi bakımından temel nitelikte olan diplomatik 

ayrıcalık kurumunun ön plâna çıktığını görmekteyiz. Bu durum gerek bu konuda 

gerçekleştirilen kodlaştırma çalışmaları gerekse uluslararası alanda meydana gelen 

ihlâllerin yaygınlığı ile gündeme gelmiştir. Bu nedenle diplomasiyi, uluslararası 

toplumun birimleri arasında, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, 

menfaatlerin dengelenmesi faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. 

 

 

II. TAR ĐHSEL SÜREÇ 

 

 1. Đlk Diplomasi Örnekleri 

 

 Diplomasi tarihinin, insan topluluklarının birbirleriyle ili şkiye geçmeye 

başladığı yazılı dönemin öncesine kadar uzandığı günümüzde genel kabul 

görmektedir. Söz konusu topluluklar arasındaki karşılıklı ili şkileri ilk olarak 

meydana gelen savaşlar ile kurulmuştur. Uzun süren çatışmaların ardından ara verme 

ve yaralılara yardım sağlama ihtiyacı, karşılıklı haberci gönderme uygulamasının 

başlamasına neden olmuştur. Haberci gönderme uygulamasının diplomasi örneği 

olarak algılanabilmesi, söz konusu habercilerin mesajlarını iletemeden 

öldürülmelerinden vazgeçilerek, kutsal sayılmalarını sağlayacak bir statünün 

oluşturulması ile mümkün olmuştur.13 Söz konusu bu statü, habercilerin tanıtıcı bir 

                                                                                                                                          
göstermektedir. Hans J. MORGENTHAU, Uluslararası Politika Cilt. 1, (Çev: Baskın ORAN, Ünsal 

OSKAY), Türkiye Siyasî Đlimler Derneği Yay.,  Ankara, 1970, , s. 181 – 183.  
12 Bu konuda çeşitli tanımlar için bkz. ĐSKĐT, s. 3 – 5.  
13 NICHOLSON, s. 17. 
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işaret taşımaya başlamaları ile topluluklar arasındaki ilişkilerin ticaret ve evlenme 

gibi alanlarla beraber genişlemeye başlaması sonucunu doğurmuştur.14 

 Đlk diplomasi örneklerinin ortaya çıkışı ile ilgili kesin bilgiler 

bulunmamaktadır. Tartışma konusu olmayan husus ise, bu uygulamaların sürekli bir 

nitelik taşımadığı ve kalıcı kurumlara sahip olmadığıdır.15 Sürekli nitelik taşımayan 

diplomasi uygulaması, diplomasi temsilcilerinin belirli bir süre veya görevle yabancı 

devlet ülkesine gönderilmesi, söz konusu süre veya görev sona erdiğinde ise, 

kendilerini gönderen devlet ülkesine geri dönmelerini ifade etmektedir. Đlk diplomasi 

örneklerinin genel özelliği olan bu uygulamaya, Hititler ve Eski Mısırlılar arasında 

mesaj, armağan, tahta çıkmaya ilişkin tebrik ve başsağlığı mektuplarının ulaştırılması 

konularında rastlanmaktadır.16 

 Đlk diplomasi örneklerinin ortaya çıkışı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla 

beraber, bu konuda iki önemli belgeye değinmek gerekmektedir. Bunlardan ilki, M.Ö 

XIV. Yüzyılın ilk yarısında Eski Mısır ile Ön Asya Büyük Krallıkları ve Suriye – 

Filistin Şehir Beylikleri arasında diplomatik ilişkiler hakkında bilgi veren “Amarna 

Mektuplarıdır. Sayıları dört yüzü bulan ve Akkadca dilinde yazilân bu Mektuplar, 

hükümdarların birbirlerine yazdıkları siyasî içerikli metinlerden oluşmaktadır.17 

Amarna Mektuplarını ileten haberciler, bu görevlerinin yanında diplomatik ilişkiler 

kurmakla da görevliydiler. Söz konusu bu diplomatik ili şkiler hükümdarların 

birbirlerine olan armağanlarını iletmekten öte, siyasî ve ticari konularda temsili 

içermekteydi.18 

 Bu konudaki ikinci önemli belge, M.Ö 1278 yılında Eski Mısırlılar ve Hititler 

arasında imzalanan Kadeş Anlaşması’dır. Söz konusu anlaşma ilk diplomatik 

belgelerin arasında yer almasının yanında, anlaşmaların bağlayıcılığı, uluslararası 

barış ve güvenlik ile uluslararası ittifak konularında içerdiği düzenlemeler 

doğrultusunda uluslararası hukuk açısından önemli bir yere sahiptir.19  

                                                 
14 ĐSKĐT, 67 – 68.  
15 ĐSKĐT, s. 68. 
16 TUNCER (1982), s. 18. 
17 TUNCER (1991), s. 5. 
18 Hüner TUNCER, Küresel Diplomasi, Ümit Yay., Ankara, 2006, s. 17 – 18.  
19 TUNCER (1991), s. 6 – 7.  
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 Đnsanlık tarihi boyunca erken dönemlerden bu yana gerekli olan diplomasi 

kavramının gelişiminde birbirinden farklı dönemlerde farklı uygulamalara gidilmesi 

ve ortaya çıkan sorunların temel nedeni, tüm kültürlerde yer alan yabancıların 

tehlikeli olduklarına ilişkin inanış olmuştur.20 Bu durum, toplumlar arasında 

ili şkilerin olması gerektiği gibi yürütülebilmesi için diplomatik ayrıcalık kavramının 

doğmasına sebebiyet vermiştir. 

 

 2. Yunan Şehir Devletleri 

 

 M.Ö 700 ile beraber izleri görülmeye başlanan Yunan Şehir Devletleri 

arasında gelişen diplomatik ilişkiler ile ilgili, önceki dönemlere nazaran, daha geniş 

bilgiler mevcuttur. O dönem coğrafyasının etkileriyle ortaya çıkan şehir devletleri 

bağımsızlıklarını koruyabildikleri gibi, siyasî ve ticari konularda birbirleri ile ilişki 

içine girmişlerdir.21 Söz konusu devletler arasında önemli bir güç farkı bulunmaması, 

ortak kültür, dil ve dini inançlara sahip olunması; Yunan Şehir Devletleri 

Dönemi’nin, diplomasinin gelişimine önemli katkılarda bulunmasını sağlamıştır.22 

 Yunan Şehir Devletleri Dönemi’nde gerçekleşen diplomasi uygulaması 

birçok önemli kurumu bünyesinde barındırmaktadır. Bunların ilki diplomatik 

ili şkileri yürüten diplomasi temsilcileridir. Bunlar, kerykes, presbies ve proxenos 

olarak üç sınıfa ayılmaktadırlar. Đlk sınıfı oluşturan kerykes, haberci anlamına 

gelmektedir. Habercilere genellikle ilk dönem Yunan Şehir Devleti diplomasisinde 

rastlanmaktadır. Bunun yerini ilerleyen dönemlerde elçi anlamına gelen presbies, ve 

konsolosun tarihteki ilk örneği olan proxenos kurumları almıştır.23 

 Habercilerin tümüyle diplomatik bir görev yerine getirerek kendilerini 

gönderen şehir devletini siyasî açıdan temsil ettiklerini söylemek mümkün değildir. 

                                                 
20 NICHOLSON, s. 18; Muammer Raşit SEVĐĞ – Vedat Raşit SEVĐĞ, Devletler Hususi Hukuku, 

Đstanbul Üniversitesi Yay., Đstanbul, 1962, s. 201. 
21 ĐSKĐT, s. 70. 
22 HAMILTON – LANGHORNE, s. 9. 
23 Sir Frank ADCOCK - D. J. MOSLEY, Diplomacy in Ancient Greece, Thames and Hudson, 1975, 

s. 152. 
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Bu kişilerde aranilân başlıca özellikler, hitabet yeteneği ve iletilmesi gereken 

mesajları unutmamak için güçlü bir hafıza olmaktaydı. Temel görevleri ise, mesajları 

gönderildikleri şehir devletine ilettikten sonra kendi meclisleri önünde etkili bir 

konuşma gerçekleştirmekten ibaretti.24 

 Đlerleyen dönemlerde Yunan Şehir Devletleri arasındaki ilişkilerde elçi 

anlamına gelen presbies kurumu uygulama alanı bulmuştur. Söz konusu bu kurumu 

günümüzdeki örnekleriyle karıştırmamak gerekmektedir. Bu kişiler siyasî açıdan 

etkin ve ilerleyen yaşlarının da etkisiyle bilge statüsüne layık görülen şahıslar 

arasından seçilmekteydi. Haberciler gibi belirli bir görev veya süre ile sınırlı olarak 

gönderilen elçilerin diplomasinin gelişimine katkısı iki temel alandan 

gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi, diplomatik ayrıcalıklardır. Nedeni dinsel ve 

mitolojik öğelere dayansa da yabancı şehir devletlerine gönderilen elçilerin tanrıların 

koruması altında olduğu kabul edilmiş ve o dönemde yabancılara karşı geçerli 

olandan farklı bir statüye sahip olmuşlarıdır.25 

 Presbies kurumunun diplomasinin gelişimine bir diğer önemli katkısı, söz 

konusu elçilerin kendilerine verilen görevlerin yanında kendi devletlerini temsil 

amacıyla uygun gördükleri temaslarda bulunmalarının mümkün olmasıdır.26 Yunan 

Şehir Devletleri arasında ilişkilerde yaygın bir biçimde kullanılan elçiler, yukarıda da 

değinildiği gibi günümüz uygulamasından oldukça uzaktır. Ancak bunun yanında, 

temsil görevi dahilinde uygun görülen temaslarda bulunulması, modern diplomasi 

ile birebir örtüşen bir uygulamadır.27 

 Yunan Şehir Devletleri arasındaki ilişkileri yürütmek amacıyla 

görevlendirilenlerin sonuncusu, günümüzdeki konsolosluk görevlisinin ilk örneği 

olan proxenos’tur. Yukarıda belirtilen kurumların belirli bir görev veya süreyle sınırlı 

olarak görevlendirildiklerine değinilmiştir. Đlerleyen dönemlerde şehir devletleri 

arasında sürekli ilişkilerin kurulmasının gerekliliği proxenos’un ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Bu kişiler diğer temsilcilerden farklı olarak, görev yaptıkları şehir 

                                                 
24 TUNCER (1991), s. 8. 
25 ADCOCK – MOSLEY, s. 152 – 153, 229. 
26 Id., s. 155. 
27 Infra., s. 54. 
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devletinin vatandaşı durumundaydılar. Buna rağmen kendilerini görevlendiren 

devletler nezdinde temsil görevini yerine getirmekteydiler.28 Söz konusu kurumun 

günümüzde kullanılan konsolos kavramının tarihteki ilk örneği olduğu üzerinde 

herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Hatta kendisini kabul eden devletin 

vatandaşı olmaması özelliğiyle günümüzde uygulama alanı bulan fahri konsolosluk 

kurumu ile büyük oranda benzeştiğini söylemek mümkündür. Proxenosların, siyasî 

temsil yetkileri olmamasından dolayı, daha çok ticaret ve denizlerde seyrüsefer 

serbestliği gibi konularda yabancı devlet ülkelerinde görev yaptıkları bilinmektedir.29 

 Yunan Şehir Devletleri Dönemi’nin diplomasinin gelişim sürecine sağladığı 

katkıların ikincisi Amphictyonic Konseyler’dir. Önceleri, dini festival ve törenler 

amacıyla toplânılmaktayken, kısa sürede bu toplântılar Şehir Devletleri arasındaki 

uyuşmazlıklara çözüm arandığı Konseyler haline dönüşmüştür.30 Konseylerin 

toplândığı yerlerde zamanla daimî sekreterlikler bulundurulmaya başlanmış ve bu 

sekreterlikler genelde tüm şehir devletlerini ilgilendiren dini konularda uygulamalara 

imza atmıştır. Konumuz itibariyle önem taşıyan gelişme bu aşamadan sonra 

gerçekleşmiştir. Zamanla Konseylerin gerçekleştiği mekânlar ülke-dışılık prensibi 

doğrultusunda dokunulmaz kabul edilmiştir. Bu durum, Konseylerde görev yapan 

diplomasi temsilcilerinin diplomatik ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlamıştır.31 Söz 

konusu gelişme, tam olarak olmasa da, diplomatik ayrıcalıkların dinsel temellerden 

ziyade, devletler arasındaki ilişkilerin olması gerektiği gibi işleyebilmesinin bir 

gerekliliği olarak açıklanmasını sağlamıştır. Amphictyonic Konseyler, güçlü şehir 

devletlerinin zamanla oluşturulan teşkilattan ayrılmaları ve yürütmeyi kolaylaştıracak 

ortak bir gücün oluşturulamaması nedenleriyle ortadan kalkmıştır.32 Ancak, 

diplomatik ayrıcalıkların niteliğini dinsel nedenlerden kısmen uzaklaştırması 

nedeniyle diplomasinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. 

 

 
                                                 
28 ADCOCK – MOSLEY, s. 160. 
29 SEVĐĞ, s. 213. 
30 Id., s. 229. 
31 NICHOLSON, s. 41. 
32 Ibid. 
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 3. Roma ve Bizans Đmparatorlukları 

 

 Roma Đmparatorluğu birçok alanda Yunan kültüründen yararlanmıştır. 

Cumhuriyet ve Đmparatorluk Dönemlerinde farklı özellikler gösteren Roma 

diplomasisinin, diplomasinin gelişim sürecinde önemli etkileri olduğunu söylemek 

mümkün gözükmemektedir.33 Bu dönemde diplomasiye ilişkin kurumlardan daha 

çok, uluslararası hukuk alanında gelişmeler yaşandığı gözlenmektedir.34 

 Az sayıda olan Roma Đmparatorluğu’na özgü diplomasi kurumlarından ilki, 

bir çeşit anlaşmalar şubesi olan Fetialler Meclisi’ydi. Kendine özgü bir hukuk dalına 

da sahip olan bu kurum (ius fetiale), anlaşma metinlerinin muhafaza etmek ve 

protokol kurallarının işleyişini sağlamak gibi görevleri yerine getirmekteydi.35 

Fetialler Meclisi’nin niteliği konusunda fikir birliği mevcut değildir. Bu kurumu, 

Roma Diplomasisinin şekillendiği merkez olarak açıklayan görüşün karşısında, 

Roma Đmparatorluğu’nun şehir devleti olduğu dönemlerden kalma ve zamanla 

önemini kaybetmiş olarak nitelendiren karşı bir görüş yer almaktadır.36 Roma 

Đmparatorluğu’nun geçirdiği dönemler ve özellikle Đmparatorluk Döneminde 

diplomatik ilişkilerin sadece Đmparator ile sınırlandırılması göz önüne alındığında, 

Fetialler Meclisi’ni diplomasiyi şekillendiren bir kurum olarak açıklamak mümkün 

gözükmemektedir. 

 Roma Đmparatorluğu’nda yürütülen diplomasiye ilişkin ikici kurum, nuntii 

veya oratores olarak adlandırilân elçilerdir. Güven mektuplarını ve talimatlarını 

Senato’dan alan bu kişiler, görevlerini bu doğrultuda yerine getirmek 

mecburiyetindeydiler. Aksi taktirde vatana ihanet suçlamasıyla yargılanmaları 

gündeme gelmekteydi.37 Yunan Şehir Devletlerinde kullanılan ve günümüzde 

                                                 
33 ĐSKĐT, s. 74. 
34 NICHOLSON, s. 23. 
35 TUNCER (1991), s. 12. 
36 J. Craig BARKER, The Abuse of Diplomatic Priviliges and Immunities, A Necessary Evil?, 

Dartmouth, Aldershot – Brookfield – Singapore - Sydney, 1996, s. 16 – 17. 
37 TUNCER (1991), s. 12. 
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konsolos ile eş değer olan proxenos kurumu ise, Roma Đmparatorluğu’nda gereksiz 

ve tehlikeli olarak yorumlanması nedeniyle uygulamada yer almamıştır.38 

 Roma Đmparatorluğu’nda dış ili şkilerin yürütülmesi, Cumhuriyet ve 

Đmparatorluk Dönemlerinde farklılık göstermektedir. Cumhuriyet sırasında dış 

ili şkileri yürütme görevi Senato’nun üzerindeydi. Bu doğrultuda elçileri 

görevlendirmek ve yabancı devlet elçilerini kabul etmek Senato’nun yetkileri 

arasındaydı. Đmparatorluk Dönemi’nde ise tüm yetkiler Đmparator üzerinde 

toplândığından, Senato’nu yetkileri sembolik boyutta kalmıştır.39 Dış ili şkilerin 

yürütülmesinde, diğer tüm konularda olduğu gibi, Đmparatorun tek yetkili olması 

diplomasi uygulamasında kimi sıkıntılara yol açmıştır. Roma Đmparatorluğu’na 

çeşitli görevlerle gönderilen elçiler için, Đmparator’a ulaşmak başlı başına bir sorun 

haline gelmiştir.40 

 Roma Đmparatorluğu’nda dış ili şkilerin yürütülmesinde, diplomasi alanına 

yeni kurumlar kazandırılmamıştır. Ancak diplomasinin gelişim süreci açısından 

önem taşıyan uygulamalar göze çarpmaktadır. Bunlardan en önemlisi, yabancı devlet 

diplomasi temsilcilerine uygulanan diplomatik ayrıcalıklara ilişkindir. 

 Roma Đmparatorluğu’nda, yabancı elçilere bazı diplomatik ayrıcalıklar 

tanındığı bilinmektedir. Burada üzerinde durulması gereken husus, söz konusu 

ayrıcalıklar değil, bu ayrıcalıklara aykırı fiillerde bulunulduğu durumlarda izlenen 

yoldur. Roma Đmparatorluğu tarafından yabancı devlet elçilerine tanınan diplomatik 

ayrıcalıkların kötüye kullanılması durumunda, ilgili elçiler özel koruyucularla 

kendilerini görevlendiren devlet ülkesine gönderilirler ve bu sürecin devamında o 

devlette yargılanmaları beklenirdi41 Bu durum günümüz diplomasi uygulaması ile 

kısmen örtüştüğü için büyük önem taşımaktadır.42 

 Roma Đmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile beraber M.S 395 yılında 

kurulan Bizans Đmparatorluğu’nun içinde bulunduğu şartlar birçok farklılık 

                                                 
38 SEVĐĞ, s. 213. 
39 ĐSKĐT, s. 74 – 75.  
40 HAMILTON – LANGHORNE, s. 12. 
41 TUNCER (1991), s. 12. 
42 Infra., s. 91 – 92.  
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göstermekteydi. Đmparatorluğun varlığını tehdit eden birçok faktör bulunmaktaydı. 

Bunlardan ilki Batı Roma Đmparatorluğu’nun, Papa’nın tam desteğini alması ve bu 

durumun Bizans Đmparatorluğu’nu Hristiyan Dünyası içerisinde yalnız bırakmasıydı. 

Bunun yanında birçok devlet ve kavim, Bizans’a askerî ve coğrafi açıdan sorun 

çıkarmaktaydı. Tarihin bundan önceki dönemlerinde her devletin başvurduğu askerî 

çözümler, gerekli askerî güce ve kaynağa sahip olmayan Bizans Đmparatorluğu için 

mümkün değildi. Bu koşulların bir araya gelmesi Bizans Đmparatorluğu’nun 

diplomasiyi etkin bir biçimde kullanmasına yol açmıştır.43  

 Bizans Đmparatorluğu’nun diplomasinin gelişim sürecine katkısı, Roma 

Đmparatorluğu’nda olduğu gibi, kurumlaşmaya yönelik değil uygulamaya ilişkin 

olmuştur. Ancak diplomasinin etkin bir biçimde kullanımı uygulamada birçok 

yeniliğin gündeme gelmesini sağlamış ve sonraki dönemlerin şekillenmesinde etkili 

olmuştur. 

 Bizans Đmparatorluğu’nun diplomasi uygulamasına katkılarından ilki, 

protokol kavramına verilen önemin artmasına katkı sağlanmasıdır. Önceki 

dönemlerde de geçerli olan protokol usulleri, Bizans Đmparatorluğu ile beraber dış 

politika ilkeleri ile paralel olarak kullanılmıştır. Kaynak açısından birçok alanda 

sıkıntı içerisinde olan Đmparatorluk, diplomatik temaslarında bu durumun aksini 

kanıtlamak için birçok uygulamaya başvurmuştur.44 Bu durum ilerleyen dönemlerde 

protokol kavramının öneminin artmasına ve bu yönde uygulamada birçok 

uyuşmazlığın yaşanmasına neden olmuştur. 

 Bizans Đmparatorluğu, dış ili şkilerini yürütme konusunda, yabancı devletler 

arasında uyuşmazlıkların doğmasına sebebiyet vermek ile dostane ilişkiler yoluyla 

                                                 
43 HAMILTON – LANGHORNE, s. 14 -15. 
44 “Bizanslılar bu kendilerinden menkul üstünlüklerinin somut işaretlerini her fırsatta sergilemeye 

çalışırlardı. Ayasofya’nın azameti, oradaki dini merasimlerin haşmeti, sarayın taht odasındaki 

Đmparatoru daha azametli göstermeye yönelik mekanik düzenler, ,yabancı ziyaretçileri etkilemek için 

çeşitli yöntemlere başvurulması hep bu politikanın amaçları için kullanılırdı. Saraya kabul edilen 

ziyaretçiler bir süre gösterişli biçimde döşenmiş, kükreyen ve kuyruklarını sallayan mekanik 

aslanların, şakıyan altın renkli kuşların bulunduğu salonlarda bekletilir, Đmparatorun huzuruna 

girince onlar uzun temennalarda bulunurken taht süratle yükseltilerek Đmparator daha da üstün bir 

konuma getirilirdi”. ĐSKĐT, s. 78. 
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etki altına almak hususlarını ön plânda tutmuştur.45 Bu durum diplomasi uygulaması 

açısından diplomasi temsilcilerinde aranılan özelliklerin değişiklik göstermesine 

neden olmuştur. Özellikle Yunan Şehir Devletleri Dönemi’nde uygulamada yer alan 

hatip diplomat, yerini gözlemci diplomat kavramına bırakmıştır. Yukarıda bahsedilen 

amaçlara ulaşılması yabancı devletlere gönderilen diplomasi temsilcilerinin güncel 

konular hakkında bilgi edinip bunlar hakkında rapor düzenlemelerini zorunlu hale 

getirmişti.46 Uygulamada getirilen bu yenilik diplomasini gelişim sürecinde önemli 

bir yer kaplamış ve günümüze kadar ulaşarak bu önemini göstermiştir.47 

 Uygulamada getirdiği yenilikler ile Bizans Đmparatorluğu diplomasisi, 

ilerleyene dönemlerin diplomasi kurumlarının şekillenmesinde de etkili olmuştur. Bu 

husus, Đmparatorluk Döneminde diplomasi alanında hiçbir kurumun kullanılmadığı 

anlamına gelmemektedir.48 

 Bizans Đmparatorluğu’nun diplomasinin gelişim süreci açısından taşıdığı bir 

diğer özellik, günümüzde kullanılan konsolos kurumunun kökeni ile ilgilidir. 

Konsolos kavramının kökeni konusunda iki önemli etken ile karşılaşıyoruz. Bu 

etkenlerden ilki Haçlı Seferleri’dir. Haçlı Seferleri, konsolos kurumunu dünya 

çapında yayılmasına neden olan unsurdur. Bu şekilde Venedik, Marsilya ve Cenova 

gibi şehirlerin tüccarları doğuya doğru ilerlemiş ve bazı limanlar ile şehirlerde 

depolar kurmuşlardır. Öncelikle bu depoların emniyeti için bir mahalle tesisine 

gidilmiş, daha sonraları ise bu mahallede kullanılacak yargı yetkisi için seçilen bir 

tüccar, konsolos olarak görev yapmaya başlamıştır.49 Daha çok Suriye, Filistin ve 

Mısır bölgelerinde meydana getirilen bu mahallelerde, o dönemde uygulanan 

kanunların kişiselliği ilkesi doğrultusunda, Batılı tüccarlar kendi devletleri 

                                                 
45 NICHOLSON, s. 25. 
46 TUNCER (1991), s. 14. 
47 Infra., s. 55. 
48 Bizans Đmparatorluğu’nda, günümüz dışişleri bakanlıklarına benzeyen, drome (postahene) kurumu 

yer almaktaydı. Diplomatlarda aranilân niteliklerin değişim göstermesi ile görev yapması plânlanan 

diplomasi temsilcilerinin eğitimini de üstlenen bu kurumun bir alt birimini scrinium barbarorum  

(barbarlar bürosu) oluşturmaktaydı. Drome’un başında ise, logothete adında bir bürokrat 

bulunmaktaydı. HAMILTON – LANGHORNE, s. 19 – 20.  
49 Ethem MENEMENCĐOĞLU, Devletler Umumi Hukuku I , T.C Kültür Bakanlığı Siyasal Bilgiler 

Okulu Yay., Đstanbul, 1938, s. 132. 



 14 

kanunlarına tâbi olarak yargılanma hakkını elde ettiler. Söz konusu bu yargılamayı 

ise yukarıda belirtildiği gibi, tüccarlar arasından seçilen ve kendisine konsolos 

unvanı verilen bir kişi yerine getirmekteydi.50 

 Konsolos kurumunun kökeni ile ilgili olan ikinci etken, M.S 476 yılında Batı 

Roma Đmparatorluğu’nun yıkılması ile devamında meydana gelen gelişmelerdir. Batı 

Roma Đmparatorluğu’nun ortadan kalkması ile Bizans Đmparatorluğu ticaretin 

merkezi haline gelmiştir. Yabancı tüccarların yukarıda belirtilen sırada önce depolar, 

sonra mahalleler kurmalarını, kanunların kişiselliği ilkesi doğrultusunda kendi 

kanunlarının uygulanması izlemiştir. Bu faaliyet ise, consul adını taşıyan ve 

günümüzdeki konsolosun kökenini oluşturan yargıçlar tarafından yerine 

getirilmekteydi.51 Söz konusu durum, zaman içerisinde gelişme göstermiş ve bu 

doğrultuda kapitülasyon kavramının doğuşuna sebebiyet vermiştir.52 

 

 4. Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri 

 

 Ortaçağ Dönemi’nde diplomasi, diğer alanların olduğu gibi, Papalık etkisi 

altındaydı. Bu nedenle diplomasinin gelişim süreci içersinde bu dönemin modern 

diplomasiye olan katkılarının fazla olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. 

Uygulamaya ilişkin sınırlı sayıda kuralın günümüze ulaştığı bilinmektedir.53 

 Yukarıda açıklanan hususlar bu dönemde diplomasi kurumları ile ilgili 

gelişme yaşanmadığı anlamına gelmemektedir. Nuncius, legate, plena potens ve 

ambactiare, Ortaçağ’a özgü ve Papalık nezdinde diplomasi kurumlarıdır. Nuncius, 

Papalık nezdinde ortaya çıkmasına rağmen zamanla yaygınlaşmıştır. Bu kurumun 

temel amacı mesajları olabildiğince hızlı ve isabetli bir biçimde iletmekti. 

                                                 
50 SEVĐĞ, s. 214. 
51 Edip F. ÇELĐK, Milletlerarası Hukuk , C. I, Đstanbul Üniversitesi Yay., Đstanbul, 1980, s. 548. 
52 1060 Yılında Venedikliler, Bizans Đmparatorluğu toprakları içerisinde vatandaşları arasında çıkan 

uyuşmazlıklar bakımından consul bulundurma yetkisini elde etmişler, 1199 yılında ise bu durum 

Venedik ve Bizans vatandaşları arasında meydana gelen uyuşmazlıkları da bünyesinde barındıracak 

şekilde genişleme göstermiştir. 
53 ĐSKĐT, s. 85. 
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Yetkilerinin kısıtlı olması bu kişilerin “canlı mektup” olarak anılmasına yol 

açmıştır.54 Nuncius’ların merasimlerde bulunma görevi, hükümdarlarını temsil 

amacını yerine getirdiğinden, diğer görevlerinden ayrilân bir nitelik taşımaktaydı.55 

Nuncius, genellikle beraberinde bir heyetle görevini yerine getirmekteydi. Bu heyette 

yer alan ve haberci sınıfında değerlendirebileceğimiz temsilciler; cursores, tabellarii, 

fanti veya varletti’den oluşmaktaydı.56  

 Özellikle kişi dokunulmazlığı olmak üzere, diplomatik ayrıcalıklar nuncius 

açısından uygulanmaktaydı. Söz konusu bu ayrıcalıkların temeli, önceki dönemlerde 

olduğu gibi dini nedenlere dayanmaktaydı. Ancak, Ortaçağ diplomasi 

temsilcilerinden sadece nuncius bakımından geçerli olmak üzere genel kabul gören 

görüş, bu kişinin uğrayacağı herhangi bir zararın, temsil ettiği hükümdara yönelik 

gerçekleşeceği şeklindeydi.57 Bu durum, hükümdarın mutlak statüsü itibariyle onun 

sözünü dile getiren elçinin, ilahların himayesi altında olduğu yönündeki görüşün 

egemen olduğu erken dönemi yansıtmaktadır.58 Rönesans’ın baş göstermesi ile 

diplomasi teorisiyle ilgili kalıcı değişiklikler meydana gelecektir.  

 Nuncius ve legate arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Ortaçağ’ın 

ilerleyen dönemlerinde, devletler arası ilişkilerin konuları ve devletler arası 

mesafelerin artması, diplomaside yeni arayışlara neden olmuştur. Bu sürecin 

devamında ise, plena potens kurumu ortaya çıkmıştır.59 Tam yetkili elçi anlamında 

gelen plena potens, anlaşma görüşmelerine katılıp görüşmeler sonunda anlaşmayı 

imzalama yetkisine sahipti.60 Plena potens’in anlaşmayı imzalama yetkisinin yanında 

merasimlerde hükümdarını temsil yetkisi bulunmaması ise ambactiare yani elçi 

kurumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.61 Ortaçağ’ın sonunda doğru meydana 

                                                 
54 Ibid. 
55 Donald E. QUELLER, The Office of Ambassador in The Middle Ages, Princeton University 

Press, Princeton – New Jersey, 1967, s. 25. 
56 Id., s. 5. 
57 Id., s. 24 – 25.  
58 Zeki Mesud ALSAN, Devletler Hukukunda Yeni Gelişmeler, AÜHF Yay., Ankara, 1948, s. 186 

– 187.  
59 HAMILTON – LANGHORNE, s. 26. 
60 ĐSKĐT, s. 85. 
61 Id., s. 86. 
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gelen bu gelişme, Rönesans Dönemi ile beraber modern diplomasiye doğru 

ilerleyişin ilk adımı olmuştur. 

 Ortaçağ’da ambactiare kurumunun ortaya çıkışı ile başlayan süreç, Rönesans 

ile beraber diplomasi ilişkilerinin sürekli hale gelmesi ile devam etmiştir. Önceki 

dönemlerde görev ve süre bakımından sınırlı olarak yabancı devletlere gönderilen 

diplomasi temsilcileri bu dönemde de varlıklarını korurken, sürekli diplomasini 

temel kurumu olan mukim büyükelçilik ortaya çıkmıştır. 

 Mukim büyükelçiliklerin ortaya çıkışı, 14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl 

başlarında, Kuzey Đtalya’da gerçekleşmiştir. Burada yer alan şehir devletleri 

arasındaki diplomatik ilişkilerde mukim büyükelçilik kullanılmaya başlanmıştır.62 

Sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesinin Kuzey Đtalya Şehir Devletlerinde 

gerçekleşmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, bu 

devletlerin, o dönemde herhangi bir imparatorluk bünyesinde bulunmamış 

olmalarıdır. Bunun yanında komşu oldukları Avrupa bölgelerinde henüz güçlü bir 

siyasal oluşum mevcut değildi.63 Bu durum, söz konusu devletlerin dış ili şkilerini 

yönlendirmede söz sahibi olmalarına yol açmıştır. Siyasal egemenliğe ilişkin bu 

koşulların varlığının yanı sıra, Yunan Şehir Devletleri açısından geçerli olan 

diplomasi uygulamasının gelişmesine katkıda bulunan, ortak dil, din ve kültür gibi 

koşullar, Kuzey Đtalya Şehir Devletleri için de söz konusudur.64 

  Tarihteki ilk mukim büyükelçilik ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bazı kaynaklar, 1446 yılında Milâno şehrinin Floransa nezdinde görev yapmaya 

başlayan ve yirmi yıl bu görevi sürdüren elçisini tarihin ilk mukim büyükelçisi olarak 

değerlendirmektedir.65 Bu konuda bir diğer görüş ise, 1455 yılında Milâno Dükü 

Francesco Sforza’nın, Cenova’ya gönderdiği elçinin, ilk mukim büyükelçi olduğu 

yönündedir.66  

                                                 
62 Id., s. 87. 
63 Id., s. 88. 
64 Đlgili koşullar için bkz. s. 5. 
65 M. S. ANDERSON, The Rise of Modern Diplomacy 1450 – 1919, Longman, London and New 

York, 1993, s. 7; HAMILTON – LANGHORNE, s.  34 – 35.  
66 NICHOLSON, s. 30. 
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 Đlk mukim büyükelçilik hakkında üzerinde uzlaşılan bir bilgi bulunmamasına 

rağmen, Rönesans diplomasisinin gelişim süreci bakımından herhangi bir tartışmalı 

nokta bulunmamaktadır. Đlk mukim büyükelçinin göreve başladığının ileri sürüldüğü 

15. yüzyıl ortalarından itibaren geçen sürede, Kuzey Đtalya’da sürekli diplomasi 

ili şkileri genel bir uygulama halini almıştır. 1540 yılına gelindiğinde, Venedik, 

Floransa, Milâno ve Napoli şehirleri birbirleri arasında mukim büyükelçilikler 

bulundurmaktaydı.67 Modern diplomasiye doğru ilerleyen bu sürece kısa süre 

içerisinde Đtalya’nın kuzeyinde yer alan Devletler de dahil olmuştur. Ortaçağ 

Dönemi’nde diplomasiye egemen olan Papalık, yaşanmakta olan gelişmelerin 

gerisinde kalmamıştır. Đlk kez 1450 yılında sürekli görev yapmak üzere mukim bir 

nuncius, Đspanya’ya gönderilmiştir. Bunu, 1500 yılında Venedik’e gönderilen bir 

başka mukim nuncius takip etmiştir.68 O dönemin güçlü devletlerinden olan 

Fransa’nın ve coğrafi konum açısından Avrupa Kıtasından farklı bir konuma sahip 

olan Đngiltere’nin, bu sürece katılması gecikmeyle gerçekleşmiştir. Söz konusu 

dönemde, geniş sınırlara ve askerî kaynaklara sahip olan Osmanlı Đmparatorluğu’nun 

diplomasi ilişkilerinde mukim büyükelçi kullanması, ancak birkaç yüzyıl sonra 

gerçekleşebilmiştir.69 

 Rönesans ile beraber Đtalya’nın kuzeyinde yer alan şehir devletleri arasında 

gelişmeye başlayan sürekli diplomasi uygulaması, Reform sürecinin ilk 

dönemlerinde kesintiye uğramıştır. Bunun nedeni dinsel konularda Papa’nın tekelinin 

ortadan kalkmasının, farklı mezhepte olan Hristiyan devletler arasında 

uyuşmazlıkların çıkmasına sebebiyet vermesidir. Bu durum, yabancı devletlerde 

görev yapan mukim büyükelçilerin statülerini ihlâl eden olayların yaşanmasına neden 

olmuştur. Bu gibi gelişmelerin ardından, 16. yüzyılın ortalarında mukim 

büyükelçinin görevleri, bilgi edinmenin dışında, kendisini gönderen devleti temsil 

boyutunu da kazandığında, sürekli diplomasi uygulaması kurumlarıyla beraber 

gelişmeye başlamıştır.70 

                                                 
67 ANDERSON, s. 7. 
68 Id., s. 8. 
69 Id., s. 9. 
70 ĐSKĐT, s.  93 – 94.  
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 Rönesans Dönemi’nde, diplomasi kurumları ile ilgili meydana gelen 

gelişmelerin en önemlileri diplomatik ayrıcalıklar bakımından gündeme gelmiştir. 

Ortaçağ’da, hükümdarı temsil ettiği kabul edilen elçiler, hükümdarın mutlak 

statüsünden dolayı bazı ayrıcalıklardan faydalanmaktaydılar. Bu ayrıcalıklar hukukî 

yargı ve cezaî yargıdan bağışıklık ile vergi ve gümrük bağışıklığı olarak 

sıralanabilir.71 Hukukî bir temele dayanmayan ayrıcalıklar oldukça sınırlı bir biçimde 

uygulanmaktaydı. Öncelikle tüm ayrıcalıklar için geçerli olan “genel amaca hizmet 

etme” ölçütü, genelde ayrıcalıkların uygulamasını azaltacak bir biçimde 

kullanılıyordu. Bunun yanında, hukukî yargı bağışıklığı sadece diplomasi 

temsilcisinin görevine başlamasından önceki dönem için mümkün olmaktaydı. 

Özellikle gönderildiği devletin kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetler 

tartışmasız bir biçimde ayrıcalıkları ortadan kaldırmaktaydı. 72 Rönesans Dönemi’nin 

diplomatik ayrıcalıklar bakımından getirdiği en büyük yeniliklerden biri, “genel 

amaca hizmet etmek” ölçütünün ortadan kaldırılmasıdır. Böylece, siyasî nedenlerle 

diplomatik ayrıcalıkların ihlâl edilmemesi bakımından önemli bir adım atılmıştır.73 

 Rönesans Dönemi’nde sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesi, önceki 

dönemlerde geçici süre ve görevle yabancı devletlere gönderilen diplomasi 

temsilcilerinin sahip olduğu diplomatik ayrıcalıkların yetersizliğinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Sürekli olmayan diplomasi döneminde uygulanan 

diplomatik ayrıcalıkların, mukim büyükelçiliklerin kullanılmaya başlandığı bu 

dönemde uygulanabilirliklerini yitirdikleri açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle 

yargı bağışıklığı konusunda uzun ve zorlu bir gelişim sürecine girilmiştir. 

 Bu süreçte ilk olarak üzerinde durulması gereken husus hukukî yargı 

bağışıklığıdır. Mukim büyükelçiliklerin yaygınlaşması ile yabancı devlette sürekli 

olarak görev yapan diplomasi temsilcilerinin özellikle üçüncü kişilerle girdikleri özel 

hukuk ilişkileri sonucunda medeni yargıya tâbi olmaları büyük sıkıntıları beraberinde 

getirmiştir.74 Ortaçağ Dönemi’nde uygulanan hukukî yargı bağışıklığının dönemin 

                                                 
71 Id., s. 96. 
72 HAMILTON – LANGHORNE, s. 42. 
73 Id., s. 43. 
74 Portekiz’in, Hollanda nezdinde görev yapan diplomasi temsilcisinin üçüncü şahıslara borçları 

nedeniyle, 1666 yılında konutundaki eşyalarına haciz işlemi uygulanmış, iki yıl sonra ise, ülkeyi terk 
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ihtiyaçlarını karşılamaması ve bu konuda uluslararası uyuşmazlıkların meydana 

gelmesi sonucunda, 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, hukukî yargı bağışıklığı ilkesi, 

genel kabul gören bir uygulama halini almıştır.75 

 Cezaî yargı bağışıklığının sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesi ile 

beraber gösterdiği değişim, yukarıda açıklanan hukukî yargı bağışıklığına 

benzemektedir. Ortaçağ’da uygulanan genel amaca hizmet etme ölçütü o dönemlerde 

dahi, diplomatik ayrıcalıkların siyasî nedenlerle ihlâl edilmesin zemin 

hazırlamaktaydı. Mukim büyükelçilerin yabancı devletlere gönderilmeleri ile beraber 

söz konusu ölçüt birçok uyuşmazlıklara neden olmuştur. Söz konusu uyuşmazlıkların 

ortaya çıkardığı uluslararası sorunların çözümüne ilişkin arayışlar, 18. yüzyıl ile 

beraber, diplomasi temsilcilerinin hukukî yargıdan olduğu gibi, cezaî yargıdan da 

bağışık olmasını sağlamıştır.76 

 Rönesans Dönemi’nde, diplomasi kurumları ile ilgili meydana gelen 

gelişmelerin bir diğeri, diplomasi temsilcilerinin öncelik sırası ile ilgilidir. Sürekli 

diplomasi uygulaması doğrultusunda mukim büyükelçilerin temsil görevi ön plâna 

çıkmıştır. Bu durum resmî tören ve merasimlerde yabancı devlet büyükelçileri 

arasında öncelik sırası ile ilgili uyuşmazlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Söz 

konusu bu uyuşmazlıkların, hakaret veya küçümseme suçlaması ile ortaya çıkıp, 

düellolara ve hatta savaşlara kadar varması çözüm arayışlarını beraberinde 

getirmiştir.77 

 Bu konuda başvurulan çözüm yolu ise mukim büyükelçiler arasında öncelik 

sırasını belirleyen düzenlemelerin meydana getirilmesidir. Đlk düzenleme 1504 

yılında Papa II. Julius tarafından hazırlanan listedir. Bu listeye göre öncelik sırası, 

Kutsal Roma-Germen Đmparatoru Büyükelçisi, Fransa Kralı Büyükelçisi, Đspanya 

Kralı Büyükelçisi ve diğer büyükelçiler şeklinde oluşmaktaydı. Rönesans 

Dönemi’yle beraber, Papalık’ın diğer alanlarda olduğu gibi diplomasi alanında da 

                                                                                                                                          
etmek isterken hakkında tutuklama emri çıkartılmıştır. Rusya’nın, Đngiltere nezdinde görev yapan 

diplomasi temsilcisi A. A. Matveev, yine aynı nedenle 1708 yılında tutuklanmıştır. Kısa süren 

tutukluluk hali, uluslararası alanda önemli bir krize sebebiyet vermiştir. ANDERSON, s. 54.  
75 HAMILTON – LANGHORNE, s. 44. 
76 Id., s. 46. 
77 ĐSKĐT, s. 102 – 103.  
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etkisini kaybetmesi, söz konusu bu listenin uygulamadan kalkmasına neden 

olmuştur.78 Bu konudaki en önemli düzenleme ise, 1815 yılında toplânan Viyana 

Kongresi’nde büyükelçilerin sınıflarının belirlenerek öncelik sorununun ortadan 

kaldırılmasıdır. Söz konusu gelişme, modern diplomasi döneminin başlangıcını 

oluşturmaktadır.79 

 Rönesans Dönemi’nde, konsolosluk kurumu ile ilgili gelişmeleri de görmek 

mümkündür. Haçlı Seferleri ve Batı Roma Đmparatorluğu’nun yıkılması ile 

gelişmeye başlayan konsolosluk kurumu, 13. ve 14. yüzyıllarda ticaretin 

yaygınlaşması doğrultusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili konuma 

gelmiştir.80 Rönesans ile beraber, sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesi 

sonucunda, konsolosun sadece tüccarların temsilcisi olması durumu terkedilmiş ve 

bunun yerine kendisini görevlendiren devletin temsilcisi olduğu kabul edilmeye 

başlanmıştır. Bu şekilde konsolos, sürekli diplomasi uygulaması bünyesinde bulunan 

kurumlar arasında yer almış ve devletin resmî temsilcisi konumuna gelmiştir.81 

 Diplomasi uygulamasının gelişim sürecinin modern diplomasiye doğru 

ilerlemesinde temel kurumların ortaya çıkması bakımından etkili olan Rönesans 

Dönemi, diplomasi teorisi açısından uzun bir süre geçerli olan gizlilik prensibinin de 

başlangıcını oluşturmuştur. Buna göre, tamamen hak ve adalete uygun olarak 

şekillenmeyen dış ili şkilerin aleni olması, üçüncü devlet nezdinde elde edilmesi 

plânlanan menfaatleri engelleyebileceği gibi, kamuda olumsuz bir tavrın gelişmesine 

de neden olabilirdi. Diplomasi kurumları açısından modern diplomasiye doğru giden 

süreci başlatan Rönesans Dönemi, gizlilik prensibinin kabulü ile diplomasi teorisi 

açısından aynı gelişmeyi gösterememiştir.82  

 

                                                 
78 TUNCER (1991), s. 20. 
79 Modern diplomasi döneminin başlangıcı olarak değerlendirilen 1815 Viyana Kongresi hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. infra., s. 29. 
80 Supra., s. 13 – 14. 
81 Jaroslav ZOUREK, “Report on Consular Intercourse and Immunities”, Document A/CN.4/108, 

Yearbook of International Law Commision, Vol. 2, 1957, s. 75, 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_108.pdf, (Erişim Tarihi – 15.04.2008). 
82 ALSAN (1948), s. 192; TUNCER (2006), s. 23. 
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 5. Osmanlı Đmparatorlu ğu Diplomasisi 

 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nun diplomasi uygulaması yüzyıllar boyunca sürekli 

olmayan bir özellik göstermiştir. Bu sürecin ardından 18. yüzyıla gelindiğinde, 

yenilik hareketleri kapsamında, diplomasi alanında mukim büyükelçilikler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, Osmanlı Đmparatorluğu diplomasisi hakkında 

açıklamalarda bulunurken, öncelikle 18. yüzyıla kadar olan dönem üzerinde 

durulmalı; bunun ardından ise, sürekli diplomasi uygulaması incelenmelidir. Bu 

şekilde iki dönem arasındaki farkların üzerinde daha ayrıntılı olarak açıklamalarda 

bulunmak mümkün olacaktır. 

    Osmanlı Đmparatorluğu, kuruluş döneminden itibaren komşu devletler ile 

dış ili şkilerde bulunmuştur. Özellikle diplomasi gelişim sürecine uygulama 

bakımından katkıda bulunan Bizans Đmparatorluğu ile komşu olması, dış ili şkilerinin 

yoğun olmasına neden olmuştur. Söz konusu ilişkilerin yürütülmesi ise, elçi ve 

haberciler aracılığıyla gerçekleştirilmi ştir.83 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nun kurulmasından, mukim büyükelçiliklerin 

kullanılmaya başlandığı 18. yüzyıla kadar olan dönemde, diplomasi ile ilgili bazı 

kurumların varlığı göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, kelime olarak güven ve 

güvenlik anlamına gelen, terim olarak ise, Đslam ülkesine girmek anlamında 

kullanılan, “eman” kurumudur.84 Osmanlı Đmparatorluğu’nun uzun bir dönem sürekli 

diplomasi uygulamasına geçmemesine karşın, yabancı devletler Osmanlı 

Đmparatorluğu’ndaki mukim büyükelçilikleri aracılığıyla diplomasi ilişkilerini 

yürütmüşlerdir. Bu doğrultuda ilk olarak Venedik, 1454 yılında bir ahidnâme 

aracılığıyla Osmanlı Đmparatorluğu’nda mukim diplomasi temsilcisi (balyos) 

bulundurma hakkını elde etmiştir. Bunu 1475’te Polonya, 1497’de Rusya, 1521’de 

Avusturya, 1524’te Fransa, 1579’da Đngiltere ve 1612’de Hollanda takip 

                                                 
83 Kemal GĐRGĐN, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilât ve Protokol), 

TTK Yay., Ankara, 1992, s. 37 – 38.  
84 Mehmet ĐPŞĐRLĐ, “Osmanlı Devletinde “Eman” Sistemi”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık 

Süreç, TTK Yay., Ankara, 1999, s. 3. 



 22 

etmişlerdir.85 Yabancı elçi, konsolos ve tüccarların kanun himayesine alınmaları için, 

Şeyhülislam’ın fetvası ile verilen bir belge olan ahidnâme aracılığıyla, eman 

statüsüne sahip olmaları gerekliydi.86 Đstanbul’un fethi ile beraber yabancı devletlerin 

Osmanlı Đmparatorluğu ile olan ilişkilerinde sürekli diplomasi uygulamasına 

geçmeleri, eman ve ahidnâme kurumlarına sıkça başvurulmasına sebebiyet vermiştir. 

 Osmanlı Đmparatorluğu, kuruluş döneminin ardından sürekli diplomasi 

uygulamasına geçene kadar yabancı devletler ile olan ilişkilerini elçiler aracılığıyla 

yürütmüştür. Đmparatorluğun gelişmesine paralel olarak gelişim gösteren diplomasi 

uygulamasında, 16. yüzyıla kadar olan dönemde, elçiler ile ilgili herhangi bir sınıf 

veya dereceye rastlanmamaktadır. 16. Yüzyıl ile birlikte Osmanlı Đmparatorluğu 

elçilerinin çeşitli sınıflara ayrıldıkları görülmektedir. Bunlar, görevlerinin ve 

gönderildikleri devletin önemine göre, büyükelçi ve ortaelçi sınıflarıdır. Bunun 

yanında, mektup göndermek gibi oldukça sınırlı ve basit görevler için nameres adı 

altında görevliler kullanılmıştır. Temsil yetkisi gerektirmeyen temel hizmetler için 

ise çavuş adı altında kişilerin görevlendirildiği görülmektedir.87 Özellikle 16. yüzyıl 

ile beraber geçici de olsa, birçok görev için büyükelçi ve ortaelçi sınıflarında 

diplomasi temsilcilerinin Osmanlı Đmparatorluğu’nu yabancı devletlerde temsil 

ettikleri görülmektedir.88 

 Osmanlı Đmparatorluğu diplomasisinde 16. yüzyıl ile beraber görülmeye 

başlanan gelişim süreci, sadece diplomasi temsilcilerinin sınıfları ile sınırlı 

kalmamıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısı ile beraber, yabancı devletlerde Osmanlı 

Đmparatorluğu’nu geçici görevlerle temsil eden diplomasi temsilcilerinin gözlemleri 

ve izlenimlerini içeren raporlar tuttukları görülmektedir. Bu raporlara sefaretname 

adı verilmektedir.89 Sefaretnamelerin diplomasi temsilcisinin görevinin niteliğine 

göre iki farklı türü bulunmaktadır. Bunların ilki, görev ile sınırlı olup sadece bu 

                                                 
85 GĐRGĐN (1992), s. 62 – 63; ĐSKĐT, s. 147 – 148.  
86 Meryem Kaçan ERDOĞAN, “1701 Tarihli Osmanlı – Venedik Ahidnâmesi”, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, Haziran 2003, s. 64 – 65.  
87 Faik Reşit UNAT, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameler, TTK Yay., Ankara, 1987, s. 19. 
88 16. Yüzyıl ile beraber büyükelçi ve ortaelçi sınıflarındaki diplomasi temsilcilerinin yerine 

getirdikleri görevler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. id., s. 17 – 19.  
89 Id., s. 43; TUNCER (1991), s. 47. 
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görevin yerine getirilmesi ile ilgili hususları içermektedir. Özel sefaretname adını 

taşıyan bu türün yanında, yabancı devletin kültürü, ekonomisi, askerî kaynakları, 

sanayisi gibi konularda bilgiler içeren genel sefaretnameler bulunmaktadır.90 Sayıları 

kırka ulaşan sefaretnameler, özellikle sürekli diplomasi uygulamasına geçilmeden 

önceki dönemlere ait Osmanlı Đmparatorluğu diplomasisi ile ilgili önemli bilgiler 

içermektedir.91 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nda sürekli diplomasi uygulamasına geçilmeden 

önceki döneme ait, üzerinde durulması gereken son diplomasi kurumu, Osmanlı 

merkez yapilânması içerisinde önemli bir yere sahip olan reisülküttâblık’tır. Söz 

konusu bu kurum, 16. yüzyılın sonuna doğru maliyenin dışında kalan alanlarda 

yetkili konuma gelmiştir.92 Osmanlı Đmparatorluğu’nun merkezi yapılanmasının 

oluşmaya başladığı dönemlerden itibaren dışişleri bürokrasisinin yönetimine sahip 

olan reisülküttâb kurumu, bu gelişmeyle beraber, içişleri bürokrasisindeki yetki 

alanını daha da genişletmişti. Đçişleri ve dışişleri bürokrasilerinin aynı kurumun yetki 

alanı içinde olmasının nedeni, 18. yüzyıla gelininceye kadar Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun sürekli diplomasi uygulamasına geçmemiş olması ile 

açıklanabilir. Bu şekilde, dışişleri bürokrasisi için ayrı bir kuruma gerek 

duyulmamıştır. Đlk dönemlerde eman, yol izni, giriş izni ve ticaret beratı gibi 

konularda yetkili olan reisülküttâb, Bâbıâlî’nin kurulmasıyla beraber sadrazamın 

artan yetkilerinden bir kısmını bünyesine almıştır. Böylece, 17. yüzyıl ile beraber, 

Bâbıâlî ve yabancı devlet büyükelçilikleri arasındaki iletişimi sağlayan kurum 

reisülküttâb olmuştur.93 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nun sürekli diplomasi uygulaması hakkında 

açıklamalarda bulunmadan önce, Kuzey Đtalya’da 15. yüzyılda ortaya çıkan ve 16. 

yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan mukim büyükelçi 

                                                 
90 UNAT, s. 45. 
91 Söz konusu sefaretnameler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. id., s. 43 – 235; Hadiye – Hüner 

TUNCER, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Ümit Yay., Ankara, 1998, s. 48 – 105.  
92 Recep AHISHALI, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl) , TATAV Yay., 

Đstanbul, 2001, s. 9. 
93 Id., s. 197 – 206.  
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kullanımının, Osmanlı Đmparatorluğu’nda 18. yüzyıla kadar uygulama alanı 

bulmamasının nedenleri üzerinde durulmalıdır. 

 Bu konuda yaygın olan görüş, Osmanlı Đmparatorluğu’nun yönetim 

yapılanmasının her aşamasında olduğu gibi, dış ili şkiler konusunda da dini temeller 

üzerinde hareket ettiği yönündedir. Buna göre dış ili şkiler, Dâr-ül Đslam ve Dâr-ül 

Harb kavramları doğrultusunda, Đslam kuralları uygulanan şahıslar ve bu kurallar 

kapsamında olmayan yabancılar şeklinde ikili bir ayrım gözetilerek 

uygulanmaktaydı.94 Hatta Diyar-ı Küfr sayılan Hristiyan devletlerde uzun süre 

bulunmak dahi mümkün değildi.95 Bu sebeplerle, Osmanlı Đmparatorluğu’nun uzun 

bir dönem yabancı devletlerde mukim büyükelçilikler bulundurmadığı; ancak bu 

uygulamaya güç kaybetmeye başladığı 18. yüzyıl ile beraber başvurduğu ileri 

sürülmektedir.96   

 Osmanlı Đmparatorluğu’nun yönetim alanında dini temellerden yola çıktığı 

tartışmasız bir husustur; ancak sadece bu temellerle sınırlı kaldığı yolundaki 

yorumlara katılmak mümkün gözükmemektedir. Diplomasi uygulaması açısından 

bakılırsa, bu görüşün tersini ortaya koyan birçok husus ile karşılaşılmaktadır. 

 Ahidnâme ve eman kurumları, sürekli diplomasi uygulamasına geçilmeden 

önceki dönemlerde, yabancı elçi, konsolos ve tüccarların kanun himayesine alınması 

yolunda kullanılmıştır. Bu şekilde yabancı elçi, konsolos ve tüccarlar, Osmanlı 

Đmparatorluğu içerisinde, görevlerini kanun güvencesinde yerine getirebilmişlerdir. 

 Kuzey Đtalya Şehir Devletleri arasında ortaya çıkan mukim büyükelçilik 

kullanımı, Avrupalı Devletler arasında aynı kolaylıkla gerçekleşmemiştir. Đngiltere, 

Fransa ve Đspanya gibi büyük devletler, Kuzey Đtalya Şehir Devletlerinin bu 

doğrultudaki taleplerini uzun süre geri çevirmişlerdir. Venedik’in, Osmanlı 

Đmparatorluğu nezdinde mukim büyükelçilik bulundurmaya başladığı 1453 yılında, 

Fransa halen bu uygulamaya karşı çıkmaktaydı. Osmanlı Đmparatorluğu’nun dış 

                                                 
94 A. Nuri YURDUSEV, “The Ottoman Attitude Toward Diplomacy”, Ottoman Diplomacy 

Convential or Unconvential ?, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 6.  
95 Ercümend KURAN, Avrupa’da Osmanlı Đkamet Elçiliklerinin Kurulu şu ve Đlk Elçilerin Siyasî 

Faaliyetleri 1793 – 1821, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1998, s. 10. 
96 Thomas NAFF, “Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III 1789 – 

1807”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 83, No. 3, July – Sept. 1963, s. 295.  
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ili şkilerinde sürekli diplomasi uygulaması uzun dönemler tercih etmemesinin dini 

nedenlere dayanmadığına yönelik bir diğer etken, Müslüman Devletlerle olan 

ili şkilerine dayanmaktadır. Osmanlı Đmparatorluğu bu Devletler nezdinde mukim 

büyükelçilikler bulundurmamıştır. Bir başka anlatımla, Avrupalı Devletlerle 

ili şkilerinde mukim büyükelçi kullanımına ancak 18. yüzyılda geçmesinin nedeninin 

dini etkenlere dayandığı kabul edilirse, bu durumda Müslüman Devletlerle 

ili şkilerinde bu kurumların kullanılması beklenirdi. Ancak Osmanlı Đmparatorluğu bu 

tutumunda, Avrupalı ve Müslüman Devletler arasında herhangi bir ayrım 

yapmamıştır. Bu doğrultuda bir diğer etken, Avrupalı devletlerin, 19. yüzyıla kadar 

Osmanlı Đmparatorluğu dışında herhangi bir başka Avrupa dışındaki devlet nezdinde 

mukim büyükelçilik bulundurmamış olmalarıdır.97 Bu hususlar göz önüne 

alındığında, Osmanlı Đmparatorluğu’nun mukim büyükelçilik kullanımını 18. yüzyıla 

kadar tercih etmemesinin nedenlerinin sadece dini etkenlerle açıklanmasının 

mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nun 18. yüzyıla kadar yabancı devletler nezdinde 

mukim büyükelçilik bulundurmamasının temel nedeni olarak, bilgi edinme görevinin 

çeşitli şekillerde yerine getiriliyor olması gösterilebilir. Yabancı devletler hakkında 

bilgi toplânması, Eflâk Voyvadılığı, Kırım Hanlığı, Raguza Cumhuriyeti ve Erdel 

Krallığı aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Bunun dışında kalan diplomatik ilişkilere 

yönelik işlemler ise, Đstanbul’da bulunan yabancı devlet mukim büyükelçilikleri 

tarafından yerine getiriliyordu.98 

 Osmanlı Đmparatorluğu’nda sürekli diplomasi uygulamasına geçilmeden 

önceki dönemlerle ilgili açıklamalardan sonra, mukim büyükelçiliklerin kullanılmaya 

başlandığı 18. yüzyıl üzerinde durulması gerekmektedir. Söz konusu dönem ile 

beraber, askerî alanda birbiri ardına gelen başarısızlıklar müttefik arayışlarına neden 

oldu. Bu durum, Avrupalı Devletlerle sürekli diplomasi ilişkilerinin kurulmasını 

zorunlu hale getirdi. Bu doğrultuda, devlet örgütlenmesinde çeşitli reformları hayata 

geçirildiği III. Selim Dönemi’nde, üçer yıl sürelerle mukim büyükelçi görevlendirme 

kararı alınmış ve Đngiltere nezdinde Yusuf Agâh Efendi Büyükelçi olarak 8 Ocak 

                                                 
97 YURDUSEV, s. 25 – 30.  
98 GĐRGĐN (1992), s. 40. 



 26 

1794 tarihinde göreve başlamıştır.99 Osmanlı Đmparatorluğu’nun 16. yüzyıldan 

itibaren yakın ilişkiler kurduğu ve herhangi bir savaşta karşı karşıya gelmediği 

Fransa nezdinde ilk mukim büyükelçiliğini kurması beklenilmesine karşın, 1789 

yılında patlak veren Fransız Đhtilali nedeniyle bu hususta Đngiltere tercih edilmiştir. 

Bu konuda Osmanlı Đmparatorluğu, Fransız Đhtilali’nden etkilenen Avrupalı 

Devletlerin tepkilerini hesaba katmıştır.100 Đngiltere’den sonra, Prusya ve Avusturya 

nezdinde mukim büyükelçi görevlendirmek düşünülürken, Fransa’nın girişimleri ile 

28 Temmuz 1797 tarihinde, Seyyid Ali Efendi Paris’te mukim büyükelçi olarak 

göreve başlamıştır.101 Bu süreci, Prusya ve Avusturya nezdinde kurulan mukim 

büyükelçilikler takip etmiştir.102 

 Đngiltere, Fransa, Prusya ve Avusturya nezdinde görev yapan büyükelçilerin 

önceden belirlenen üçer yıllık görev sürelerinin dolması ile beraber, sürekli 

diplomasi uygulaması ile ilgili şüpheler ortaya çıkmıştır. III. Selim mukim 

büyükelçiliklerden beklediği sonucu elde edememiş ve bu doğrultudaki masraflara, 

daha uzun süreyle katlanmanın gereksiz olduğuna karar vermiştir. Bu aşamada 

büyükelçilikler birden kapatılmamış, öncelikle Londra, Viyana ve Berlin 

Büyükelçiliklerinde maslahatgüzar sıfatıyla Fenerli Rum Beyzadeler 

görevlendirilmiştir.103 Paris Büyükelçiliği’nde ise, 1811 yılında aynı uygulama 

doğrultusunda maslahatgüzar sıfatıyla Galip Efendi görevlendirilmiştir. 

Maslahatgüzarların sürekli diplomasi uygulamasında kullanıldığı bu dönem, Mora 

Yarımadasında Yunan ayaklanmasının başlaması ve bu hususta Fenerli Rum 

Beyzadelerinin bilgi toplama görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle, 1821 

yılında tüm Büyükelçiliklerin kapatılması ile son bulmuştur.104 

                                                 
99 ĐSKĐT, s. 156 – 157.  
100 Ömer KÜRKÇÜOĞLU, “The Adoption and Use of Permanent Diplomacy”, Ottoman Diplomacy 

Convential or Unconvential ?, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 133. 
101 Ayrıntılı bilgi için bkz. Đsmail SOYSAL, Fransız Đhtilali ve Türk – Fransız Diplomasi 

Münasebetleri (1780 – 1802), TTK Yay., Ankara, 1987, s. 194 – 200.  
102 Ali Aziz Efendi, 15 Haziran 1797 tarihinde Berlin’de, Đbrahim Afif Efendi ise 13 Eylül 1797 

tarihinde Viyana’da mukim büyükelçi olarak göreve başlamışlardır. KURAN, s. 41 – 43.  
103 Id., s. 47. 
104 ĐSKĐT, s. 159. 
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 Osmanlı Đmparatorluğu’nun, sürekli diplomasi uygulamasına geçtiği bu 

dönemden beklediği sonuçları alamamasının birçok nedeni bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki ve en önemlisi, güç kaybetmekte olan bir Đmparatorluğun yürüttüğü 

diplomasinin etkin olmaktan uzak kalmasıdır. Osmanlı Đmparatorluğu’nun eski 

gücünde olmaması, mukim büyükelçiliklerin faaliyette bulunması için gerekli olan 

kaynakların sağlanmasında güçlük yaşanmasına neden olduğu gibi, görev yapan 

büyükelçilerin etkin bir konsolosluk ağı ile desteklenmesini de engellemiştir.105 Aynı 

zamanda, Osmanlı Đmparatorluğu Büyükelçileri, merkezi yönetimden yeteri kadar 

destek ve itibar görememişlerdir. Bu etkenlerin yanı sıra, sürekli diplomasinin daha 

önce uygulanmamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu konuda, 

özellikle büyükelçilerin taşıması gereken nitelikler bakımından sıkıntı yaşanmıştır. 

III. Selim Dönemi’nde, Avrupalı Devletler nezdinde görev yapan mukim 

büyükelçiler, diplomasi alanında yetkin konumda değillerdi. Özellikle mali 

konularda uzman oldukları görülen bu kişilerin, diplomasi alanında çok temel bir 

özellik olan yabancı dil bilgisinden yoksun oldukları bilinmektedir.106 

 III. Selim Dönemi içerisinde, 1794 yılında başlayıp, 1821’e kadar devam 

eden sürekli diplomasi uygulamasının başarısızlığının yanında, uzun süreçte önemli 

faydaları olmuştur. Her şeyden önce, II. Mahmud Dönemi’nde tekrar başlatılan 

mukim büyükelçilik kullanımında, III. Selim Dönemi uygulamasından faydalanılmış 

ve mukim büyükelçilikler Osmanlı Đmparatorluğu’nun sona ermesine kadar görev 

yapmıştır.107 Bunun yanında, 17. yüzyılda önemi artan reisülküttab kurumu, III. 

Selim Dönemi’nde sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesi ile birlikte dış 

ili şkilerde yabancı büyükelçiliklerin ilk karşılaştıkları kurum haline gelmiştir.108 II. 

                                                 
105 Đlk defa Lale Devri’nde, Ömer Ağa’nın Viyana Konsolosu olarak 1725 yılında 

görevlendirilmesinin ardından, III. Selim Dönemi’ne kadar birçok konsolos Avrupalı Devletler 

nezdinde göreve başlamıştır. Ancak mukim büyükelçilikler ile etkin bir işbirliği gerçekleşememiştir. 

Oral SANDER, Anka’nın Yükseli şi ve Düşüşü - Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, 

Đmge Kitabevi Yay., Ankara, 1993, s. 205. 
106 KÜRKÇÜOĞLU, s. 134 – 136.  
107 KURAN, s. 65. 
108 III. Selim Dönemi’nde önemi artan reisülküttab kurumunun, yabancı devlet büyükelçileri ile 

temasları konusunda örnek için bkz. Yılmaz ALTUĞ, “1798 Yılına Ait Bir Türk Diplomasi Belgesi”, 
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Mahmud Dönemi’nde ise, dış ili şkilerde uzmanlaşmış bir kuruma duyulan ihtiyaç 

sonucu, 11 Mart 1836 tarihinde, reisülküttablık yerini, Umûr-ı Hariciye Nezareti’ne 

bırakmıştır.109 

 II. Mahmud Dönemi önemli uluslararası sorunlarla başlamıştır. Yunan Đsyanı, 

Fransa’nın Cezayir’i işgali ve Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Đsyanları, Osmanlı 

Đmparatorluğu’nu uzun süre meşgul etmiştir. Bu aşamada mukim büyükelçiliklere 

tekrar ihtiyaç duyulmuş ve 1832 yılında Londra ve Viyana’ya mukim büyükelçiler 

gönderilmiştir. Bu süreç, 1837’de Berlin, 1840’ta Atina, 1849’da Tahran, 1854’te 

Brüksel ve La Haye, 1857’de Saint Petersburg, 1867’de Washington, 1878’de 

Bükreş, 1879’da Belgrad, 1898’de Stockholm, 1909’da Sofya ve 1917’de Kopenhag 

ile devam etmiştir. 110  

 Londra ve Viyana’da 1832 yılında tekrar açılan mukim büyükelçilikler ile 

başlayan süreç 1922’de saltanatın kaldırılması ile sona ermiştir. Bu zaman aralığında 

yüz otuz beş adet mukim büyükelçi görev yapmış, yirmi iki adet mukim büyükelçilik 

kurulmuştur. Tiran’da görevlendirilin Büyükelçi Sadrettin Bey, göreve başlamadan 

saltanat kaldırılmış ve Arnavutluk’ta göreve başlayan Büyükelçi, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni temsil etmiştir.111 

 Osmanlı Đmparatorluğu diplomasisi üzerinde durulması gereken son husus, 

kapitülasyonlar kapsamında gelişen, yabancı devlet konsoloslarının hukukî nitelikleri 

ve yetkileridir. Fransa ile 1535 yılında akdedilen anlaşma ile önceki yıllarda olduğu 

gibi ticari konularda Fransa lehine kolaylıklar düzenlenmiştir. Karşılıklılık esasına 

göre belirlenen bu hususların yanında, bu esasa dayanmayan ve Fransa’nın 

konsolosluk yargı organları oluşturmasına izin veren, bunun yanında, Osmanlı 

Đmparatorluğu’na bu organın kararlarına uyma yükümlülüğü getiren düzenlemeler 

                                                                                                                                          
Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası – Atatürk’e Arma ğan, C. XLV – XLVII, S. 1 – 

4, 1981 – 1982, s. 249 – 260.  
109 Đsmail SOYSAL, “Umûr-ı Hariciye Nezaretinin Kurulması”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 

Yıllık Süreç, TTK Yay., Ankara, 1999, s. 72. 
110 ĐSKĐT, s. 160. 
111 Sinan KUNERALP, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Sefirleri”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık 

Süreç, TTK Yay., Ankara, 1999, s. 113. 
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göz çarpmaktadır.112 Anlaşmada yer alan, Osmanlı Đmparatorluğu’ndaki Katoliklerin 

himayesine ilişkin düzenleme, Fransız Konsoloslarına, tüm Katolikleri himaye 

yetkisi getirmiştir.113 Bunun ardından, benzer hükümler içeren 1569, 1604 ve 1740 

tarihli Anlaşmalar, Fransa ile akdedilmiştir. 28 Mayıs 1740 tarihli Anlaşma, içerdiği 

hükümler ve diğer Avrupalı Devletlere örnek teşkil edecek bir sistem oluşturması 

nedeniyle önem taşımaktadır.114 Buna göre, ceza ve hukuk dâvalarında farklı devlet 

vatandaşları yabancılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda, yabancı devlet 

konsolosluk mahkemesi yetkiliydi. Uyuşmazlığın Osmanlı tebaasından biri ile 

yabancı devlet vatandaşı arasında vuku bulması durumunda ise, Osmanlı 

Mahkemeleri; ancak yabancı tercüman bulundurma şartını yerine getirmeleri 

durumunda yetkili olabiliyorlardı. Konsolosluk ayrıcalıkları konusunda ise, modern 

uygulamanın ötesinde haklar tanıyan düzenlemeler göze çarpmaktadır. Konut, bina 

ve eşya dokunulmazlığı ve cezaî yargı bağışıklığı istisnasız düzenlenirken, hukukî 

yargı bağışıklığında tek istisna, konsolosun ticaretle uğraşmasından ortaya çıkan 

uyuşmazlıklara ilişkindir.115 

 Rönesans ile beraber sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesinin 

beraberinde getirdiği yeniliklerin etkisiyle konsoloslar yargıç konumundan, devletin 

resmî temsilcisi konumuna gelmiştir. Söz konusu süreç, yukarıda açıklandığı üzere 

Osmanlı Đmparatorluğu’nda aynı şekilde gelişmemiştir. Bu durumu, 

kapitülasyonların yanı sıra Müslüman Doğu ve Hristiyan Batı arasındaki kültürel 

farklılık ile açıklamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.116 Aksi takdirde, Osmanlı 

Đmparatorluğu Dönemi’nde başlayıp, 24 Temmuz 1923’te Lozan Anlaşması ile 

                                                 
112 SANDER (1993), s. 88 – 89.  
113 Louis Le FUR, Devleterarası Amme Hukuku, (Çev. Nihat ERĐM), Maarif Matbaası, Ankara, 

1942, s. 64. 
114 MENEMENCĐOĞLU (1938), s. 149 – 150.  
115 Id., s. 153 – 155.  
116 Anzilotti, konsolosluk kurumunun Rönesans ile gösterdiği değişimin Osmanlı Đmparatorluğu’nda 

görülmemesini,  Müslüman Doğu ile Hristiyan Batı arasındaki derin medeniyet farkına bağlamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Dionsio ANZILOTTI, Devletler Hukuku Birinci Cilt – Giri ş Genel 

Teoriler , (Çev. Sahir ERMAN), Đstanbul Üniversitesi Yay., Đstanbul, 1946, s. 200 – 207.  
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sonuca ulaşan, kapitülasyonları kaldırma çabalarını açıklayabilmek mümkün 

olmayacaktır.117 

 

 6. Modern Diplomasi 

 

 Rönesans ile beraber sürekli diplomasi uygulamasına geçilmesinin ortaya 

çıkardığı sorunlar arasında, diplomasi temsilcilerinin öncelik sırası önemli bir yere 

sahiptir. O dönemde bu konu hakkında Papalık tarafından yapilân düzenleme, 

Rönesans ile beraber güç kaybetmesinin etkisiyle uygulama alanı bulmamıştır.118  

 Avrupalı devletler arasında sıklıkla yaşanan savaşlar ve bunların ardından 

düzenlenen konferanslarda, devletleri temsil eden diplomasi temsilcilerinin öncelik 

sırası, önemli bir sorun haline gelmiştir. Bunun yanında, yabancı devletlerde görev 

yapan mukim büyükelçilerin, resmî törenlerde, kendi aralarındaki öncelik sıraları da 

çözüm getirilemeyen bir husus olmuştur. 

 Avrupa’yı yeniden yapilândırmak amacıyla toplânan Viyana Kongresi’nde, 

diplomasi temsilcilerinin öncelik sırası, gündem konularından birisini oluşturmuştur. 

Bu konuda öncelikle devletleri ve dolayısıyla onları temsil eden diplomasi 

temsilcilerini sıraya koyma düşüncesi üzerinde durulmuştur. Devletlerin sıraya tâbi 

                                                 
117 Đlki giri şimler 1856 ve 1867 yıllarında gerçekleşmiş ve başarısız olmuşlardır. 1913’te tekrar 

başlayan süreç, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı Đmparatorluğu’nun savaşa girmeden önce, 

tek taraflı bir açıklamayla kapitülasyonları kaldırdığını ilân etmesiyle sonuçlanmıştır. Avrupalı 

Devletlerce kabul görmeyen bu girişim, Almanya ve Avusturya – Macaristan ile imzalanan anlaşmalar 

ile sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Savaş’ın sona ermesinin ardından galip devletler Almanya ve 

Avusturya – Macaristan ile akdettikleri anlaşmalarla, 1 Ağustos 1914’ten itibaren, bu Devletlerin, 

Osmanlı Đmparatorluğu ile imzaladıkları Anlaşmaları geçersiz kılmışlardır. Aynı durum, 10 Ağustos 

1920’de Osmanlı Đmparatorluğu ile akdettikleri Sevr Anlaşması ile kapitülasyon usulünün 1 Ağustos 

1914’ten önceki gibi istifade eden devletlere iadesini düzenlemeleri ile söz konusu olmuştur. 

Kapitülasyonlar, ancak büyük mücadelelerden sonra, Lozan Konferansı’nın ardından 24 Temmuz 

1923’te imzalanan Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Zeki Mesud 

ALSAN, Yeni Devletler Hukuku Birinci Cilt , Güney Matbaacılık, Ankara, 1950, s. 581 – 583; 

MENEMENCĐOĞLU (1938), s. 156 – 158.  
118 Supra., s. 19 – 20.  
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tutulmasının uygulamadaki imkânsızlığı anlaşılınca, diplomasi temsilcilerinin 

sınıflandırılması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, Viyana Anlaşması’nın 

eklerinden biri olan Viyana Tüzüğü, 19 Mart 1815 tarihinde, Avusturya, Prusya, 

Rusya, Đngiltere, Fransa, Đspanya, Đsveç ve Portekiz tarafından imzalanmıştır.119 

 1815 Viyana Tüzüğü’ne göre, diplomasi temsilcileri üç sınıfa ayrılmaktadır; 

 (i) Büyükelçiler, legalar ve nonslar120  

 (ii) Hükümdarların nezdinde gönderilen orta elçiler ve diğer temsilciler 

 (iii) Dışişleri bakanı nezdinde gönderilen maslahatgüzarlar121 

 1815 Viyana Tüzüğü’nün düzenlenmesinden üç yıl sonra, 21 Kasım 1818’de, 

Avusturya, Đngiltere, Fransa, Prusya ve Rusya tarafından, Aix – la – Chapelle 

Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu Protokol, orta elçi ve maslahatgüzar sınıfları 

arasına mukim elçi sınıfını dahil eden düzenlemeyi içermektedir. Böylece diplomasi 

temsilcisi sınıfları; 

 (i) Büyükelçiler, legalar ve nonslar 

 (ii) Hükümdarların nezdinde gönderilen orta elçiler ve diğer temsilciler 

 (iii) Mukim elçiler 

 (iv) Dışişleri bakanı nezdinde gönderilen maslahatgüzarlar şeklini almıştır122 

 1815 Viyana Tüzüğü ve 1818 Aix – la – Chapelle Protokolü, diplomasi 

ili şkilerine dair ilk kapsamlı kodlaştırma çalışmaları oldukları için önem 

taşımaktadırlar. Bu özellikleri nedeniyle, modern diplomasinin başlangıcını oluşturan 

gelişmeler olarak değerlendirilebilirler. 

 Modern diplomasinin gelişim sürecinde bir kodlaştırma olmasa da, Wilson 

Đlkelerinin de önemli bir yeri vardır. I. Dünya Savaşı’nın ardından, ABD Başkanı 
                                                 
119 ALSAN (1947), s. 266; Şevket Fuat KEÇECĐ, Diplomasi Memurlarının Sureti Tasnifi , Hariciye 

Vekâleti Matbaası, Ankara, 1937, s. 2. 
120 Legalar, geçici bir görev veya süreyle görevlendirilen Papalık diplomasi temsilcileridir. Nonslar 

ise, Papalık adına görev yapan mukim büyükelçileridir. ALSAN (1947), s. 266. 
121 1815 Viyana Tüzüğü madde 1, Tüzük metni için bkz. ALSAN (1950), s. 540 – 541; Đlhan LÜTEM, 

Devletler Hukuku Dersleri II , AÜHF Yay., Đstanbul, 1958, s. 536 – 537; MERAY (1956), s. 85 – 86  
122 ÇELĐK (1980), s. 505; KEÇECĐ, s. 3 
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Woodrow Wilson, 8 Ocak 1918 tarihinde, On Dört Đlkesini açıklamıştı. Bu ilkelerin 

konumuz açısından önemi, diplomasi uygulaması açısından yüzyıllarca kabul görmüş 

olan gizlilik prensibinin yerine, açıklık ilkesini getirmiş olmasıdır.123 Uygulamada 

hemen kabul görmese de, bazı düzenlemelerle desteklenmesinin de yardımıyla 

açıklık ilkesi günümüzde genel kabul görmüş ve uygulamaya yansımıştır.124 

 Modern diplomasi sürecinde önem taşıyan bir diğer kodlaştırma ise, 1928 

yılında toplânan Altıncı Panamerikan Konferansı’nda gerçekleşmiştir. Diplomasi 

temsilcilerinin ayrıcalıkları, görevleri ve yetkileri konularının, meydana gelen 

gelişmeler göz önüne alındığında, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği 

taşıdıkları tartışmasız bir husustur. Söz konusu konuların bu niteliğine rağmen, 

uygulamada en çok sorun Lâtin Amerika Devletleri arasında yaşanmıştır. Bu kıtada 

birçok Devletin bulunması ve bu Devletlerde sıkça yaşanılan siyasî değişimler, 

özellikle diplomatik ayrıcalıklar konusunda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu hususlar göz önüne alındığında, diplomasi temsilcileri ile ilgili bir 

kodlaştırma zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, Altıncı Panamerikan 

Konferansı’nda, 20 Şubat 1928’de, Diplomasi Temsilcilerine ait Havana Sözleşmesi 

kabul edilmiştir. Söz konusu Sözleşme, içerdiği hükümler bakımından genel bir 

kodlaştırma özelliği göstermekte, sadece Amerikalı Devletler değil tüm devletler için 

yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.125 Aynı Konferans’ta kabul edilen Havana 

Konsolosluk Mukavelesi, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı özelliği taşımayan ve 

tarih boyunca ikili anlaşmalarla düzenlenen konsolosluk hukuku ile ilgili önemli bir 

kodlaştırmadır.126  

 Bu sürecin ardından diplomasi ilişkileri ile ilgili genel bir kodlaştırmanın 

gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.  Bu bağlamda Uluslararası Hukuk 

                                                 
123 Ethem MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı Diplomasi Yoliyle, Türkiye Basımevi, Đstanbul, 

19--, s. 57. 
124 Milletler Cemiyeti (MC) Misakı madde 18 ve Birleşmiş Milletler (BM) Andlaşması madde 102 

hükümleri, örgüt üyelerinin imzaladıkları uluslararası anlaşmaların, örgüt sekreteryasına tescil 

ettirilmesini düzenlemektedir. Bu şekilde açıklık ilkesi günümüzde diplomasi uygulaması açısından 

temel bir kavram haline gelmiştir. 
125 Sözleşmenin metni için bkz. ALSAN (1950), s. 556 – 559. 
126 Sözleşmenin metni için bkz. id., s. 570 – 573.  
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Komisyonu’nun 1949 yılındaki ilk toplântısında, diplomasi ilişkileri, kodlaştırma 

için seçilen on dört konuluk geçici listeye girmiştir. BM Genel Kurulu’nun 5 Aralık 

1952 tarih ve 658 sayılı Kararı ile diplomasi ilişkilerinin gecikmeden kodlaştırma 

için ele alınması kararlaştırılmıştır.127 Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 

çalışmaları sonucu ortaya koyduğu Tasarının, BM Genel Kurulu’nun 1960 tarihli ve 

1450 sayılı Kararıyla, milletlerarası bir konferansta görüşülmesi karara 

bağlanmıştır.128 Viyana’da, 2 Mart – 14 Nisan 1961 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

Diplomatik Đlişki ve Muaflıklar Hakkında Birleşmiş Milletler Konferansı’nın 

sonunda, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tasarısı üzerinde bazı değişikliklere 

gidilerek Diplomasi Đli şkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi) imzalanmıştır.129 Sözleşme, yirmi ikinci onaylama ve katılma 

belgesinin BM Genel Sekreteri’ne tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün olan 24 

Nisan 1964’te yürürlüğe girmiştir.130 Söz konusu Sözleşme, Türkiye tarafından 1984 

yılında onaylanmış, 05.04.1985 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir.131 

 BM Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 1949 yılındaki ilk toplântısında, 

kodlaştırma için belirlenen on dört konuluk listede konsolosluk ilişkileri başlığı da 

yer almaktaydı. Konsolosluk ilişkilerinin uluslararası örf ve adet hukuku kuralı 

özelliğinin sınırlı olması ve esas belirleyici yanının iki taraflı anlaşmalar tarafından 

                                                 
127 Seha L. MERAY, “Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Dokuzuncu Toplântısı”, 

AÜSBFD, C. 13, S. 1, Mart 1958, s. 132 – 133.  
128 Tasarı metni için bkz. “Report of the International Law Commission Covering The Work of its 

Tenth Session, 28 April – 4 July 1958”, Document A/CN.4/117, Yearbook of International Law 

Commission, Vol. 2, 1958, s. 89 – 106. 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_117.pdf (Erişim Tarihi - 15.4.2008). 
129 ÇELĐK (1980), s. 502 – 504.  
130 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 51/1, id., s. 504. 
131 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri III. Kitap , Turhan Kitabevi, Ankara, 1999, s. 

100; Sözleşme metni için bkz. R.G 24.12.1984, S. 18165; Sözleşme metni için ayrıca bkz. Enver 

BOZKURT, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı , Nobel Yay., Ankara, Ekim 2003, s. 459 – 

469; Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar , Beta Yay., Đstanbul, 

Kasım 2003, s. 595 – 606.  
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oluşturulması, kodlaştırma çalışmalarında zorluklar doğurmuştur.132 Uluslararası 

Hukuk Komisyonu, çalışmalarını, 1955 yılında görevlendirilen raportörün iki yıl 

sonra sunduğu rapor üzerinden yürütmüştür.133 Bu çalışmalar sonucunda BM Genel 

Kurulu’nun 18 Aralık 1961 tarihli ve 1685 sayılı Kararı üzerine, 4 – 22 Nisan 1963 

tarihleri arasında, Viyana’da düzenlenen Konferans sonucunda, Konsolosluk 

Đlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi) 

imzalanmıştır.134 Sözleşme, yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin BM Genel 

Sekreteri’ne tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün olan 19 Mart 1967’de 

yürürlüğe girmiştir.135 Söz konusu Sözleşme, Türkiye tarafından 20.05.1975 

tarihinde onaylanmış, 27.09.1975’te ise yürürlüğe girmiştir.136 

 Kodlaştırma çalışmaları sadece diplomasi temsilcileri ve konsolosluk 

görevlileri ile sınırlı kalmamıştır. Bunların dışında kalan, ancak benzer statülere 

sahip gruplar için de çalışmalar yapılmış ve uluslararası sözleşmeler ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlileri, 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Đmtiyaz ve 

Muafiyetlerine Dair Sözleşme ile 1947 tarihli Uzmanlık Örgütlerinin Đmtiyaz ve 

Muafiyetlerine Dair Sözleşme’dir.137 Diplomasi ve Konsolosluk Đlişkileri ile ilgili 

Viyana Sözleşmeleri’nin ardından, diplomasi alanındaki gelişmeler üç yönde 

gerçekleşmiştir. Bunlar, 1969 tarihli Özel Misyonlar Hakkında Sözleşme, Diplomatik 

Ajanlar Dahil Milletlerarası Alanda Korunan Kimselere Karşı Suçların Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına Dair 1973 tarihli New York Sözleşmesi ve Evrensel Mahiyetteki 

Milletlerarası Örgütlerle Đlişkilerinde Devletin Temsili ile Đlgili 1975 tarihli Viyana 

Sözleşmesi olarak ortaya çıkmıştır.138 

                                                 
132 “Report of the International Law Commission on the Work of its Thirteenth Session 1May to July 

1961”, Document A/CN.4/141, Yearbook of International Law Commission, Vol. 2, 1961, s. 91, 

para. 29, http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_141.pdf (Erişim Tarihi - 15.4.2008). 
133 Söz konusu rapor için bkz. Jaroslav ZOUREK, “Report on Consular Intercourse and Immunities”, 

Document A/CN.4/108, Yearbook of International Law Commision, Vol. 2, 1957, s. 75. 
134 ÇELĐK (1980), s. 553. 
135 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 77/1; ibid. 
136 Sözleşme metni için bkz. R.G 27.9.1975, S. 15369; Sözleşme metni için ayrıca bkz. BOZKURT 

(2003), s. 470 – 493; GÜNDÜZ (2003), s. 617 – 642.  
137 GÜNDÜZ (2003), s. 593 – 594. 
138 Id., s. 594; Şeref  ÜNAL, Devletler Hukukuna Giri ş, Yetkin Yay., Ankara, 2003, s. 134. 
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 Modern diplomasi döneminde, kodlaştırma çalışmalarının yanı sıra, 

uygulamaya yönelik değişiklikler de gündeme gelmiştir. Günümüzde ulaştırma ve 

haberleşme imkânlarındaki gelişme, diplomasi faaliyetini olumlu yönde 

etkilemektedir. Eski dönemlerde diplomasi temsilcisi, gönderen devlet 

makamlarından aldığı talimatlar ile uzun dönemler temsil görevinin yerine 

getirmekte ve çoğu zaman bu doğrultuda takdir hakkını kullanmaktaydı. 

Günümüzde, teknik imkânlardaki gelişim, gönderen devlet ile olan haberleşmeyi 

hızlı ve basit bir hale getirmiştir. Bu durum temsil görevinin uygulamasını 

kolaylaştırırken, uluslararası ilişkilerdeki değişim ise bu görevin kapsamını her geçen 

gün genişletmektedir. Eski dönemlerde siyaset ve ticaret konularıyla sınırlı olan 

diplomasi uygulaması, günümüzde sosyal ve kültürel alanları da bünyesinde 

barındırmaktadır. Diplomasi temsilcisi, hem kendisini gönderen devletteki 

gelişmeleri hem de bunların uluslararası alandaki yansımalarını takip edip, bu yönde 

temsil görevini yerine getirmek zorundadır. Söz konusu bu durum, diplomasinin 

faaliyet alanının genişleyerek, öneminin daha da arttığını göstermektedir.139 

 Günümüz koşullarının beraberinde getirdiği bir başka gelişme, uzun 

kodlaştırma süreçleri sonrasında oluşturulan diplomasi normlarının yıpratılmasıdır.140 

Diplomasinin faaliyet alanının genişlemesi ve diplomatik temsilin her geçen gün 

daha çok devlet ve uluslararası örgüt için geçerli olması, uygulamada birçok soruna 

sebebiyet vermektedir. Özellikle diplomatik ayrıcalıklar kurumu, günümüzde sıkça 

ihlâl edilir bir konuma gelmiştir. Uluslararası alanda uyuşmazlığa neden olan her 

gelişmenin ardından, söz konusu kurum ile ilgili kurallara aykırı fiillerin varlığı göze 

çarpmaktadır.141 

 23 Nisan 1923 tarihinde, TBMM’nin açılışından kısa süre sonra, 2 Mayıs 

1920 günü kabul edilen 3 sayılı Kanun ile Hariciye Vekâleti’nin kurulmasıyla 

beraber Türkiye Cumhuriyeti, modern diplomasinin her zaman içerisinde 

                                                 
139 ALSAN (1948), s. 196 – 197.  
140 ĐSKĐT, s. 413. 
141 Bu duruma örnek olarak, Kosova’nın bağımsızlık ilânı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

bazı Devletlerin Kosova’yı tanımaları üzerine, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan protesto 

gösterileri esnasında, Türkiye, ABD, Đngiltere ve Hırvatistan Büyükelçiliklerine saldırılarda 

bulunulması gösterilebilir. Hürriyet Gazetesi, 21.02.2008. 
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olmuştur.142 Günümüzde, doksan üç Büyükelçiliği, on bir Daimî Temsilciliği, altmış 

Başkonsolosluğu ile geniş bir Dışişleri Bakanlığı Dış Teşkilâtına sahip olan Türkiye, 

diplomasi uygulaması bakımından önemli bir yere sahiptir.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 GĐRGĐN (1992), s. 117. 
143 ĐSKĐT, s. 461. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 

DĐPLOMASĐ ORGANLARI 

 

I. GENEL OLARAK 

 

 Diplomasinin temel kurumları hakkında açıklamalarda bulunurken, büyük 

oranda diplomasi organları üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun nedeni, 

diplomasinin temel kurumlarının neredeyse hepsinin, diplomasi organları ve onların 

işleyişleri ile ilgili bağlarının bulunmasıdır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan 

diplomatik ayrıcalıklara geçmeden önce, bu ayrıcalıkların düzenlenme nedeni olan 

organlar üzerinde durulması bir zorunluluktur. Bu bağlamda, diplomasi organları ile 

ilgili açıklamalarda bulunurken, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi’nden yararlanarak, genel ve özel yetkili organlar ayrımını temel almak 

yerinde bir yaklaşım olacaktır.144  

 

II. GENEL YETK ĐLĐ ORGANLAR 

 

 1. Devlet Başkanı 

  

 Devlet başkanı terimi kullanılmadan önce, hükümdarların unvanları 

diplomasi uygulamasında önem arz etmekteydi. Bu duruma örnek olarak, Osmanlı 

Padişahlarının 16. yüzyıla kadar, sadece Fransız Hükûmdarlarını kendileri ile eşit 

görmeleri verilebilir.145 Günümüzde devlet başkanı terimi, uluslararası hukukta kabul 

gören, devletin başı olma anlamında kullanılmaktadır. Devlet başkanlarının herhangi 

bir yetki belgesine ihtiyaç duymadan temsil görevini yerine getirebilmelerini, 
                                                 
144 Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olmadığı Sözleşme’nin resmî olmayan metni için bkz.; GÜNDÜZ 

(2003), s. 184 – 208, BOZKURT (2003), s. 554 – 560.  
145 MENEMENCĐOĞLU (1938), s. 122. 
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uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşıdığı tartışmasız bir husustur.146 Söz 

konusu görev, başkanı olunan devlet adına, onun uluslararası kişili ğini temsil 

amacıyla yerine getirilmektedir. Bu hususta kullanılan yetkiler, Anayasanın 

belirlediği sınır ve kapsam içerisinde olmak zorundadır.147 

 Türk Hukuku açısından, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ni temsil eder.148 Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, bu yetkisini 

Anayasal sınırlar içerisinde kullanmakla yükümlüdür. Bu hususta, genel politikanın 

belirlenmesinin Hükûmete bırakılması ile dış politikanın Hükûmetçe tespit edilecek 

esaslara göre yürütülmesi, bu sınırları genel olarak meydana getirmektedir.149 

Bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğu, temsil yetkisinin 

kendisi tarafından Hükûmetçe belirlenecek doğrultuda kullanılması sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.150 

 Devlet başkanının sahip olduğu diplomatik ayrıcalıklar, öncelikle, ülkesinde 

bulunduğu devletin, kendisi, aile üyeleri ve maiyetinde bulunan kişilere karşı 

yetkilerini kullanamaması (par in parem non habet imperium) doğrultusunda 

şekillenmiştir. Daha sonraları ise, egemen eşit devlet ilkesi çerçevesinde açıklanmaya 

çalışilân bu ayrıcalıklar, günümüzde, devlet başkanının yabancı devlet ülkelerinde 

kişi dokunulmazlığı, yargı, vergi ve gümrük bağışıklıklarından yararlanması 

şeklinde, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı haline gelmiştir.151 

 Devlet başkanlarının, dış ili şkilerin yürütülmesinde, diplomasi temsilcileri 

gibi, gönderildikleri devlet ülkesinde ikamet ederek görev yapmamalarından ötürü, 

sahip oldukları ayrıcalıklar yabancı devletlere gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında 

gündeme gelmektedir. Bu hususta ikili bir ayrım yapılmaktadır. Devlet 

                                                 
146 PAZARCI (1999), s. 62. 
147 ÇELĐK (1980), s. 496; Seha L. MERAY, Devletler Hukukuna Giri ş, AÜSBF Yay., Ankara, 

1965, s. 5 – 6.  
148 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa) madde 104/1. 
149 Anayasa madde 112/1; 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

(Dışişleri Bakanlığı Kanunu) madde 2/a, R.G 06.07.1994, S. 21982; PAZARCI (1999), s. 67. 
150 Anayasa madde 105/1; id., s. 68. 
151 Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi , Filiz Kitabevi, Đstanbul, 

1984, s. 331; ALSAN (1947), s. 256. 
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başkanlarının, önceden görüşülüp ayrıntıları belirlenen ve belirli bir programa göre 

gerçekleştirilen gezileri, resmî gezilerdir. Bu geziler, devlet başkanı sıfatıyla ve 

devlet tüzel kişili ğinin temsili sebebiyle gerçekleştirilir. Bunun yanında, seyahat, 

tedavi ve tatil gibi şahsa ait sebeplerle gerçekleştirilen özel (incognito) ziyaretler 

mevcuttur. Bu durumlarda, devletin tüzel kişili ğinin temsili gündemde olmadığı için 

devlet başkanı sıfatı kullanılmamaktadır. Resmî ziyaretlerde uluslararası örf ve adet 

hukuku gereğince, devlet başkanına ayrıcalıklar tanınır. Aynı durum, özel 

ziyaretlerde, devlet başkanı kimliğinin açıklanması ile mümkün olmaktadır. Đlerleyen 

bölümlerde incelenecek olan diplomatik ayrıcalıklar, görevin gereği gibi ifa edilmesi 

ölçütü ile açıklanırken, özel ziyaretlerde dahi devlet başkanlarının ayrıcalıklardan 

faydalanması, bu konunun uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşıdığını 

göstermektedir.152 Günümüz koşullarında, bir devlet başkanının, herhangi bir özel 

nedenle dahi olsa, yabancı bir devlet ülkesinde bulunması, resmî ziyaretlerde olduğu 

gibi, önceden görüşmelere konu olmakta ve belirli bir plân çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. Bu durum, yukarıda belirtilen ayrımın, günümüz diplomasi 

uygulaması için önemini kaybettiğini göstermektedir. Bunun yanında, devlet 

başkanlarının sahip oldukları ayrıcalıklarının hukukî temelini açıklayabilmek için, 

halen kullanılan bir ayrım olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

 Devlet başkanlarının sahip olduğu ayrıcalıklardan en temeli kişi 

dokunulmazlığıdır. Buna göre, devlet başkanı, tutuklanamaz, gözaltına alınamaz ve 

hiçbir türlü zorlama önleminin sujesini oluşturamaz. Mutlak bir özellik gösteren kişi 

dokunulmazlığının, devlet başkanı açısından bir başka görünümü bu konuda kurallar 

getirilmesi ile gündeme gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu, 

Diplomatik Ajanlar Dahil Milletlerarası Alanda Korunan Kimselere Karşı Suçların 

Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 1973 tarihli New York Sözleşmesi, devlet 

başkanlarına karşı işlenen suçların, kesin ve ağır bir biçimde cezalandırılmasını 

öngören hükümler içermektedir.153 Bunun yanında, devletlerin iç hukuklarında bu 

yönde düzenlemelere yer vermeleri, sıkça rastlanılan bir uygulama haline 

gelmiştir.154 Söz konusu ayrıcalıkların dokunulmazlıklara ilişkin olanlarından bir 

                                                 
152 ALSAN (1947), s. 255; ÇELĐK (1980), s. 497 – 498.  
153 R.G 1.5.1981, S. 17327. 
154 PAZARCI (1999), s. 65 – 66.  
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diğeri ise, konut dokunulmazlığıdır. Devlet başkanının, yabancı devlet ülkesinde 

bulunduğu zamanlarda konakladığı konutlar, ilerleyen bölümlerde görüleceği gibi, 

misyon şefinin ikametgâhının sahip olduğu dokunulmazlığı haizdir.155 Buna göre, 

yabancı devlet yetkilileri izin almadan söz konusu konuta giremeyecekleri gibi, bu 

konutu her türlü saldırı ve tecavüze karşı koruma yükümlülüğü altındadırlar.156 

Devlet başkanı için öngörülen bu dokunulmazlık, ilgili konutun devlet başkanına ait 

olup olmamasına göre herhangi bir değişiklik göstermemektedir. Her iki durumda da 

devlet başkanının konut dokunulmazlığı mutlaktır. Bu durumun tek istisnası, 

yukarıda belirtildiği üzere, devlet başkanı tarafından verilen izindir.157 

 Devlet başkanının sahip olduğu ayrıcalıkların ikinci kısmını, bağışıklıklar 

oluşturmaktadır. Bu hususta üzerinde durulması gereken ilk konu, yargı 

bağışıklığıdır. Modern diplomasi öncesinde temellerini bulan ve kralların birbirini 

yargılayamaması düşüncesine dayanan, eşitler arasında yargı yetkisi yoktur (par in 

parem non habet jurisdictionem) ilkesi, günümüzde devlet başkanları için geçerli 

olan yargı bağışıklığının çıkış noktasını oluşturmaktadır.158 

 Bu konuda, öncelikle ceza dâvaları üzerinde durulmalıdır. Cezaî yargılama 

açısından, devlet başkanının sahip olduğu bağışıklık, mutlaktır. Bir başka ifadeyle, 

yabancı devlet ülkesinde hakkında cezaî yargılamayı gerektirecek fiillerde bulunan 

devlet başkanı, herhangi bir kovuşturmaya tâbi tutulamaz. Bu konuda, yabancı 

devlet, sadece, devlet başkanının ülkesinden ayrılması için diplomatik yollara 

başvurma hakkına sahiptir.159  

 Bu noktada, konumuzun çok fazla dışına çıkmamak kaydıyla, uluslararası 

cezaî yargıdaki gelişim süreci ve bunun devlet başkanlarının cezaî yargı 

bağışıklıkları üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Bu 

konudaki ilk gelişme, I. Dünya Savaşı’nın ardından galip Devletler ile Almanya 

arasında 28.06.1919 tarihinde imzalanan Versay Andlaşması ile gündeme gelmiştir. 

                                                 
155 Infra., s. 81 – 82.  
156 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 22. 
157 L. OPPENHEIM, Oppenheim’s International Law, Volume 1, (Robert JENNINGS & Arthur 

WATTS, eds.), Longman, London – New York, 1996, s. 1037. 
158 PAZARCI (1999), s. 63. 
159 ÇELĐK (1980), s. 499. 
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Andlaşmanın 227. maddesi, Almanya Đmparatoru Kaiser Wilhem’i savaşın 

sorumlusu olarak göstermekte ve bu nedenle yargilânmasını öngörmekteydi. Bu 

girişim, Wilhelm’in, Hollanda’ya kaçması ve Hollanda’nın iade taleplerini 

reddetmesi ile sonuca ulaşamamıştır.160  

 II. Dünya Savaşı esnasında yaşanan olaylar, savaş suçları için bir uluslararası 

mahkeme kurulması girişimlerini yeniden gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda, Savaş 

devam ederken, 30 Ekim 1943 tarihinde Müttefik Devletler, savaş suçlularının 

yargilânması gerekliliğine ilişkin Moskova Bildirisi’ni imzalamışlardır. Savaşın 

sonlarına doğru ise, Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve Macaristan ile imzalanan 

Anlaşmalarda, savaş suçlularının yargilânması konusunda işbirliğine ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. Bu sürecin sonunda, Almanya’nın yenilmesinin ardından 

imzaladığı Teslim Bildirisi’ne dayanarak, ABD, SSCB, Đngiltere ve Fransa, 

08.08.1945 tarihinde imzaladıkları Londra Andlaşması ile Nuremberg Uluslararası 

Askerî Mahkemesi’ni kurmuşlardır.161 Konumuz açısından önemli olan husus, 

Nuremberg Uluslararası Askerî Mahkemesi Statüsü’nde (Nuremberg Mahkemesi 

Statüsü) yer alan, devlet başkanlarının yargilânmasına ilişkin hükümdür. Söz konusu 

Statü’nün 7. maddesi, devlet başkanı olmanın sorumluluktan kurtulmaya ilişkin bir 

sonucunun olmayacağını düzenlemektedir.162 Bu düzenleme ile birlikte, yüzyıllar 

boyunca devlet uygulamaları ile uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği 

kazanan, devlet başkanlarının yargı bağışıklığı ilk defa, “barışa karşı suçlar”, 

“insanlığa karşı suçlar” ve “savaş suçları” için ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

Nuremberg Uluslararası Askerî Mahkemesi, sürekli bir nitelik taşımasa da 

Statüsü’nde yer alan bu hüküm ile günümüze kadar gelen gelişmelerin başlangıcını 

oluşturmaktadır. II. Dünya Savaşı esnasında, Uzakdoğu’da işlenen savaş suçları için 

General Mac Arthur’un 19.01.1946 tarihli özel bildirisi ile kurulan Tokyo Uzakdoğu 

                                                 
160 Arzu ALĐBABA, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, AÜHFD , C. 49, S. 1 – 4, 2000, s. 

184; M. Fatih ÇINAR, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi I şığında Uluslararası Ceza 

Divanı, Kazancı Hukuk Yayımevi, Çanakkale, 2004, s. 9 – 10.  
161 ÇINAR, s. 11 – 13.  
162 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 369. 
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Uluslararası Askerî Mahkemesi, Nuremberg Uluslararası Askerî Mahkemesi örnek 

alınarak hayata geçirilmiştir.163 

 II. Dünya Savaşı sırasında karşılaşilân insanlık dışı faaliyetler nedeniyle 

kurulan geçici uluslararası mahkemelerin ardından, benzer olaylar nedeniyle yeni 

mahkemelere ihtiyaç duyulması elli yıldan kısa bir süre almıştır. Bu mahkemelerin 

ilki, altı Cumhuriyet ve iki özerk Eyaletten oluşan Yugoslavya’nın, dağılma süreci 

esnasında yaşanan olaylar nedeniyle gündeme gelmiştir. Yugoslavya, kurucusu Jasip 

Bronz Tito’nun, 4 Mayıs 1980 tarihinde hayatını kaybetmesi ile birlikte çözülme 

sürecine girmiştir. Đlk olarak, Slovenya ve Hırvatistan’ın, Yugoslavya’dan ayrılarak 

bağımsızlıklarını ilân etmelerinin ardından ortaya çıkan gerginlik, Bosna-Hersek’in 

aynı şekilde bağımsızlığını ilân etmesiyle iç savaşa dönüşmüştür. Bu süreçte ortaya 

çıkan gelişmeler, insanlık tarihinde derin izler bırakmıştır. Güvenlik Konseyi’nin 

1992 yılında görevlendirdiği Komisyonun, Eski Yugoslavya’da uluslararası hukuk 

ihlâllerini saptaması ve bu doğrultuda geçici bir uluslararası mahkeme kurulmasını 

önermesi, bu konuya ilişkin çalışmaları başlatmıştır. Đlk aşamada, söz konusu 

bölgede meydana gelen gelişmelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini 

belirleyen Güvenlik Konseyi, 1993 yılında, 808 sayılı Kararla, bu doğrultuda geçici 

bir uluslararası mahkeme kurulmasını kararlaştırmış ve ardından gelen 827 sayılı 

Kararla, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü kabul etmiştir. 

Đlgili Mahkemenin kurulması konusunda BM Andlaşması 7. Bölüm hükümleri, 

Güvenlik Konseyi için hukukî dayanak teşkil etmiştir.164 Mahkemenin yargılama 

yetkisine giren suçlar, Cenevre Sözleşmeleri’nin ağır ihlâlleri, savaş kanun ve 

teamüllerinin ihlâlleri, soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar olarak 

belirlenmiştir.165 Kişi bakımından Mahkemenin yargılama yetkisi, gerçek kişiler için 

düzenlenmiştir.166 Konumuz açısından önemli olan husus, Nuremberg Mahkemesi 

Statüsü’nde olduğu gibi, devlet başkanı sıfatının yargılamaya engel olmayacağı 

                                                 
163 ÇINAR, s. 16. 
164 Ezeli AZARKAN, Nuremberg’ten La Haye’ye Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Beta Yay., 

Kırklareli, 2003, s. 124 – 128.  
165 ÇINAR, s. 22. 
166 AZARKAN, s. 168. 
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yönündeki düzenlemenin Statü’de yer almasıdır.167 Bu hüküm kapsamında, Federal 

Yugoslavya Cumhuriyeti Devlet Eski Başkanı Solobodan Milosevic, 1 Nisan 2001 

tarihinde gözaltına alınmış ve yargilânmak üzere La Haye’ye götürülmüştür. 

Yargılama devam ederken, 11 Mart 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir.168 Dünya 

yakın tarihinde meydana gelen bu büyük trajedinin ardından, Güvenlik Konseyi 

Kararıyla kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, her ne kadar karar 

aşamasına gelinemese de, bir devlet eski başkanını yargılayarak, uluslararası hukuk 

açısından önemli bir gelişmeye imza atmıştır. Bu gelişme, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ne giden yolda önemli bir yere sahiptir. 

 Güvenlik Konseyi’nin BM Andlaşması 7. Bölümü’ndeki yetkileri 

doğrultusunda meydana getirdiği bir diğer uluslararası mahkeme, Ruanda 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir. Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nin 

06.04.1994 tarihinde gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesini takip 

eden aylarda, ülkede Tutsi etnik grubu üzerinde soykırım uygulanmış ve sekiz yüz 

bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Güvenlik Konseyi’nin 

08.11.1994 tarih ve 955 sayılı Kararı ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 

kurulmuştur.169 Kurulmasından bu yana yirmi sekiz dâvayı karara bağlayan 

Mahkeme, bir o kadar dâvayı ise halen görmeye devam etmektedir.170  

 Özellikle Yugoslavya ve Ruanda’da yaşanan gelişmeler, sürekli bir 

uluslararası mahkemenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun, 1994 yılında başlayan çalışmaları ile ortaya 

çıkan taslak metin, Genel Kurul Kararıyla kurulan bir Komitenin incelemeleri 

sonucunda, Sirakuza Taslağı adı altında Genel Kurul’a sunulmuştur. Söz konusu 

metnin devletler tarafından kabul görmemesi üzerine kurulan Hazırlık Komitesi, 

çalışmalarını iki yılda bitirerek yeni bir taslak oluşturmuştur.  15 Haziran – 17 

Temmuz 1998 tarihleri arasında yüz altmış devlet temsilcisinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Roma Diplomatik Konferansı ile beraber Taslak, Uluslararası Ceza 

                                                 
167 PAZARCI (2006), s. 369 
168 AZARKAN, s. 186. 
169 ÇINAR, s. 23 – 24. 
170 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://69.94.11.53/default.htm (Erişim Tarihi - 15.04.2008). 
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Mahkemesi Statüsü olarak kabul edilmiştir.171 Statü’de öngörülen yürürlük şartı 11 

Nisan 2002 tarihinde yerine gelmiş ve bunu takip eden altmışıncı gün olan 1 

Temmuz 2002’de, Statü yürürlüğe girmiştir.172 

 Bundan önceki uluslararası mahkemelerin geçici olmalarının aksine, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi sürekli bir mahkemedir ve tamamlayıcılık ilkesi 

doğrultusunda görev yapmaktadır.173 Tamamlayıcılık ilkesinden kasıt, Mahkemenin 

yargı yetkisinin ulusal mahkemelerin ilgili kişiyi yargılamadığı veya yargılamak 

istemediği durumlarda mümkün olmasıdır. Söz konusu ilke, ulusal mahkemelerin 

siyasî nedenlerle yargılamadan kaçınmasını önlemek ve aksi durumda, Uluslararası 

Ceza Mahkemesi’nin yetkili olması amacını taşımaktadır.174 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş 

suçları ve saldırı suçları bakımından yargılama yetkisine sahiptir. Saldırı suçu 

açısından ortaya çıkan tanım sorunu nedeniyle, bu suç ile ilgili yargı yetkisi söz 

konusu tanımın yapılmasından sonra kullanılabilecektir.175 Söz konusu suçlar 

bakımından yapilân yargılamada kişi bakımından yetki, konumuz açısından önemli 

olan kısmı oluşturmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisi, on sekiz yaşın 

üzerindeki tüm gerçek kişiler için geçerlidir.176 Söz konusu bu yetki, resmî unvan 

ayrımı yapılmadan uygulanacaktır. Bir başka anlatımla, devlet başkanı, hükûmet 

başkanı, dışişleri bakanı veya herhangi bir hükûmet memuru sıfatı, yargılamaya 

engel olmayacaktır. Statü’ye göre, ulusal veya uluslararası hukuka dayanan resmî 

sıfata ilişkin bağışıklıklar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisini 

                                                 
171 Adem SÖZÜER – R. Barış ERMAN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. 

Yıl Arma ğanı, Đstanbul, 2001, s. 246 – 247; ALĐBABA, s. 191. 
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ortadan kaldırmamaktadır.177 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kişi bakımında 

yargılama yetkisi ile ilgili bu husus,  ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir biçimde 

incelenecek olan yargı bağışıklığı kurumunu, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, 

savaş suçları ve saldırı suçları bakımından ortadan kaldırmaktadır. Uluslararası 

hukuk bakımından çok önemli olan bu gelişme, diplomasi hukuku açısından, 

yukarıda belirtilen suçlar için yargı bağışıklığına yeni bir sınırlama getirmiştir. 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yukarıda açıklanan kişilere ilişkin yargı 

yetkisinin uygulamasını zorlaştıran durum, diplomatik ayrıcalıklar nedeniyle 

kendisine suç isnat edilen kişinin, yargılama amacıyla teslim alınmasındaki 

zorluklara ilişkindir. Mahkemenin, kendisine suç isnat edilen kişiyi, yargılama 

amacıyla yakalama veya teslim alma konusunda herhangi bir yapilânmaya sahip 

olmaması, devletlerin bu yöndeki işbirliklerini zorunlu hale getirmektedir. Statüye 

taraf olan devletlerin, kendi görevlilerini teslim etmeleri konusunda bir sorun 

yaşanmazken, bu kişilerin üçüncü devlet ülkesinde bulunmaları durumu sorun teşkil 

etmektedir.178 Mahkemenin teslim talebinde bulunduğu devlet, bu taleple birlikte 

diplomatik ayrıcalıklar nedeniyle kendi üzerine düşen yükümlülüklere aykırı hareket 

etmek durumunda kaldığında, teslim işleminin gerçekleşebilmesi için üçüncü 

devletin rızası gerekmektedir.179 Statü’ye taraf olan devletlerin Mahkeme ile işbirliği 

yükümlülüğü bulunurken, taraf olmayan devletlerin bu yükümlülük altında 

olmaması, yargı yetkisini, uygulama bakımından kısıtlayan bir husustur.180  

 Günümüz itibariyle, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde, Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan’ın 

Darfur Bölgesinde gerçekleşen olaylar nedeniyle yargılama süreçleri devam 

                                                 
177 Roma Statüsü madde 27. 
178 Dapo AKANDE, “International Law Immunities and The International Criminal Court”, Am. J. 

Int’l L. , Vol. 98, S. 407, 2004, s. 420. 
179 Roma Statüsü madde 98. 
180 Ülkü HALATÇI, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin 

Önkoşulları”, Uluslararası Hukuk ve Politika – Uluslararası Ceza Mahkemesi Özel Sayısı, C. 1, 

S. 3, 2005, s. 71. 
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etmektedir.181 Uluslararası hukukun gelişimi açısından önemli bir fırsat olan 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, şu anda görmekte olduğu dâvaların, uluslararası 

alanda etkin bulunmayan ve güvenlik sorunları yaşayan devletlerde meydana gelen 

olaylara ilişkin olması, Mahkemenin ilerleyen zamanlarda güçlü devletlerin etki 

alanına girmesi endişesini beraberinde getirmektedir.182 Türkiye, Roma Statüsü’nü 

imzalamamış, ancak Roma Diplomatik Konferansı sonucunda ortaya çıkan ikinci 

metin olan Sonuç Belgesi’ni imzalamıştır. Böylece, bu Belge ile kurulan Hazırlık 

Komisyonu çalışmalarına katılabilmiş ve Statü ile ilgili görüş bildirebilmiştir.183 

 Devlet başkanının sahip olduğu yargı bağışıklığının ikinci önemli kısmı, 

hukuk dâvalarına ilişkindir. Cezaî yargılamada olduğu gibi bu alanda da devlet 

başkanının yargı bağışıklığı mutlaktır; ancak devletler arasındaki genel nitelikli 

uygulamalar sonucunda, bu konuda istisnaî durumlar ortaya çıkmıştır. Yabancı 

devlet ülkesinde şahsa ait bulunan taşınmaz mallara ilişkin dâvalar ve yine yabancı 

ülkede açılmış mirasa ilişkin dâvalar konusunda devlet başkanlarının, hukuk 

dâvalarında mahkemelerin yargılama yetkisine tâbi oldukları, devletlerin 

uygulamaları doğrultusunda kabul edilmektedir.184 Bu iki durum dışında, genel 

uygulamaya konu olmuş istisnaların varlığından bahsetmek mümkün 

gözükmemektedir.185 Bunun yanında, devlet başkanının kendi rızasıyla yargılama 

                                                 
181 Yusuf AKSAR, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, Uluslararası 

Hukuk ve Politika – Uluslararası Ceza Mahkemesi Özel Sayısı, C. 1, S. 3, 2005, s. 10. 
182 HALATÇI, s. 76. 
183 ÇINAR, s. 30. 
184 Yılmaz ALTUĞ, Devletler Umumi Hukuku El Kitabı , Sermet Matbaası, Đstanbul, 1972, s. 127 – 

128.  
185 Çad üzerinde bombalanan 772 sefer sayılı UTA Fransız uçağında hayatını kaybeden yüz yetmiş 

kişiyi temsil eden S.O.S – Attentats örgütünün Fransa’da, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi 

aleyhine açtığı hukuk dâvası ile ilgili Fransız Temyiz Mahkemesi, 13 Mart 2001 tarihinde Karar 

vermiştir. Kararda, Kaddafi’nin Devlet Başkanı olması nedeniyle uluslararası örf ve adet hukuku 

kuralları kapsamında yargı bağışıklığına sahip olduğu belirtilmek suretiyle, tazminat talebi 

reddedilmiştir. Hans KÖCHLER, Küresel Adalet mi, Küresel Đntikam mı?, (Çev. Funda KESKĐN – 

Erdem DENK), Alkım Yay., Đstanbul, 2004, s. 142; Bu dâva, her ne kadar evrensel yargı yetkisi ile 

ilgili olsa da, devlet başkanının, tazminat istemiyle açılan hukuk dâvalarında yargı bağışıklığına sahip 

olmadığı yönündeki görüşün, aksini gösterir niteliktedir. Đlgili görüş için bkz. ALTUĞ (1972), s. 128. 
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sürecine dahil olması durumunda, yargı bağışıklığının söz konusu olmayacağı 

açıktır.186 

 Bağışıklık ile ilgili bir di ğer husus, devlet başkanlarının yabancı devlet 

ülkelerinde bulundukları esnada tüm vergi, resim ve gümrükten bağışık 

olmalarıdır.187 Hukuk dâvalarında olduğu gibi, bu konuda da şahsa ait taşınmaz mal 

ve miras hakları ile bağlantılı olan vergilerden bağışıklık, genel devlet uygulamaları 

doğrultusunda mümkün olmamaktadır.188 

 Devlet başkanları ile ilgili üzerinde durulması gereken son husus, bu kişilerin 

aile üyeleri ile ilgilidir. Devlet başkanı için geçerli olan ayrıcalıkların tümü, 

kendisinin aile üyeleri için de uygulama alanı bulmaktadır.189 Burada dikkat edilmesi 

gereken husus, aile üyelerinin, devlet başkanının beraberinde bulunmaları koşulunun, 

ayrıcalıkların bu şahıslara uygulanması için zorunlu olduğudur. Bir başka anlatımla, 

devlet başkanının eşlik etmediği ve şahsa ait nedenlerle yabancı devlet ülkesinde 

bulunan aile üyelerinin yararlanacakları ayrıcalıklar konusunda, söz konusu devletin 

takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu duruma örnek olarak, 1988 yılında Galler Prensi 

Prens Charles’ın, Đsviçre’de karıştığı, bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin 

yaralanması ile sonuçlanan kayak kazasının ardından yaşanan gelişmeler verilebilir. 

Đsviçre yetkili mercileri, yargı bağışıklığı kurumunu dikkate almadan normal 

kovuşturma sürecini izlemişlerdir.190 

 

 2. Hükûmet Başkanı 

 

 Parlamenter sistem ile beraber, devlet ve hükûmet başkanı kavramları 

birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Devletin iç ve dış politikalarının hükûmet 

tarafından yönetilmesi, bu doğrultuda hükûmet başkanına yetkiler tanınmasına neden 

                                                 
186 PAZARCI (1999), s. 65. 
187 ÇELĐK (1980), s. 500. 
188 PAZARCI (1999), s. 65. 
189 Ibid.,  
190 OPPENHEIM, s. 1041.  
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olmuştur.191 Bu yetkilerin bir sonucu olarak, diplomatik ayrıcalıklar konusunda 

devlet başkanına uygulanan statü, hükûmet başkanları bakımından da devletler 

tarafından kabul görmüş ve uygulamaya yansıtılmıştır.192 Türk Hukuku açısından, 

hükûmeti ve dolayısıyla Başbakanı yetkilendiren hükümler, Devlet Başkanının 

yetkilerini sınırlayan hükümler ile aynıdır.193 

 

 3. Dışişleri Bakanı 

 

 Diplomasi organları arasında genel yetkili olan sonuncusu dışişleri bakanıdır. 

Başında bulunduğu Bakanlık, devletin uluslararası ilişkilerini yürütmekle görevlidir; 

bu husus, onu, diğer bakanlıklardan ayırmaktadır. Bu doğrultuda, dışişleri bakanı da 

devleti bu ilişkilerde temsile yetkilidir. Söz konusu yetki, yurt içinde yabancı devlet 

misyon şefleri ile yurt dışında ise, yabancı devlet temsilcileriyle görüşmeler yapıp, 

anlaşmalar imzalamak şeklinde ortaya çıkmaktadır.194 Bu doğrultuda, dışişleri bakanı 

göreve başladığında, Bakanlık bünyesindeki misyon şefleri ile kendi devlet ülkesinde 

görev yapan yabancı devlet misyon şeflerine bu durum bildirilir. Đlk ziyaret, yabancı 

devlet misyon şefleri tarafından dışişleri bakanına gerçekleştirilir. Bu husus, dışişleri 

bakanının temsil yetkisinin bir sonucu olarak diplomasi alanında uzun yıllardır 

uygulama alanı bulmaktadır. 195 

 Türk Hukuku açısından, Dışişleri Bakanlığı ve onun başında bulunan 

Dışişleri Bakanı hakkındaki düzenlemeler, 05.05.1969 tarihli ve 1173 sayılı 

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile 

                                                 
191 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi madde 7/2 – a hükmü, hükûmet başkanına andlaşmaların 

yapılmasında genel yetki tanımaktadır. 
192 PAZARCI (1999), s. 68 – 69.  
193 Supra., d.n 149. 
194 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi madde 7/2 – a hükmü, Dışişleri Bakanına andlaşmaların 

yapılmasında genel yetki tanımaktadır; ÇELĐK (1980), s. 501. 
195 MENENCĐOĞLU (1938), s. 124. 
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24.6.1994 tarih ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanundan oluşmaktadır.196  

 Uluslararası hukukta, dışişleri bakanının statüsünü belirleyen herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, devlet uygulamalarına bakıldığında, 

dışişleri bakanının yabancı devlet ülkesinde bulunduğu zamanlarda diplomasi 

temsilcisine uygulanan statüye dahil edildiği görülmektedir.197 Böylece, dışişleri 

bakanı, diplomasi temsilcilerinin sahip olduğu diplomatik ayrıcalıklardan 

yararlanabilmektedir. 

 Bu konuda üzerinde durulması gereken son husus, Uluslararası Adalet 

Divanı’nın, Belçika Tutuklama Kararı Dâvası’nda vermiş olduğu, Esas Hakkındaki 

Kararda yer alan, dışişleri bakanının hukukî statüsü ile ilgili kısımdır. Dâva konusu 

olan uyuşmazlık, Belçikalı bir hâkimin, görevi başında olan Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaye Yerodia Ndombasi hakkında, 11 Nisan 2000 

tarihinde bir tutuklama kararı verip, bunu Interpol aracılığıyla uygulatmaya çalışması 

ile ortaya çıkmıştır.198 Adı geçen Bakan ile ilgili isnat, ırki nefreti tahrik ve teşvik 

yoluyla Tutsiler’in katliama uğramasına neden olarak, uluslararası insancıl hukuk 

kurallarını ihlâl etmek şeklinde belirtilmiştir. Bu hususta dayanılan hukukî metni, 16 

Haziran 1993 tarihinde yürürlüğe giren ve 10 Şubat 1999’da ise kapsamlı bir 

değişikli ğe uğrayan Uluslararası Protokollerin Ağır Đhlallerinin Cezalandırılması 

Kanunu oluşturmaktadır.199 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 17 Eylül 2000 tarihli 

başvurusunda, ilgili tutuklama müzekkeresinin, Belçika tarafından yürürlükten 

kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Bu doğrultuda, BM Andlaşması 

madde 2/I hükmünde düzenlenen egemen eşitlik ilkesini ve dışişleri bakanının sahip 

olduğu diplomatik ayrıcalıkları, hukukî dayanak olarak kullanmıştır.200 

                                                 
196 R.G. 17.05.1969, S. 1320; R.G. 06.07.1994, S. 21982. 
197 TOLUNER, s. 332. 
198 Yusuf AKSAR, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Belçika Tutuklama Kararı Dâvası (Belgian Arrest 

Warrant Case) (14 Şubat 2002) ve Uluslararası Ceza Hukuku”, AÜHFD , C. 52, S. 4, 2003, s. 131. 
199 Uğur BAYILLIOĞLU, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Tutuklama Müzekkeresi Dâvası 

Hakkındaki Kararına Đlişkin Bir Değerlendirme”, AÜHFD , C. 55, S. 2, 2006, s. 30. 
200 Democratic Republic of the Congo v. Belgium (Application Instituting Proceedings), s. 3 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/7081.pdf  (Erişim Tarihi - 15.04.2008). 
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 Divan, Esas Hakkındaki Kararında, dışişleri bakanının uluslararası hukuka 

göre sahip olduğu statüyü ayrıntısıyla incelemiştir. Buna göre, öncelikle  

dışişleri bakanının kişi dokunulmazlığı ve cezaî yargı bağışıklığının hukukî niteliği 

üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Divan, Diplomasi ve Konsolosluk Đlişkileri 

Hakkında Viyana Sözleşmeleri’nin, uluslararası örf ve adet hukuku kurallarını 

yansıttığı sonucuna varmış, ancak söz konusu bu Sözleşmelerin dışişleri bakanının 

diplomatik ayrıcalıkları ile ilgili hüküm içermediklerini belirtmiştir.201 Bu nedenle, 

dışişleri bakanının görevleri ile ilgili tanımlamalarda bulunan Divan, bu görevlerin 

yerine getirilmesi için sıklıkla uluslararası geziler yapılması gerektiğinin ve bu 

durumun, özgür bir konum ihtiva ettiğinin altını çizdikten sonra, dışişleri bakanını, 

devleti temsil bakımından devlet başkanı ile eş tutmuştur. Bu durum, dışişleri 

bakanının, kişi dokunulmazlığı ve cezaî yargı bağışıklığına sahip olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmıştır.202 Bu aşamadan sonra Divan, dışişleri bakanının sahip olduğu 

cezaî yargı bağışıklığının ortadan kalkacağı halleri belirlemiştir. Buna göre, “dışişleri 

bakanının kendi ulusal mahkemeleri önünde yargılanması”, “bağlı olduğu devletin 

yargı bağışıklığını kaldırması” ve “yetkili bir uluslararası ceza mahkemesi önünde 

yargılanması” durumlarında ve “görev öncesi veya sonrası işlenen suçlar ile görev 

sırasında işlenen özel eylemlerden ötürü meydana gelen suçlar” bakımından, cezaî 

yargı bağışıklığından söz etmek mümkün değildir.203 Öncelikle, dışişleri bakanının 

uluslararası hukuktaki statüsünü ortaya koyan Divan, bundan sonra, cezaî yargı 

bağışıklığının ortadan kalkacağı durumları belirlemiştir. Bu hususta, görev sırasında 

işlenmiş özel nitelikte eylem ölçütünün, tartışmaya açık bir durum yarattığını 

belirtmekte yarar vardır. Resmî eylem kavramı Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’nde istisnaî olarak yer alırken, Viyana Konsolosluk Đlişkileri 

Sözleşmesi’nde meslekten ve fahri konsolosluk memurlarının yargı bağışıklığı 

kapsamında kullanılmıştır. Bu ölçütün, dışişleri bakanının cezaî yargı bağışıklığı için 

kullanılması ise, bakanın, amiri olduğu diplomasi temsilcilerinden daha dar, 

konsolosluk memurlarıyla ise aynı kapsamda cezaî yargı bağışıklığına sahip olması 

                                                 
201 Democratic Republic of the Congo v. Belgium (Judgement of 14 February 2002), para. 52, 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf  (Erişim tarihi – 15.044.2008). 
202 Id., para. 54. 
203 BAYILLIO ĞLU (2006), s. 49 – 50. 
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sonucunu ortaya çıkarmaktadır.204 Ulusal mahkemelerin evrensel yargı yetkisi 

konusunda büyük öneme sahip olan Belçika Tutuklama Kararı Dâvası Kararı, 

bünyesinde birçok konu barındırmaktadır. Adı geçen konuların hepsi üzerinde 

durulması, bu çalışmanın sınırlarını aşacağı için, bunların arasından sadece dışişleri 

bakanının diplomatik ayrıcalıkları ile ilgili olanları hakkında açıklamalarda 

bulunulmuştur. Böylece Uluslararası Adalet Divanı’nın konuyla ilgili güncel 

görüşleri incelenmiştir.205 

 

 

II. ÖZEL YETK ĐLĐ ORGANLAR 

 

1. Genel Olarak 

 

 Özel yetkili organlar, diplomasi temsilcilerinden oluşmaktadır. Diplomatik 

ayrıcalıklar ile ilgili açıklamalara geçmeden, bu ayrıcalıkların konusunu oluşturan 

bireyler ve onların görevleri üzerinde durmak gerekmektedir. Diplomatik 

ayrıcalıkların düzenlenme nedenlerinin başında, diplomasi uygulamasının sorunsuz 

bir şekilde işlemesi gelmektedir. Bu hususta gerekli olan diplomatik ayrıcalıklar, 

diplomasi temsilcisinin belirli görevleri ifası nedeniyle gündeme gelmektedir. Söz 

konusu ayrıcalıkların anlaşılması, onlardan yararlanan diplomasi temsilcileri ve 

onların görevleriyle ilgili ayrıntıların açıklanması ile mümkün olmaktadır. 

 Bu bağlamda, öncelikle, diplomasi temsilcileri kavramı üzerinde durulması 

ve bu kavrama dahil olan temsilcilerin taşıdıkları özelliklere değinilmesi 

gerekmektedir.  Daha sonra ise, diplomatik ayrıcalıkların uygulama alanını belirleyen 

görevler ve bu görevlerin başlaması ile son bulması süreçleri hakkında açıklamalarda 

bulunmak gereklilik göstermektedir. 

 
                                                 
204 Id., s. 51. 
205 Esas Hakkındaki Kararın tümü ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. AKSAR (2003); 

BAYILLIO ĞLU (2006). 
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 2. Diplomasi Temsilcileri 

 

 Diplomasi temsilcilerinin başında, misyon şefi gelmektedir. Misyon, bir 

devletin diğerine yolladığı ve temsil görevini yerine getiren temsilcilerden oluşan 

heyettir.206 Misyon şefi ise, gönderen devlet tarafından bu sıfatla hareket etmek üzere 

görevlendirilmiş kişidir.207 Misyon şefleri üç sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar, devlet 

başkanı nezdinde akredite edilen büyükelçiler veya nonslar, devlet başkanları 

nezdinde akredite edilen murahhaslar, elçiler ve enternonslar ile dışişleri bakanları 

nezdine akredite edilen maslahatgüzarlardan oluşmaktadır.208 19 Mart 1815 tarihli 

Viyana Tüzüğü ve ardından 21 Kasım 1818 tarihli Aix – la – Chapelle Protokolü ile 

erken dönemlerde düzenlenen sınıflar, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde 

temel hatlarıyla korunmuştur. Ancak bu durumun yerinde bir düzenleme olduğunu 

ileri sürmek mümkün gözükmemektedir. Güncel diplomasi uygulamasına 

bakıldığında, devletler arası temsilde sadece Büyükelçi sınıfının kullanıldığı, bunun 

yanında yalnızca Papalık temsilcilerinin nons sıfatıyla görev yaptıkları 

görülmektedir.209 Günümüze kadar, devletlerin aralarındaki uyuşmazlıklar nedeniyle 

birbirleri nezdindeki temsil faaliyetlerinde daha alt sınıftan misyon şefleri 

kullandıkları ve bu uygulamanın, uyuşmazlıkların kapsamını genişlettiği 

bilinmektedir. Diplomasinin amacına aykırı olan bu hususun, Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi’nde yer alması, sadece uzun bir süre uygulanmış olmasına 

dayandırılabilir. Ancak günümüzde terk edilen bu sınıflandırmanın, Sözleşmede yer 

alması için bir gereklilik mevcut bulunmamaktadır.210 Đlgili maddenin devam eden 

fıkrasında, düzenlenen misyon şefi sınıfları arasında sadece öncelik sırası ve adabı 

                                                 
206 GĐRGĐN (1975), s. 320 
207 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/a. 
208 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 14/1. 
209 ĐSKĐT, s. 264. 
210  Milletler Cemiyeti nezdindeki Tali Komisyon’un, 1925 yılında hazırladığı Raporda, misyon 

şeflerinin, büyükelçi ve maslahatgüzar olmak üzere iki sınıfta düzenlenmeleri öngörülmüştür. Rapora 

göre, nons, lega, orta ve mukim elçileri, büyükelçi sınıfı içerisinde birleştirmek gerekliydi. Söz 

konusu Rapor, devletler tarafından yeterli çoğunlukta kabul görmeyince, uygulama alanı 

bulamamıştır. KEÇECĐ, s. 14 – 15.  
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muaşeret kuralları bakımından fark ortaya çıkabileceği düzenlenmiştir.211 Modern 

diplomasi de dahil olmak üzere, diplomasi tarihinin birçok döneminde, 

uyuşmazlıkların öncelik sırası üzerinden ortaya çıkması, bu hükmün yetersizliğini 

ortaya koymaktadır.212 

 Misyon bünyesinde yer alan temsilcilerden bir diğeri, diplomatik ajandır. 

Diplomatik ajan kavramına, misyon şefi ve misyonun diplomatik kadrosu üyeleri 

dahildir.213 Uygulamada bu sınıfa, büyükelçi, elçi – müsteşar, müsteşar, başkâtip, 

ikinci kâtip, üçüncü kâtip, ataşe, maslahatgüzar gibi görevliler dahil edilmektedir.214 

Bunun ardından ise, idarî ve teknik kadronun üyeleri gelmektedir. Bu kişiler, 

misyonun idarî ve teknik hizmetinde çalışan kişilerdir.215 Uygulamada, hizmet 

pasaportu taşıyan memurlar, sekreterler, doktorlar, din adamları, idarî memurlar, 

koruma görevlileri, telsiz operatörleri ve ulaştırma teknisyenleri gibi görevlilerin bu 

gruba dahil edildiği görülmektedir.216 Misyon bünyesinde görev yapan kişiler ile 

ilgili bir başka kavram ise, hizmet kadrosu üyeleridir. Bunlar misyonun iç hizmetinde 

bulunan üyelerdir.217 Aşçı, bahçıvan, bekçi, kavas, şoför, hizmetçi gibi görevliler, 

uygulamada bu grup bünyesinde hizmet vermektedir.218 Son olarak değinilmesi 

gereken özel hizmetçiler, herhangi bir misyon üyesinin ev hizmetinde çalışan ve 

gönderen devlet hizmetinde olmayan kişilerden oluşmaktadır.219 

 Đç hukukumuzda, Türkiye’de görev yapan yabancı devlet diplomasi 

temsilcilerinin sınıflandırılması konusunda, 9.12.1931 tarih ve 12010 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi, uzun bir dönem uygulama alanı bulmuştur.220 Viyana 

Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ile söz konusu Kararname’nin 

                                                 
211 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 14/2. 
212 Söz konusu sınıfları devletlerin egemen eşitli ği ilkesi ile bağdaştırmayan görüşler de mevcuttur. 

Şakir BERKĐ, Devletler Umumi Hukuku , Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1968, s. 82 – 83.   
213 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/e. 
214 ĐSKĐT, s. 265. 
215 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/f. 
216 Ibid., PAZARCI (1999), s. 76. 
217 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/g. 
218 PAZARCI (1999), s. 77. 
219 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/h. 
220 Söz konusu Kararname metni için bkz. ALSAN (1950), s. 552 – 555.  



 54 

yürürlükten kalktığını ileri süren görüşlerin aksine, Sözleşme ile çelişmeyen 

hükümlerinin etki doğurmaya devam etmesi gerektiği yönündeki görüşe üstünlük 

tanımak gerekmektedir. Bunun nedeni, yürürlükten kalkma ile ilgili görüşün, konuyu 

sadece diplomasi temsilcilerinin sınıfları açısından ele almasına dayanmaktadır. 

Halbuki, söz konusu Kararname, adlî tebligat gibi uygulaması halen tartışmalı olan 

bir alan hakkında da düzenlemeler içermektedir. Bu nedenle, Sözleşme ile 

çelişmeyen hükümlerinin yürürlükte olması, iç hukukumuzda diplomasi uygulaması 

için önem taşımaktadır.221 Đç hukukumuzda yer alan bir başka düzenlemeyi, 

24.09.1985 tarihli, 85/9898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 

Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk 

Memurları Statüsünü Haiz Personel ile ilgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik 

oluşturmaktadır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni yabancı devlet ülkelerindeki 

Büyükelçiliklerde temsil eden diplomatik temsilciler, Büyükelçi, Daimî Temsilci, 

Daimî Temsilci Yardımcısı, Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar, Elçi - Müsteşar, Birinci 

Müsteşar, Müsteşar, Hukuk Müşaviri, Başkâtip, Đkinci Kâtip, Üçüncü Kâtip, Ataşe 

ve Ataşe Yardımcıları ile Askerî Ataşeler, Askerî Ataşe Yardımcıları ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına mensup Daimî Temsilci Yardımcısı, Müşavir, Müşavir 

Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcılarıdır.222 

 Bu bölümde son olarak üzerinde durulması gereken husus, kordiplomatik 

(Corps Diplomatique) kavramıdır. Bütün diplomasi temsilcilerini ve maiyetlerini 

ilgilendiren meselelerde müşterek bir şekilde hareket etmelerini sağlamak üzere 

meydana gelmiş fiilî bir topluluk223 olan kordiplomatik; protokol gereği, kabul eden 

devlet nezdinde temsil edilen tüm devletler adına temsil ve tüm diplomatik 

temsilcilerin haklarının ve ayrıcalıklarının korunması görevlerini yerine 

                                                 
221 Yürürlükten kalkma ile ilgili görüş için bkz. PAZARCI (1999), s. 76; Kararnamenin, Sözleşme ile 

çelişmeyen hükümlerinin etki doğurmaya devam etmesiyle ilgili görüş için ayrıca bkz. Fügen 

SARGIN, “1961 Tarihli Diplomatik Đli şkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi Hükümleri Dahilinde 

MÖHUK’un 33. Maddesinin Uygulanabilirliği Sorunu”, AÜHFD , C. 52, S. 1, 2003, s. 22 – 23.   
222 Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk Memurları 

Statüsünü Haiz Personel ile ilgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik madde 3, R.G. 12.02.1986, 

S. 19017. 
223 MERAY (1965), s. 21. 
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getirmektedir.224 Özellikle kabul eden devlet nezdinde görev yapan diplomasi 

temsilcilerinin diplomatik ayrıcalıklarının ihlâl edilmesi durumunda, kordiplomatik 

aracılığıyla teşebbüslerde bulunmaları sıklıkla görülen bir uygulamadır.225 

Kordiplomatik, tüzel kişili ğe sahip değildir.226 Kordiplomatiğin yukarıda belirtilen 

görevleri, o devlet ülkesinde en uzun süreden beri görev yapan yabancı devlet 

büyükelçisi tarafından, Doyen sıfatıyla yerine getirilir.227 

 

 A. Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri 

 

 Diplomasi temsilcilerinin en temel görevi, kabul eden devlet nezdinde temsil 

faaliyetini yerine getirmektir.228 Bu doğrultuda öncelikle, kabul eden devlet 

makamları ile irtibat sağlanmalıdır. Bu yöndeki girişimlerle birlikte, sosyal ve 

ekonomik hayatın temsilcileri ile ilişkiler kurmak, temsil görevinin özünde yer 

almaktadır. Bunların yanında dikkat edilmesi gereken hususlar, protokol kapsamında 

düzenlenen etkinliklere düzenli katılım ve basın ile olan ilişkilere özen 

gösterilmesidir.229 

 Diplomasi temsilcilerinin ikinci görevi, kabul eden devlette, gönderen 

devletin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumaktır. Temsil görevinin sonucu olan bu 

husus, uluslararası hukuk kuralları kapsamında yerine getirilmelidir.230 Bundan 

anlaşılması gereken, egemen devlet ilkesinin, devletin veya vatandaşlarının 

çıkarlarını korumak adına ihlâl edilmemesidir. Söz konusu bu görev, diplomasi 

ili şkileri kapsamında yerine getirilirken, taraf devletler arasında diplomatik ilişkilerin 

kesildiği durumlarda, farklı bir şekilde gündeme gelmektedir. Buna göre, diplomatik 

ili şkilerin kesilmesinin ardından, gönderen devlet, kendisinin ve vatandaşlarının 

                                                 
224 PAZARCI (1999), s. 79 – 80.  
225 ALSAN (1947), s. 273. 
226 ALTUĞ (1972), s. 129. 
227 GĐRGĐN (1975), s. 267 – 268. 
228 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/1-a. 
229 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 51 – 52.  
230 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/1-b. 
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menfaatlerinin korunması görevini üçüncü bir devlete verebilir. Ancak bunun için, 

kabul eden devletin rızası gerekmektedir.231 

 Bu hususta üçüncü temel görev, kabul eden devlet hükûmeti ile müzakereler 

yapmaktır.232 Đki devlet arasındaki müzakereler, eğer siyasî güç kavramı etrafında 

gelişiyorsa, modern diplomasi uygulamasına göre, devlet başkanı, hükûmet başkanı, 

dışişleri bakanı veya merkezden gönderilen özel temsilciler arasında 

gerçekleşmektedir. Genellikle rutin konularda bu görevi yerine getiren diplomasi 

temsilcileri, önemli hususlara ilişkin müzakerelerde de destek hizmeti 

sağlamaktadırlar. Kabul eden devlette görev yapan diplomasi temsilcisinin yerine 

getireceği destek hizmetleri, önemli müzakerelerin yürütülmesi için vazgeçilmez bir 

unsurdur.233 

 Dördüncü temel görev, kabul eden devletin içinde bulunduğu durum 

hakkında bilgi edinmek ve bunları gönderen devlete iletmektir. Bu faaliyetin yerine 

getirilmesinde, sadece hukuka uygun olan yollara başvurulabilir.234 Bundan kasıt, 

tarih boyunca sıkça rastlanılan, diplomasi temsilcilerinin casusluk girişimleri içinde 

yer almaları durumudur. Diplomasi temsilcilerinin gözlem yoluyla bilgi edinme 

görevi, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşımaktadır. Bu husus, 

diplomasi uygulamasına, diplomasi temsilcilerinin parlamento çalışmalarını 

izleyebilmeleri için kendilerine yer tahsis edilmesi şeklinde yansımıştır.235 Kabul 

eden devletteki son gelişmeleri inceleyen diplomasi temsilcisi, bunları gönderen 

devlet hükûmetine iletmek durumundadır. Bu husus, büyükelçilik raporları 

vasıtasıyla yerine getirilir.236  

                                                 
231 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 45/c; Bu durum, Suriye’nin, Birleşik Arap 

Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilân etmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nce 

tanınması üzerine gündeme gelmiştir. Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin, 1 Ekim 1961 tarihinde, Türkiye 

Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının 

menfaatlerini koruma görevi, Kahire’deki Đsviçre Büyükelçiliği’ne verilmiştir. ÇELĐK (1980), s. 515. 
232 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/1-c. 
233 ĐSKĐT, s. 244. 
234 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/1-d. 
235 Melda SUR, Uluslararası Hukukun Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., Đzmir, 2000, s. 222. 
236 ĐSKĐT, s. 243. 
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 Bir diğer görev, taraf devletler arasında dostane ilişkileri ilerletmektir. 

Böylece, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda ilişkilerin gelişmesi 

sağlanacaktır.237 Diplomasi temsilcileri bu kapsamda, gönderen ve kabul eden 

devletler arasında var olan uyuşmazlıkları giderme yolunda faaliyetlerde 

bulunmalıdırlar. Ancak bu şekilde, mukim büyükelçilik kurumunun ortaya çıkış 

amacı olan, devletler arasındaki ilişkilerin etkin ve sorunsuz işlemesi yolunda 

ilerleme kaydedilebilir.238 

 Bu görevlere ek olarak, diplomasi temsilcileri, konsolosluk görevlerini yerine 

getirmek konusunda da yetkilidirler. Bu görev, misyon bünyesindeki konsolosluk 

şubesi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, ayrıca görevlendirilen diplomatik 

temsilciler aracılığıyla da yerine getirilebilir.239 Bu nedenle, yukarıda açıklanan 

görevler, sınırlı sayıda olmadıkları gibi, diplomasi temsilcilerinin konsolosluk 

görevlerini yerine getirmelerine engel teşkil etmemektedirler.240 

 Diplomasi temsilcileri bu görevleri yerine getirirken, kabul eden devletin 

içişlerine karışmama yükümlülüğü altındadırlar.241 Söz konusu bu yükümlülük, 

özellikle gönderen devletin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak, kabul eden 

devletteki gelişmeler hakkında bilgi edinip, bunları gönderen devlete iletmek 

görevleri açısından geçerlidir. Bunun yanında, en temel görev olan, temsili yerine 

getirirken, parlamentolarda tasarı halindeki düzenlemelerle ilgili yorumlarda ve 

siyasî partilerle ilişkilerde büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.242 Aksi bir 

durum, içişlerine karışma olarak değerlendirilmese bile, önemli gerginliklere yol 

açabilecektir. 

 

                                                 
237 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/1-e. 
238 BERKĐ, s. 85. 
239 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 70. 
240 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 3/2. 
241 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 41/1; Söz konusu husus bazı yazarlar tarafından 

görev olarak nitelendirilse de Sözleşme’nin kaleme alınış biçimi ve ilgili düzenlemenin amacı göz 

önüne alındığında, yükümlülük kavramını kullanmak daha yerinde bir yaklaşım olarak öne 

çıkmaktadır. Đlgili görüşler için bkz. LÜTEM, s. 542; TOLUNER, s. 336. 
242 MERAY (1965), s. 27. 
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 B. Görevin Başlaması ve Sona Ermesi 

 

 Diplomasi temsilcilerinin göreve başlaması için öncelikle, taraf devletler 

arasında diplomatik ilişkilerin kurulması gerekir. Diplomatik ilişkilerin ve bu 

doğrultuda görev yapan diplomatik misyonların kurulması ise, devletlerin karşılıklı 

rızası ile mümkün olmaktadır.243 

 Karşılıklı rıza ile ilgili düzenlemeye bakıldığında göze çarpan ilk husus, 

diplomatik ilişkilerin kurulması ile diplomatik misyonların kurulmasının birbirinden 

ayrılan kavramlar olduklarıdır. Bir başka anlatımla, taraf devletler aralarında 

diplomatik ilişki kurduklarında, henüz birbirleri nezdinde temsil edildikleri 

misyonlar bulunmayabilir. Misyonun kurulması, diplomatik ilişkilerin sağlanması 

için bir ön şart teşkil etmemektedir.244 Bu ilişkinin benzeri, tanıma ve diplomatik 

ili şki kavramları arasında da mevcuttur. Tanıma, iki devlet arasında diplomatik 

ili şkilerin kurulması için bir ön şart niteliği taşırken, diplomatik ilişkilerin kurulması, 

tanımanın zorunlu bir sonucu değildir. Bir başka anlatımla, tanıma, diplomatik ilişki 

kurulmasını gerektiren bir husus özelliği taşımamaktadır.245 Bu duruma verilebilecek 

en doğru örnek, Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan ilişkileriyle ilgilidir. Türkiye, 

Ermenistan’ı tanımasına rağmen, diplomatik ilişki kurmamıştır.246  

 Diplomasi temsilcilerinin göreve başlaması konusunda, öncelikle misyon 

şefleri üzerinde durulmalıdır. Misyon şeflerinin göreve başlayabilmesinin ilk koşulu, 

gönderen devletin, kabul eden devletten kendileri için agreman (agreement) 

                                                 
243 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 2; Diplomasi hukukunun gelişmeye başladığı 

dönemlerden itibaren uzun süre kullanılan elçilik hakkı kavramı, Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’nde yer almamıştır. Aktif ve pasif olarak iki şekilde ele alınan bu hak kapsamında öncelik, 

hakkın kullanılmasında hangi tür devletlerin yetkili olduğu konusuna verilmekteydi. Tartışmalı 

hususları içerisinde barındıran bu yaklaşım, devletlerin karşılıklı rızası koşulunun getirilmesi ile terk 

edilmiştir. Elçilik hakkı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Hugo GROTIUS, Savaş ve Barış Hukuku , 

(Çev. Seha L. MERAY), AÜSBF Yay., Ankara, 1967, s. 129 – 135. 
244 Eileen DENZA, Diplomatic Law , Oceana Pub. – BIICL, New York – London, 1976, s. 17. 
245 Ian BROWNLIE, Priciples of Public International Law, Oxford Univesity Press, Oxford, 2002, 

s. 351. 
246 ĐSKĐT, s. 210. 
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almasıdır.247 Bu uygulamanın amacı, taraf devletler arasındaki ilişkilerin, kabul eden 

devlet tarafından hoş karşılanmayan bir misyon şefi nedeniyle zedelenmesini 

önlemektir.248 Gönderen devlet tarafından agreman istenmesi, eski misyon şefi 

tarafından, görevlendirilmesi düşünülen yeni misyon şefinin isminin ve özgeçmişinin 

kabul eden devlet Protokol Dairesi’ne bildirilmesi ile mümkün olmaktadır.249 Kabul 

eden devletin agremanı reddetmesi sıkça rastlanılan bir durumdur, ancak agreman 

kurumunun varlığı nedeniyle, günümüzde devletler arasında bir uyuşmazlık nedeni 

olarak görülmemektedir.  Herhangi bir reddetme durumunda, kabul eden devletin 

sebep gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır.250 

 Misyon şefinin göreve başlaması için, ilk basamağı oluşturan agreman 

alınmasından sonra, itimatname verilmesi gündeme gelmektedir. Đtimatname, misyon 

şefi, büyükelçi veya elçi ise gönderen devletin devlet başkanı tarafından kabul eden 

devletin devlet başkanına hitaben yazılan, misyon şefi maslahatgüzar sınıfından ise 

dışişleri bakanlığı tarafından dışişleri bakanlığına hitaben yazılan ve misyon şefinin 

resmî sıfatını ve kendisine itimad edilmesini belirten bir belgedir.251 Misyon şefi 

göreve, itimatnamesini devlet başkanına takdim ettiği an veya kabul eden devlet 

ülkesine geldiğini bildirmesi ile beraber, itimatnamenin onaylı bir örneğini dışişleri 

bakanlığına gönderdiği an başlamış sayılmaktadır. Misyon şefinin göreve başlaması 

ile ilgili bu iki farklı olasılıktan hangisinin uygulama alanı bulacağı, kabul eden 

devletteki geçerli ve devamlı uygulamaya göre belirlenecektir.252 Uygulamada, 

göreve başlayacak olan misyon şefi, biri kapalı ve mühürlü, diğeri ise açık olan, iki 

adet itimatnameyi beraberinde alır. Kabul eden devlet ülkesine ulaştığında, açık olan 

itimatnameyi dışişleri bakanlığına yollayarak bildirimde bulunur. Kapalı ve mühürlü 

                                                 
247 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 4. 
248 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 76. 
249 ĐSKĐT, s. 267. 
250 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 4/2. 
251 TOLUNER, s. 335; Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi ili şkilerinde kullanılmış itimatname 

örnekleri için bkz. Ömer Đlhan AKĐPEK, Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden 

Örnekler , AÜHF Yay., Ankara, 1966, s. 202 – 207; Günümüzde kullanılan itimatname örnekleri için 

bkz. Kaya ĐNAL, Protokol, Diplomaside Ayrıcalık ve Bağışıklıklar , T.C Dışişleri Bakanlığı Eğitim 

Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2002, s. 43 – 72.   
252 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 13. 
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olan itimatname ise, kendisi tarafından devlet başkanına sunulur.253 Diplomasi 

gelişim süreci içerisinde, büyük uyuşmazlıklara neden olan misyon şeflerinin 

önceliği, günümüzde, yukarıda açıklanan şekilde göreve başladıkları tarih ve saate 

göre belirlenir.254 

 Misyon şeflerinin kabul eden devlet nezdinde göreve başlamalarının yanında, 

gönderen devlet tarafından, birden fazla devlet nezdinde akredite edilmeleri de 

mümkündür. Bunun için öncelikle, ilgili devletlere ihbarda bulunmak gerekmektedir. 

Bu devletlerden açıkça bir itiraz gelmediği taktirde, misyon şefinin birden fazla 

devlette göreve başlaması söz konusu olur.255 Bu durumda, misyon şefinin sürekli 

oturmadığı devletlerde, geçici maslahatgüzarların yönettiği diplomatik misyonlar 

kurulabilir.256 Sürekli diplomasi ilişkilerini yürütmenin, oldukça masraflı bir 

yapilânmayı gerektirdiği bilinmektedir. Bu nedenle, misyon şeflerinin birden fazla 

devlet nezdinde akredite edilebilmelerine ilişkin düzenleme, özellikle küçük 

devletlerin diplomasi uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, iki 

veya daha fazla devletin aynı şahsı, diğer bir devlet nezdinde misyon şefi olarak 

atamaları mümkündür. Bunun için, kabul eden devlet tarafından itiraz edilmemesi 

yeterlidir.257 

 Misyon şeflerinin göreve başlamaları için, kabul eden devlet nezdinde 

yapılması gereken işlemlerin yanında, gönderen devletin iç hukukuna göre atama 

sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Türk Hukukuna göre, Cumhurbaşkanının 

yetkileri arasında yer alan, yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temsilcilerinin gönderilmesi kapsamındaki atama işlemi, Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile Dışişleri Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine, 

Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilir. 258 

                                                 
253 LÜTEM, s. 538. 
254 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 16. 
255 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 5/1.  
256 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 5/2. 
257 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 6. 
258 Atama Kararnamesi örneği için bkz. AKĐPEK (1966), s. 201. 
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 Misyon şefi dışında kalan, misyon kadrosunun üyelerinin göreve başlamaları, 

gönderen devlet tarafından serbestçe tayin ile gerçekleşir.259 Burada düzenlenen 

serbestlik ilkesinin, diplomasi ilişkilerinin sorunsuz işlemesi kapsamında, çeşitli 

istisnaları bulunmaktadır. Öncelikle, yukarıda açıklanan birden fazla devlet nezdinde 

akredite edilme durumu, misyon şefi dışındaki misyon üyeleri bakımından da aynı 

sınırlamalarla mümkün olmaktadır. Bunun ardından, misyonun diplomatik 

kadrosunun üyelerinin prensip olarak gönderen devletin vatandaşı olması hususuna 

aykırı bir durumda, kabul eden devletin her zaman geri alınabilecek rızası 

gereklidir.260 Bir başka istisna, görevin sona ermesi nedenlerinden biri olan 

istenmeyen şahıs (Persona non grata) ilânının, diplomatik misyon üyesi, kabul eden 

devlet ülkesine gelmeden de gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olmaktadır.261 

Böylece, gönderen devletin misyon kadrosunun üyelerini serbestçe tayin etmesi, 

kabul eden devletin iradesi ile sınırlanmış olmaktadır. Misyon üyelerinin serbestçe 

tayin edilmesi ile ilgili son istisna, kabul eden devletin misyon kadrosunun makul ve 

normal sınırlar içinde tutulmasını talep edebilmesidir. Bu yetki, kabul eden devletin 

içinde bulunduğu durumun ve gönderen devletin ihtiyaçlarının ortak olarak göz 

önüne alınmasıyla kullanılabilmektedir.262 Söz konusu bu hüküm, gönderen ve kabul 

eden devletin çıkarlarının uyuşması amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşmede, gönderen 

devletin misyon üyeleri üzerinde, kabul eden devlete yetki veren hükümler yer 

almasına rağmen, misyonun kurulması aşamasında bu şekilde genel bir yetkinin 

gerekliliği kabul görmüştür.263 Günümüzde ise, kabul eden devlete tanınan bu 

hakkın, bazı yollarla ortadan kaldırıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır.264 

                                                 
259 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 7. 
260 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 8. 
261 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 9/1. 
262 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 11. 
263 DENZA, s. 48 – 49. 
264 ABD’nin, yapımı tamamlanan Bağdat Büyükelçiliği, kırk iki hektar alan üzerine, yirmi binayı 

kapsayan bir tesisten oluşmaktadır. Ofis binaları, askerî güvenlik noktası, yüzme havuzu, dinlenme 

tesisi ve Büyükelçi konutunu içerisinde barındıran Büyükelçilik, ABD’nin yurtdışı temsilciliklerinin 

en büyüğü konumundadır. Dicle Nehri kıyısında inşa edilen, üç yüz yirmi aileyi barındırma 

kapasitesine sahip ve güvenlik nedeniyle yüksek duvarlarla çevrilen bu yapının, diplomatik 

faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacını aştığı gayet açık bir husustur. Bu noktada Irak 
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 Görevin sona ermesi ile ilgili, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde iki 

temel neden öngörülmüştür. Ancak, bu nedenler sınırlı sayıda düzenlenmediği için 

uygulamada görevin sona ermesine yol açan birçok nedenle karşılaşılmaktadır. 

Öncelikle temel nedenlere ele alırsak, bunların ilki, gönderen devlet tarafından 

diplomasi temsilcisinin görevine son verilmesi ve bunun kabul eden devlete 

bildirilmesidir.265 Uygulamada geri çağrılma olarak adlandırilân bu duruma, 

gönderen devlet tarafından uygun görüldüğü her an başvurulabilir. Bu, kabul eden 

devletin uygunsuz hareketleri nedeniyle olabileceği gibi, gönderen devletin kendi 

iradesinden de kaynaklanabilir. Geri çağırma, gönderen devletin iradesiyle 

gerçekleşmişse, görevi son bulan diplomasi temsilcisine bir geri çağırma mektubu 

gönderilir. Temsilci bu mektubu devlet başkanına takdim eder ve ülkeden ayrılır.266 

Bu durumu, diplomasi temsilcisinin görüşmek amacıyla merkeze çağrılması ile 

karıştırmamak gerekmektedir. Bu durumda, temsil görevi devam eder. Merkeze 

çağrılıp ilgili birimlere bilgi vermek, temsil görevinin kapsamındadır.267  

 Görevin sona ermesi ile ilgili, Sözleşmede düzenlenen ikinci temel neden, 

istenmeyen şahıs ilân edilme ile ilgilidir. Kabul eden devlet, misyon şefi veya 

misyonun diplomatik kadrosunun herhangi bir başka üyesini, istenmeyen şahıs ilân 

edebilir. Bu durum, misyon kadrosunun diğer üyeleri için, kabule şayan olmama 

şeklinde gündeme gelmektedir. Kabul eden devletin bu yöndeki girişimi karşısında, 

gönderen devletin ilgili misyon üyesini geri çağırma veya görevine son verme 

yükümlülüklerinden birini yerine getirmesi, zorunlu hale gelmektedir. Bu iki 

yükümlülükten birisinin, yerine getirilmemesi veya makul sürede yerine 

getirilmemesi, kabul eden devletin söz konusu kişiyi misyonun bir üyesi olarak 

tanımayı reddetme hakkını ortaya çıkarmış olmaktadır. 268 Kabul eden devletin ilgili 

hakkını kullanarak söz konusu misyon üyesini tanımayı reddetmesi, Sözleşmede 

                                                                                                                                          
Hükûmeti’nin, Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi’ne taraf olmasına rağmen, yukarıda belirtilen 

yetkisini kullanmaması, bu duruma bir örnektir. Đlgili haber metni için bkz. Hürriyet Gazetesi, 18 

Haziran 2007. 
265 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 43/a. 
266 MERAY (1956), s. 113, Geri çağırma mektubu örnekleri için bkz. AKĐPEK (1966), s. 242 – 245.  
267 Enver BOZKURT – M. Akif KÜTÜKÇÜ – Yasin POYRAZ, Devletler Hukuku, Asil Yay., 

Ankara, 2004, s. 193. 
268 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 9. 
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düzenlenen, görevin sona ermesine ilişkin, ikinci temel nedendir.269 Đstenmeyen şahıs 

ilânı, çoğu kez ilk başvurulan yol değildir. Bunun yerine, kabul eden devletin 

öncelikle, gönderen devletten, diplomasi temsilcisini geri çağırmasını talep etmesine 

rastlanılmaktadır. Bu talebin olumsuz karşılanması sonucunda, istenmeyen veya 

kabule şayan olmayan şahıs ilânına başvurulmaktadır. Bunun nedeni, istenmeyen 

veya kabule şayan olmayan şahıs ilânının, muhtemelen misilleme ile karşilânacak 

olmasıdır. Bu durumun, devletler arasındaki ilişkilerde yaratacağı olumsuzluklar ise 

açıktır.270 Đstenmeyen veya kabule şayan olmayan şahıs ilânı ile karıştırılmaması 

gereken bir başka husus, sınırdışı etme işlemidir. Diplomasi temsilcileri ve 

konsolosluk görevlilerinden en fazla ülkeyi terk etmeleri talep edilebilir. Bu kişiler 

ve aile üyeleri, ikamet iznine bağlı olmadıkları için, sınırdışı etme işleminin de 

konusu olamazlar.271 

 Diplomasi uygulamasında ortaya çıkan, görevi sona erdiren nedenlerden en 

önemlisi, diplomatik ilişkilerin kesilmesidir. Söz konusu kesilme, kısa bir süre için 

geçerli olduysa, bunun sonunda, geri çağrilân misyon şefi için yeni bir itimatname 

düzenlenmez. Diplomatik ilişkilerin uzun süreli kesilmesinin ardından, eski misyon 

şefi tekrar görevlendirilmiş olsa bile, yeni bir itimatname düzenlenmesi 

gerekmektedir.272 Diplomasi ilişkilerinin kesilmesinin bir başka kullanımı, BM 

Andlaşması bünyesinde, silahlı kuvvet kullanılmasını gerektirmeyen tedbirler 

kapsamında ortaya çıkmaktadır.273 Buna göre, bu yönde alınan karara uyan devlet, 

kararın aleyhinde alındığı devlet ülkesinde bulunan misyon kadrosu üyelerini geri 

çağırır, diğer devletin kendi ülkesindeki diplomasi temsilcilerini ise geri çağırması 

talebinde bulunur.274 BM tarafından uygulanmış, diplomasi temsilcilerinin 

görevlerinin sona ermesine yol açan, ancak diplomasi ili şkilerinin kesilmesi 

tedbirinden farklı olan bir diğer husus, büyükelçilerin geri çağrılmasıdır.275 Söz 

                                                 
269 Viyana Diplomasi Đlişkisi Sözleşmesi madde 43/b. 
270 BOZKURT – KÜTÜKÇÜ – POYRAZ, s. 193. 
271 Lûtfi DURAN, “Yabancıların Türkiye’den Sınırdışı Edilmesi”, Đnsan Hakları Yıllığı, Yıl 2, 1980, 

s. 8. 
272 BERKĐ, s. 87. 
273 BM Andlaşması madde 41. 
274 ÇELĐK (1980), s. 573. 
275 Id., s. 574. 
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konusu tedbirin, Genel Kurul’un 12 Aralık 1946 tarihli ve 39 sayılı Kararıyla, 

BM’nin amaçlarına aykırı bir durum oluşturan, Đspanya’nın Franco Hükûmeti 

aleyhine, tüm BM üyesi Devletler tarafından uygulanması tavsiye edilmiştir. Bu 

Karar kapsamında, dört Devlet Madrid’de bulunan misyon şeflerini geri çağırmış, on 

sekiz Devlet misyon şefi bulundurmadıklarını ve otuz dokuz Devlet, Đspanya ile 

diplomatik ilişkilerinin bulunmadığını bildirmişlerdir. Söz konusu Kararın, 1950 

yılında ortadan kaldırılması tavsiye edilmiştir.276 

 Uygulamada ortaya çıkan, diplomasi temsilcilerinin görevlerini sonlandıran 

diğer nedenler arasında, diplomasi temsilcisinin, terfi etmesi, emekli olması, ölmesi 

ve devlet başkanının değişmesi sayılabilir.277 Türkiye, ABD ve Fransa gibi 

Devletlerde, devlet başkanının ölmesi, çekilmesi veya görev süresinin dolması 

durumlarında, misyon şefleri için yeni itimatnameler gerekmektedir.278 Bu durum, 

misyon şeflerinin önceliği açısından bir farklılığa yol açmaz.279 

 Türk Hukukunda konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre, 

Büyükelçilerin yurtdışında görev süreleri en çok altı yıl280, öteki temsilcilerin ise en 

çok beş yıl ile sınırlanmıştır.281 Bunun yanında, yurtdışında göreve atanma için 

gerekli şartları ihlâl eden diplomasi temsilcileri, Dışişleri Bakanı tarafından geri 

çağrılırlar.282 

 Diplomasi temsilcilerinin göreve başlaması ve görevlerinin sona ermesi, 

diplomatik ayrıcalıkların zaman bakımından uygulanabilirli ği açısından da önem 

taşımaktadır. Buna göre, diplomasi temsilcisi, görev yapmak üzere kabul eden 

devletin ülkesine girdiği andan itibaren, diplomatik ayrıcalıklardan faydalanmaya 

başlar. Bu ana kuralın yanında, göreve başlayacak olan temsilci, kabul eden devletin 

ülkesinde bulunmaktaysa, tayininin dışişleri bakanlığına bildirilmesi ile beraber, 

                                                 
276 MERAY (1956), s. 116. 
277 MERAY (1965), s. 51. 
278 LÜTEM, s. 554. 
279 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 43; Bu doğrultudaki düzenleme, Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi madde 16/2 hükmünde yer almaktadır. 
280 Dışişleri Bakanlığı Kanunu madde 25. 
281 Dışişleri Bakanlığı Kanunu madde 45/c. 
282 Dışişleri Bakanlığı Kanunu madde 47. 
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diplomatik ayrıcalıkların konusunu teşkil etmesi söz konusu olur.283 Görevin sona 

ermesi durumunda ise, diplomasi temsilcisinin, kabul eden devletin ülkesini terk 

ettiği ana veya bu yönde kendisine tanınan makul sürenin sonuna kadar, diplomatik 

ayrıcalıklar kendisine uygulanmaya devam eder.284 Diplomasi temsilcisinin, yukarıda 

açıklanan durumlar kapsamında, görevine başlamak ve kendi ülkesine dönmek için, 

üçüncü devlet ülkesinde bulunduğu anlarda, geçişini sağlamak için gerekli olan 

ayrıcalıklar, üçüncü devlet makamları tarafından kendisine tanınacaktır.285 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
283 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 39/1. 
284 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 39/2. 
285 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 40/1. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

DĐPLOMAT ĐK AYRICALIKLAR 

 

I. GENEL OLARAK 

 

 Diplomasi temsilcilerinin, yabancı devlet ülkesinde yararlandıkları bazı özel 

haklar, diplomatik ayrıcalık kavramı altında toplânmaktadır.286 Söz konusu bu 

haklar, diplomatik dokunulmazlık ve bağışıklıklardan oluşmaktadır. Bir başka 

anlatımla, dokunulmazlık ve bağışıklık kavramları, ayrıcalık kurumu kapsamında yer 

almaktadır.287 Söz konusu bu kavramlar, diplomasi hukukunda yakın kurumları ifade 

ettikleri için, çoğu zaman birbirleri yerine kullanılmaktadır. Ancak, bu husus 

üzerinde dikkatli bir şekilde durulduğunda, iki kavramın farklı özellikleri olduğu 

görülmektedir. Bağışıklık, herhangi bir yükümlülüğe tâbi olmama durumunu ifade 

ederken; dokunulmazlık, iki yönlü bir yapı göstermektedir. Bu doğrultuda, 

dokunulmazlık, sahibine karşı müdahalede bulunmama yükümlülüğünün yanında, 

herhangi bir müdahaleyi önleme zorunluluğunu da gündeme getirmektedir.288 

 Dokunulmazlık ve bağışıklık kavramlarını bünyesinde barındıran diplomatik 

ayrıcalık kurumunun hukukî temeli, diplomasinin gelişim süreci içerisinde çeşitli 

görüşlerle ifade edilmiştir. Bunlardan en çok kabul görenleri, ülke-dışılık ve temsil 

sıfatı görüşleri olmuştur. Günümüzde terk edilen ülke-dışılık görüşü, yabancı devlet 

ülkesinde görev yapan diplomatik misyonların, o devlet ülkesinde sayılmayacakları, 

bu nedenle, kabul eden devlet makamlarına ilişkin herhangi bir işlemin konusunu 

oluşturmayacakları varsayımına dayanmaktadır.289 Günümüz diplomasi 

uygulamasında kendisine yer bulamayan diğer görüş, diplomasi temsilcilerinin 

                                                 
286 GĐRGĐN (1975), s. 64. 
287 Aslan GÜNDÜZ, Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı ve Milletlerarası Hukuk , Üçdal Neşriyat, 

Đstanbul, 1984, s. 23. 
288 Id., s. 22. 
289 Ömer Đlhan AKĐPEK, “Ülke-dışılık”, AÜHFD , C. 24, S. 1 – 4, 1967, s. 28. 
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gönderen devlet hükümdarını temsil ettikleri için, aynı ayrıcalıklardan 

faydalanmaları gerektiği düşüncesine dayanan, temsil sıfatı görüşüdür.290 Diplomasi 

uygulamasında, diplomatik ayrıcalıkların hukukî niteliğinin açıklanması 

doğrultusunda, uzun süre önce terk edilen bu görüşlerin, günümüzde yargı 

kararlarında, halen bu amaçla kullanılmaları, sık olmasa da karşılaşilân bir 

durumdur.291  

 Diplomasi ile ilgili günümüze kadar gelen uluslararası örf ve adet hukuku 

kurallarının kodlaştırılması ile ortaya çıkan Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde, diplomatik ayrıcalıkların getiriliş amaçlarının 

bireyleri yararlandırmak olmadığı, diplomasi faaliyetinin gereği gibi ifa edilebilmesi 

amacını taşıdıkları belirtilmiştir. Başka bir anlatımla, günümüzde diplomatik 

ayrıcalıkların temelini, görevi etkin şekilde ifa etme görüşü oluşturmaktadır.292 

Diplomasi faaliyetlerinin etkin bir biçimde yerine getirilmesini amaçlayan 

diplomatik ayrıcalıkların bu fonksiyonel özelliği, Giriş Bölümünün yanı sıra, 

Sözleşmenin ilerleyen hükümlerinde de göze çarpmaktadır. Özellikle, misyon 

kadrosunun üyelerinin, diplomatik ayrıcalıklardan farklı oranlarda yararlanmalarını 

düzenleyen hükümler, bu duruma örnek teşkil etmektedir. Diplomasi faaliyetleri ile 

birincil olarak görevli olan diplomatik ajanların, birçok ayrıcalıktan mutlak olarak 

yararlanmalarının yanı sıra; idarî ve teknik kadronun üyeleri ile hizmet kadrosu 

üyelerinin sahip oldukları ayrıcalıkların daha dar kapsamlı olması, bu özelliğe işaret 

etmektedir.293 Buna göre diplomatik ajan, kabul eden devletin vatandaşı olmaması 

veya burada daimî surette mukim bulunmaması durumunda, diplomatik 

                                                 
290 MERAY (1956), s. 96. 
291 Y. 6. HD., T. 19.10.1981, E. 1981/7654, K. 1981/13836; YKD ., C. 8, S. 5, 1982, s. 652 – 654: “… 

Kazai muafiyeti bulunan ve diplomatik dokunulmazlığı olan ve memleket harici sayılan bu şahıslar 

Türk Mahkemelerinde yargilânamazlar…”. 
292 BOZKURT – KÜTÜKÇÜ – POYRAZ, s. 198; Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin Giriş 

Bölümü’nde yer alan, Sözleşme’de açıkça düzenlenmeyen durumlarda, örf ve adet hukuku 

kurallarının uygulanacağı yolundaki ifade, söz konusu Sözleşme’nin diplomasi ile ilgili uluslararası 

örf ve adet hukuku kurallarının kodlaştırılması sonucu ortaya çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. 
293 Peter MALANCZUK, Akehurst’s Modern Introduction to International Law , Routledge, 

London – New York, 1997, s. 125. 
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ayrıcalıklarının tümünden mutlak olarak yararlanmaktadır.294 Bu durum, söz konusu 

kişilerin beraberinde oturan aile üyeleri için, kabul eden devletin vatandaşı 

olmamaları durumunda aynen geçerli olmaktadır.295 Misyonun idarî ve teknik 

kadrosunun üyeleri ve beraberinde oturan aile üyeleri, kabul eden devlet vatandaşı 

olmamaları ve daimî surette orada mukim bulunmamaları durumunda diplomatik 

ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Ancak yargı bağışıklığı aile üyeleri için söz konusu 

olmazken, idarî ve teknik kadronun üyeleri için, görevin ifası dışındaki fiilleri 

kapsamaz. Aynı şekilde, gümrük bağışıklığından sadece ilk yerleşme sırasında ithal 

olunan eşyalar bakımından faydalanmaları mümkün olmaktadır.296 Misyonun hizmet 

kadrosunun üyeleri ise sadece, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 

görevlerinin ifası sırasında yapılan fiiller bakımından yargı bağışıklığından, 

ücretlerine ilişkin vergi bağışıklığından ve sosyal güvenlik hükümlerinden 

bağışıklıktan faydalanmaktadırlar. Bu kişilerin beraberinde oturan aile üyelerinin, 

diplomatik ayrıcalıklardan yararlanmaları söz konusu değildir.297  Bu noktada aile 

üyeleri kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’nin herhangi bir düzenleme getirmediği bu konuda, devletler arasında 

genel kabul gören uygulama, aile üyeleri kavramının eşler ve reşit olmayan 

çocuklardan oluştuğu, beraberinde oturma şartının ise; eş için geçerli olmadığı, ancak 

reşit olmayan çocuk için uygulama alanı bulduğuna yöneliktir.298 

 Diplomatik ayrıcalıkların hukukî niteliği açısından üzerinde durulması 

gereken bir diğer husus, uluslararası hukuk normları içerisinde gösterdiği özelliğe 

ili şkindir. Bu doğrultuda aşırı olarak nitelendirilebilecek görüşe göre, diplomatik 

ayrıcalıklara ilişkin hükümler, buyruk kural (jus cogens) özelliği göstermektedir. 

Bunun nedeni ise, devletlerin andlaşma yaparak veya tek taraflı uluslararası hukuk 

işlemleri gerçekleştirerek, söz konusu hükümlere aykırı hareket etmelerinin mümkün 

                                                 
294 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 38/1. 
295 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 37/1. 
296 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 37/2. 
297 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 37/3. 
298 BOZKURT – KÜTÜKÇÜ – POYRAZ, s. 200. 
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olmamasına dayandırılmaktadır.299 Bu görüşe katılmak mümkün gözükmemektedir. 

Bunun ilk nedeni, uluslararası hukukta buyruk kural niteliği taşıyan hükümlerin 

sınırlı sayıda olmasıdır. Diplomatik ayrıcalıklara ili şkin kuralların, uluslararası 

ili şkilerde genel uygulama alanı bulduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak, bu durum, 

buyruk kural ile değil, uluslararası örf ve adet hukuku kurallarıyla açıklanabilir. 

Diplomatik ayrıcalıklara ilişkin hükümlerin uygulanmasında geçerli olan karşılıklılık 

ilkesi, bu hükümlerin uygulama alanını genişletmiş ve güçlendirmiştir.300 Bu 

doğrultudaki uygulamaların sonucu olarak, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı 

niteliği kazanan diplomatik ayrıcalıklar, devletleri, diplomasi uygulamalarında 

bağlamaya başlamıştır. Bu durum, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’ne taraf 

olmayan devletlerin dahi, bu kurallarla bağlı olmaları sonucunu ortaya çıkarmıştır.301 

 Diplomatik ayrıcalık, yalnızca gönderen ve kabul eden devletleri ilgilendiren 

bir kavram değildir. Diplomasi ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 

üçüncü devletlerin de yükümlülükleri bulunmaktadır. Diplomasinin çok eski 

dönemlerden bu yana uygulanmasının sonucunda, uluslararası örf ve adet hukuku 

özelliği göstermesi, sadece taraf devletlerin değil, tüm devletlerin uzun vadeli 

çıkarlarına hizmet eden bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.302 

 Diplomasi ilişkileri içerisinde değerlendirilmeyen, ancak bünyesindeki birçok 

kurumla uygulamada benzerlik taşıyan konsolosluk ilişkilerinde de konsolosluk 

görevlilerinin yararlandıkları ayrıcalıklar mevcut bulunmaktadır. Viyana 

Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde, tıpkı Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi’nde olduğu gibi, konsolosluk ayrıcalıklarının temelini, görevin 

etkin şekilde ifa edilebilmesi görüşünün oluşturduğu belirtilmiştir. Konumuz 

kapsamına girmese de benzer kurumlardaki uygulamalar nedeniyle hakkında 

                                                 
299 Ingrid, DETTER, The International Legal Order, Dartmouth, Aldershot – Brookfield – 

Singapore – Sydney, 1994, s. 468. 
300 Ingrid DETTER, International Law , Juristförlaget, Stockholm, 1990, s. 159. 
301 Thomas R. VAN DERVORT, International Law and Organization, An Introduction , Sage 

Pub., London – New Delhi, 1998, s. 291. 
302 TOLUNER, s. 346; Diplomasinin işleyebilmesi için önemli bir yere sahip olan diplomatik ayrıcalık 

kurumunun, eski dönemlerden bu yana diplomasi temsilcilerine tanınan statü ile uygulama alanı 

bulması, Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde ifade edilmiştir. 
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açıklamalarda bulunulacak olan konsolosluk ayrıcalıkları, diplomatik ayrıcalıklar 

gibi uluslararası örf ve adet hukuku özelliği değil, ikili andlaşmalara dayanan ahdi bir 

nitelik taşımaktadır.303 Konsolosluk ilişkilerinin, diplomasi kavramı içerisinde 

değerlendirilmemesinin temel nedeni, temsil yetkisi ile ilgilidir. Konsolosların, 

kendilerini görevlendiren devleti temsil yetkileri bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, 

görevlendirildikleri devlet ülkesinde bulunan diplomatik misyona bağlıdırlar.304 

Konsolosluk görevleri yerine getirilirken ortaya çıkabilecek siyasî nitelikteki 

sorunlarda, o devletin diplomatik misyonunun yetkili olması, konsoloslar açısından 

temsil yetkisinin yokluğunu açıkça ortaya koymaktadır.305 Gönderen devlet 

tarafından tespit edilip, kabul eden devletin onayına sunulan bir görev çevresinde 

faaliyette bulunmaları, bu hususun altını çizmektedir.306 Günümüze kadar olan 

dönemde, konsolosların özellikle savaş durumlarında, siyasî temsil görevini yerine 

getirdiklerine sık olmasa da rastlanmaktadır.307 Günümüzde ise, konsolosların 

diplomatik görevleri yerine getirebilmeleri, görev yaptıkları devlette, gönderen 

devletin diplomatik temsilciliğinin bulunmaması ve üçüncü devletin diplomatik 

temsilciliğinin bu görevi yerine getirmemesi şartlarının bulunmasını 

gerektirmektedir. Bu durumda dahi, konsolosluk görevlisinin statüsünde herhangi bir 

değişiklik olmamakta ve diplomatik ayrıcalıklar kendisine uygulanmamaktadır.308 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Ömer Đlhan AKĐPEK, Devletler Hukuku Đkinci Kitap , Đstiklâl Matbaacılık, Ankara, 1964, s. 111; 

BERKĐ, s. 87. 
304 BOZKURT – KÜTÜKÇÜ – POYRAZ, s. 212. 
305 A. Gündüz ÖKÇÜN, “Konsolosluk Đli şkilerinin Kurulması ve Yürütülmesi”, Prof. Dr. Fikret 

Arık’a Arma ğan, Ankara, 1973, s. 332. 
306 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 4/2. 
307 Đlgili örnekler için bkz. Suphi Nuri ĐLERĐ, “Harp Zamanında Konsoloslar”, Đstanbul Barosu 

Mecmuası, C. 18, S. 2, 1944, s. 76. 
308 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 17/1 – 2. 
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II. DOKUNULMAZLIKLAR 

 

 1. Kişi Dokunulmazlığı 

 

 Kişi dokunulmazlığı, diplomatik ayrıcalıkların gelişim sürecinde temel 

kurumu oluşturmuştur. Diplomasinin ilk dönemlerinden bugüne, öncelikle sağlanan 

kişi dokunulmazlığı, diğer ayrıcalıkların gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Günümüzde kişi dokunulmazlığına bakıldığında, iki yönlü bir yapı ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, kabul eden devlet makamlarının, diplomasi 

temsilcilerine yönelik fiillerine ait iken; ikinci düzenleme ise, üçüncü şahısların 

fiillerine karşı, kabul eden devletin makamlarının yükümlülüklerine ilişkindir. Bir 

başka anlatımla, bu kişilerin tutuklama veya gözaltına alınma gibi zorlayıcı 

tedbirlerin konusunu oluşturmamalarının yanında, şahıslarına, özgürlüklerine ve 

onurlarına yönelik saldırıların önlenmesi için, uygun tüm önlemler alınmak 

durumundadır.309 

 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde yer alan, diplomasi 

temsilcilerinin tutuklanamayacağı ve gözaltına alınamayacağı yönündeki düzenleme, 

sınırlayıcı bir özellik göstermemektedir. Bunun aksine, bu faaliyetlerden yola 

çıkarak, kabul eden devletin bu kişilere karşı uygulayacakları zorlayıcı önlemler 

mutlak bir şekilde yasaklanmaktadır. Kişi dokunulmazlığının söz konusu mutlak 

yapısı, uluslararası uygulamada çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bu 

nedenle, sorunların çözümü için istisnaî uygulamalara başvurulması sıkça rastlanılan 

bir durum haline gelmiştir. Şahsın hazır bulunmasını gerektirmeyen delilleri 

korumaya yönelik işlemler, dokunulmazlığı tamamen ortadan kaldırmayan 

uluslararası adlî yardımlaşma işlemleri, meşru müdafaa hakkına dayanan fiiller bu 

kapsamda sayılabilir.310 Bunun yanında, kabul eden devlet makamlarının herhangi 

bir zorlama önleminin konusunu oluşturması mümkün olmayan diplomasi temsilcisi, 

kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine başvurarak şikâyette bulunursa; nezaket ve saygı 

                                                 
309 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 29. 
310 Çev. Köksal BAYRAKTAR – Feridun YENĐSEY, “Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresi 

Kararları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk B ülteni, Y. 2, S. 2, 1982, s. 56. 
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ile ifadesi alınarak, şikâyeti işleme konulur.311 Diplomasi uygulamasında, kişi 

dokunulmazlığının mutlak özelliğine karşı oluşan istisnaların en geneli ise, kabul 

eden devletin kamu düzenine ilişkindir. Diplomasi temsilcisinin, kabul eden devletin 

kamu düzenini sarsacak şiddet veya casusluk eylemlerinde bulunması, bu eylemlerin 

olası etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla diplomasi temsilcisinin geçici olarak 

gözaltına alınması sonucunu doğurmaktadır.312 Diplomasi temsilcilerinin, kabul eden 

devlet aleyhine gerçekleştirecekleri casusluk faaliyetlerinin, bu devletin kamu 

düzenini sarsacak nitelikte olmaları nedeniyle diplomasi uygulamasında kişi 

dokunulmazlığının istisnaları arasında yer almaları genel bir uygulamadır. Buna 

karşın, söz konusu casusluk faaliyetinin kabul eden devlet ülkesinde görev yapmakta 

olan bir diğer diplomatik misyona karşı gerçekleştirilmesi durumu, yoruma açık bir 

nitelik taşımaktadır.313 Đlk bakışta, diplomasi uygulamasında casusluk faaliyetinin 

kabul eden devlet aleyhine gerçekleşmesi kişi dokunulmazlığının kısıtlanması için 

gerekli gözükürken; konu ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde, önemli olan hususun 

casusluk faaliyetinin kabul eden devletin kamu düzenini zedelemesi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, kabul eden devlet ülkesinde yabancı devlet diplomasi 

temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek her türlü casusluk faaliyeti, kişi 

dokunulmazlığının kısıtlanması sonucunu doğuracaktır. Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun, diplomatik ayrıcalıklar ile ilgili kodlaştırma çalışmaları bünyesinde 

meydana getirdiği ve Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin temelini oluşturan 

Tasarı metninde yer alan, diplomasi temsilcilerinin kişi dokunulmazlığını düzenleyen 

hüküm, Sözleşmede aynen korunmuştur. Söz konusu bu hükmün Tasarıda yer alan 

yorumunda, diplomasi temsilcisinin kişi dokunulmazlığının, kendisine karşı 

uygulanan meşru savunma kapsamındaki fiillerde ve istisnaî durumlarda kendisi 

                                                 
311 M., CEMĐL, Hukuku Düvel, Devletler Arasında Münasebet, Devlet Reisleri, Hariciye 

Vekilleri , Elçiler , Konsoloslar, Ahmet Đhsan Matbaası, Đstanbul, 1934, s. 190.  
312 OPPENHEIM, s. 1074. 
313 II. Dünya Savaşı esnasında, Türkiye’deki Đngiltere Büyükelçiliği’nde görev yapmakta olan bir 

uşak, Büyükelçinin evrak çantasının anahtarını çalarak, içerisindeki önemli belgeleri elde etmiştir. 

Müttefik Devletlerin gizli askerî plânlarını içeren bu belgeler, daha sonra bu kişi tarafından Almanya 

Büyükelçisi L. C. Moyzisch’e para karşılığında satılmak istendiyse de, söz konusu belgelerin 

Almanya Hükûmeti tarafından önemsiz bulunması, bunun gerçekleşmesini engellemiştir. John URE, 

Diplomatic Bag, John Murray, London, 1994, s. 204 – 207.  
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tarafından suç işlenmesini önlemeyi amaçlayan müdahalelerde gündeme 

gelmeyeceği belirtilmiştir.314 

 Diplomasi temsilcisinin sahip olduğu kişi dokunulmazlığının ikinci yönü, 

kabul eden devlet makamlarının, bu kişiyi, özgürlüğüne ve onuruna yönelik tüm 

saldırılardan korumakla yükümlü olmalarıdır. Bu yükümlülük, uygun tüm önlemler 

aracılığıyla yerine getirilecektir. Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi 

hazırlanırken, kabul eden devletin bu yöndeki yükümlülüğü, onu bağlayacak şekilde 

ayrıntılı bir düzenleme yerine, genel kapsamlı bir ifade tarzı ile gündeme gelmiştir. 

Bu doğrultuda, herhangi bir kaçırma eylemi gerçekleştiğinde, kabul eden devlet 

makamları, saldırının sona erdirilmesi için uygun gördükleri eylemlerde 

bulunabileceklerdir. Saldırganların isteklerini yerine getirmek veya bunları 

karşılamamak, kabul eden devlet makamlarının saldırıyı sona erdirme adına 

serbestçe karar verebileceği hususlardır.315 Bu serbesti, kişi dokunulmazlığının 

mutlaklığını ortadan kaldırmamakta, aksine bu mutlaklığını uygulamada korunmasını 

sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu bu mutlaklık, kişi dokunulmazlığının 

üçüncü şahıslarca ihlâl edildiği durumlarda, kabul eden devletin ortaya çıkan zararı 

giderme girişimleri ile bir kez daha gündeme gelmektedir.316 

 Kişi dokunulmazlığının ikinci yönü olan, kabul eden devlet makamlarınca 

diplomasi temsilcisinin, şahsının, özgürlüğünün ve onurunun herhangi bir saldırıya 

                                                 
314 MERAY (1958), s. 146; UN Document A/CN.4/117, s. 97; Bu doğrultuda, Türkiye’de 1963 yılında 

meydana gelen bir olayda, Romanya Büyükelçiliği üçüncü Kâtibi Cornel Rizu, NATO’ya ait çok gizli 

bir belgeyi kopyalarken yakalanmıştır. Öncelikle, söz konusu fiilî işlerken fotoğraf yoluyla tespit 

edilen Rizu, suçun önlenmesi amacıyla yakalandığında, suçunu itiraf etmiştir. Bu aşamadan sonra, 

sahip olduğu diplomatik ayrıcalıklar nedeniyle herhangi bir adlî işlem başlatılmadan ülkeyi terk 

etmesi istenmiştir. ÇELĐK (1980), s. 523 – 524. 
315 DENZA, s. 137 – 138.  
316 Diplomatik kurye olarak, SSCB’de görev yapmakta olan Fuat Güzaltan’ın, 30 Mayıs 1949 

tarihinde bir tren yolculuğu sırasında ateşli silâh yaralanması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 

SSCB, Türkiye’den, Fuat Güzaltan’ın hastane masrafları için 40.000 TL talep etmiştir. Diplomasi 

uygulamasında pek rastlanmayan bu talep, kişi dokunulmazlığı ile ilgili hükümlere aykırılık taşıdığı 

gibi, aynı zamanda diplomasi ilişkilerinin kurulmasının temel amacını göz ardı eder bir niteliktedir. 

Clifton E. WILSON, Diplomatic Privileges and Immunities, The University of Arizona Press, 

Arizona, 1967, s. 53 – 55.    



 74 

karşı korunması üzerinde durulması gereken bir diğer husus, diplomasi temsilcisinin 

onurunun korunmasına ilişkindir. Üçüncü şahıslar tarafından, diplomasi temsilcisinin 

şahsına veya özgürlüğüne karşı gerçekleştirilen fiillerin, aynı zamanda bu kişilerin 

onurlarını da hedef aldığını söylemek mümkündür. Ancak, Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi’nin günümüze kadar gerçekleşmiş en kapsamlı kodlaştırma 

çalışmalarından birinin sonucunda ortaya çıktığı, göz önüne alınacak olursa, bu 

kavram üzerinde biraz daha ayrıntılı biçimde durulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Üçüncü şahıslar tarafından, diplomasi temsilcilerine karşı gerçekleştirilen fiillerin 

özellikle bu kişilerin onurlarını zedelediği durumlara, diplomasi uygulamasında sıkça 

rastlanmaktadır.317 

 Kişi dokunulmazlığı üzerinde durulması gereken son nokta, bu hususu ihlâl 

eden kişilerin tâbi oldukları ceza normlarına ilişkindir. Diplomatik Ajanlar Dahil 

Milletlerarası Alanda Korunan Kimselere Karşı Suçların Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına Dair 1973 Tarihli New York Sözleşmesi, bu kişilerin kesin bir 

şekilde cezalandırılabilmeleri için gerekli olan hususların düzenlendiği uluslararası 

bir Sözleşmedir.318 Türk Hukukunda, bu yönde hükümler mevcuttur. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan diplomasi temsilcilerine karşı görevlerinden 

dolayı suç işlenmesi durumunda bu kişiler, kamu görevlisi sayılacak ve yargılama bu 

şekilde gerçekleştirilecektir. Karşılıklılık koşuluna bağlanan bu hüküm ile beraber, 

diplomasi temsilcilerine karşı işlenen suçların daha ağır bir biçimde cezalandırılması 

mümkün olmaktadır.319 Kişi dokunulmazlığı ile ilgili bir diğer iç hukuk düzenlemesi, 

1065 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Đfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi Rüesa ve 

Memurları Muhassasatının Tevfikata Tâbi Tutulmaması Hakkında Kanun320 idi; 

                                                 
317 Bu duruma verilebilecek en önemli örnek ırkçılık ile ilgili olan eylemlerdir. Özellikle 1960’lı 

yılların başlarında Afrika’da başlayan bağımsızlık hareketleri sonucunda birçok Afrika Devletinin, 

ABD nezdinde diplomatik misyon kurması bu sorunu gündeme getirmiştir. Afrika Devletlerini temsil 

eden diplomasi temsilcilerinin, ABD’nin her yanında ve sosyal hayatın her alanında maruz kaldıkları 

ayrımcılık, diplomasi ile ilgili uluslararası örf ve adet hukuku hükümlerine ağır bir aykırılık teşkil 

etmiştir. ABD makamlarının ve hatta kamuoyunun çabaları sonucunda zaman içerisinde bu ağır 

ihlâllerin sayısında azalma kaydedilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Id., s. 72 – 77.  
318 R.G. 01.05.1981, S. 19327. 
319 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 342 – 343, R.G. 12.10.2004, S. 25611.  
320 R.G. 15.06.1927, S. 608. 
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ancak, bu düzenleme, 5637 Sayılı Uygulama Đmkânı Kalmamış Bazı Kanunların 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun321 ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

 

 2. Bina Dokunulmazlığı 

 

 Bina dokunulmazlığı, misyonun tümü için geçerli olan, genel ve mutlak bir 

ayrıcalıktır. Söz konusu dokunulmazlık, kişi dokunulmazlığında olduğu gibi, iki 

yönlü bir özellik göstermektedir. Bunlardan ilki, kabul eden devlet makamlarının, 

diplomatik misyona yönelik işlemlerine ilişkindir. Söz konusu makamların 

bünyesindeki yetkililerin, misyon binalarına girmeleri ve müdahalede bulunmaları, 

her ne sebeple olursa olsun mümkün değildir. Bu durumun tek istisnası, misyon 

şefinin rızasının varlığı halinde ortaya çıkmaktadır. Böylece, yetkililerin misyon 

binasına girmeleri mümkün olabilmektedir.322 Bina dokunulmazlığının mutlak bir 

ayrıcalık oluşunun en temel göstergesi, Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi’nde 

yer alan, aynı konuya ilişkin düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, konsolosluk 

binalarının dokunulmazlığı, ancak bu hükümde öngörüldüğü ölçüde geçerli 

olmaktadır.323 Hükümde, dokunulmazlığın mümkün olması için öngörülen ölçüt ise, 

binanın söz konusu kısmının konsolosluk işleri için kullanılmasıdır.324 Bu düzenleme 

göz önüne alındığında, misyon binalarının dokunulmazlığının mutlaklığı açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Bu konuda üzerinde durulması gereken bir diğer husus, kabul 

eden devlet makamlarının misyon binalarına girebilmeleri için gerekli olan misyon 

şefinin rızasına ilişkindir. Sözleşme hükmü göz önüne alındığında, rızanın her 

koşulda “açık” bir şekilde verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, misyon 

binalarında meydana gelebilecek yangın gibi durumlarda, rıza koşulunun varlığı 

tartışma yaratan bir husus oluşturmaktadır. Sözleşme metninin oluştuğu kodlaştırma 

aşamasında uzun tartışmalara neden olan bu husus, kabul eden devlete misyon 

binalarının dokunulmazlığını ihlâl için gerekçe oluşturma ihtimali nedeniyle madde 

                                                 
321 R.G. 02.05.2007, 26510. 
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hükmünde yer almamıştır.325 Bu husus, Viyana Konsolosluk Đlişkileri 

Sözleşmesi’nde yer alan, konsolosluk binalarında acil koruma önlemlerini 

gerektirecek durumlarda, konsolosluk şefinin zımni rızasının varlığının kabul edildiği 

hüküm ile beraber göz önüne alınacak olursa; misyon binaları için bu gibi bir 

sınırlamanın mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sözleşme metnine eklenmeyen; 

ancak daha dar kapsamlı ayrıcalıklara sahip olan konsolosluklarda gündeme gelen bu 

hususun, diplomasi uygulamasında yer alması, Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’ne açık bir aykırılık teşkil edecektir. Bir başka anlatımla, kabul eden 

devlet makamlarının, acil koruma önlemlerinin alınmasını gerektiren durumlarda 

dahi, misyon binalarına girebilmek için misyon şefinin rızasını beklemeleri 

gerekmektedir. 

 Kabul eden devlet yetkililerinin misyon binalarına müdahaleleri ile ilgili 

günümüz diplomasi uygulamasını yansıtan en önemli olay, Libya ile Đngiltere 

arasında yaşanmıştır. Libya’da, 1969 yılında gerçekleşen askerî darbe ile Kaddafi, 

yönetimi ele geçirmiştir. Bu gelişmenin ardından, Libya’nın yabancı devletlerde 

bulunan misyonları, Halk Bürosu adı altında toplânmıştır. Bu misyonlarda görev 

yapmakta olan misyon kadrosu üyelerinin yanına, öğrencilerden oluşan devrimci 

komiteler gönderilmiştir. Diplomasi uygulamasına aykırı olan bu durumu, diplomatik 

ayrıcalıkların kötüye kullanılmasını içeren faaliyetlerin takip etmesi, uluslararası 

kamuoyunda endişeyle karşılanmıştır.326 Libya’nın yabancı devletlerde bulunan 

misyonlarındaki söz konusu değişim, Đngiltere’de de yaşanmıştır. Londra’da bulunan 

Büyükelçilik, Halk Bürosu adını almış ve burada görev yapmakta olan yirmi iki adet 

misyon kadrosu üyesi, öğrencilerden oluşan devrimci komite tarafından yetkisiz ilân 

edilmiştir. Bu gelişme, Đngiltere tarafından kabul görmemiş, misyon ile olan ilişkiler, 

göreve başlamaları uluslararası hukuk kurallarına uygun olan misyon kadrosu üyeleri 

ile yürütülmeye devam edilmiştir. Uluslararası kamuoyunda Kaddafi rejimine karşı 

oluşan tepkiler, Đngiltere’de de kendini göstermiştir. Bu tepkilerin ortaya konulduğu, 

misyon binasının karşısında ve olaysız bir biçimde gerçekleşmekte olan 17 Nisan 

1984 tarihli protesto gösterisi esnasında, Libya Büyükelçiliği binasından, kalabalığa 
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doğru ateş açılmıştır. On bir göstericinin yaralandığı bu olayda, Yvonne Fletcher 

adında bir polis memuru da hayatını kaybetmiştir. Olayın hemen ardından, Đngiliz 

kolluk kuvvetleri misyon binasının etrafını kuşatmış, Libya ise bu duruma 

Trablus’taki Đngiltere Büyükelçiliği’ni kuşatarak karşılık vermiştir. Đngiliz 

yetkililerin, misyon binasına giriş için istedikleri iznin reddedilmesinin ardından, 

Libya ile diplomatik ilişkiler kesilmiştir. Misyon binasında bulunan kişilerin burayı 

terk etmesi esnasında sadece elektronik bir arama gerçekleştirilmi ştir. Bina içerisinde 

bulunan kişiler ülkeyi terk ettikten sonra ise, 30 Nisan 1984 tarihinde, Suudi 

Arabistan diplomasi temsilcisinin eşliğinde, misyon binalarında arama 

gerçekleştirilmi ş ve olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiştir.327 Bu gelişmelerin 

ardından Đngiltere’de, diplomatik ayrıcalıkların sınırlanmasına ilişkin geniş bir 

kamuoyu oluşmuş ve bu doğrultuda girişimlerde bulunulmuştur.328 Benzer tepkiler, 

devletler arasında da gelişmiş ve bu doğrultuda birçok devlet ülkesinde Libya 

diplomasi temsilcilerinin sayısı azaltılmış veya diplomatik misyonlar kapatılmıştır.329 

Konumuz açısından önem taşıyan nokta ise, olayların dayandığı hukukî 

gerekçelerdir. On bir kişinin yaralanması ve bir polis memurunun ölümü ile 

sonuçlanan olayların ardından Đngiltere makamlarının, misyon binalarına giriş için 

istedikleri iznin Libya tarafından reddedilmesi, hukukî tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Misyon binalarının dokunulmazlığının mutlak özelliğine karşın, rıza şartı 

aranmadan müdahale yetkisinin doğduğuna ilişkin iki temel görüş ağırlık 

kazanmıştır. Bunlardan ilki, gönderen devlet diplomasi temsilcilerinin, misyon 

binalarını uluslararası hukuk kurallarında öngörüldüğü şekillerde kullanmaları 

gerektiğine ilişkin yükümlülüğünün ihlâlinin, kabul eden devlet makamlarına 

müdahale yetkisi tanıdığına ilişkindir.330 Misyon binalarının uluslararası hukuk 

kuralları ile bağdaşmayacak tarzda kullanılmaması, Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi ile kabul eden devlete getirilen yükümlülüklerden biridir. Söz konusu 
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yükümlülüğün ihlâli halinde, misyon binasına müdahale hakkının doğduğunu ileri 

sürmek, Sözleşme’nin amacına ve diplomasinin özüne aykırı bir yorumdur. Bu 

konudaki tartışmalarda öne çıkan ikinci görüş ise, meydana gelen olayların 

Đngiltere’ye meşru savunma hakkı kapsamında misyon binalarına müdahale hakkı 

tanıdığına ilişkindir.331 Diplomatik ayrıcalıkların, kabul eden devletin vatandaşlarına 

yabancı devlet misyon binasından ateş açılması durumunda, söz konusu devlet 

makamlarının koruyucu önlemlere başvurmasını engelleyecek şekilde 

yorumlanamayacağı ileri sürülmüştür.332 Olayda görüldüğü gibi, misyon binasından 

ateş açılmasının ardından, bina çevresi kolluk kuvvetleri tarafından kuşatılarak söz 

konusu mahal güvenlik altına alınmıştır. Ancak, bu durumda başvurulması gereken 

koruma önlemlerini, meşru savunma hakkı kapsamında yorumlamak aykırı ve yanlış 

bir yorum olacaktır. Uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği tartışmasız olan ve 

uluslararası hukuk kapsamında en başarılı kodlaştırma çalışmalarından birinin 

ardından devletlerin geniş katılımıyla ortaya çıkan Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi ve içerdiği kuralları, meşru savunmaya ilişkin uluslararası hukuk 

kurallarıyla karşı karşıya getirmek, iki alanın da düzenlediği hususlara ağır aykırılık 

teşkil etmektedir. Misyon binalarının dokunulmazlığının mutlak özelliğini, 

uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında geçici ve istisnaî bir yol olan meşru 

savunma ile aşmaya çalışmak, uluslararası hukuk kurallarına tamamen aykırı bir 

yaklaşımdır. Olayda ise, Đngiltere çok daha yapıcı ve diplomasi ilişkilerinin 

özelliklerine uygun bir yaklaşım sergilemiştir. Öncelikle, Libya’dan, misyon binasına 

giriş için izin istenmiştir. Bu talebin olumsuz karşilânmasının ardından ise, Libya ile 

diplomasi ilişkileri kesilmiştir. Bunun nedeni ise, taraf devletler arasında diplomatik 

ili şkilerin kesilmesi durumunun, misyon binalarının dokunulmazlığı konusunda 

farklılıklar yaratacağı görüşlerinin varlığıdır. Buna göre, iki devlet arasında 

diplomatik ilişkilerin kesilmesi durumunda kabul eden devlet, misyon binalarına 

saygı gösterme ve onları koruma yükümlülüğü altındadır.333 Đngiltere ise bu hükmü, 

misyon binalarına dokunulmazlık tanıyan hüküm ile farklı kapsamda yorumlamış ve 

bu durumda misyon binalarının dokunulmazlığının devam etmediği sonucuna 
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varmıştır.334 Bu yorumun diğer iki görüşe göre daha isabetli olduğu tartışmasızdır. 

Taraf devletler arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi halinde, kabul eden devletin 

misyon binasına karşı saygı gösterme ve koruma yükümlülüğünün, ilişkilerin 

sürdüğü zamanlardaki mutlak dokunulmazlıktan daha dar kapsamlı olduğu açıktır. 

Uygulamada yetkililerin misyon binasında arama yaparken, Suudi Arabistan 

diplomasi temsilcisinin kendilerine eşlik etmesi ise saygı gösterme yükümlülüğünün 

yerine getirildiğini ve Libya’nın çıkarlarının tamamen göz ardı edilmediğini 

göstermektedir. Diplomasi uygulamasında, uzun süredir misyon binası olarak 

kullanılmayan ve yakın zamanda tekrar bu amaçla kullanılacağına dair olasılık 

bulunmayan yapıların, kabul eden devlet tarafından yabancı devlet misyon binası 

olarak korunmalarına son verilmesi durumu, Đngiltere’nin yukarıda açıklanan 

yaklaşımının doğruluğunu ortaya koyan bir başka neden olarak gösterilebilir.335 Bu 

şekilde, diplomatik ilişkilerin sürdüğü ve kesildiği zamanlarda, misyon binasının 

dokunulmazlığının farklı yorumlanması açıklanmış olmaktadır. 

 Bina dokunulmazlığının ilk yönüne ilişkin bir diğer konu, diplomatik 

sığınmadır. Sığınma hakkının ortaya çıkışı dinî nedenlere dayanmaktadır. Kutsal 

mekânlara sığınan kişilere, mahallî otoriteler tarafından müdahalede 

bulunulamaması, sığınma hakkının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mukim 

büyükelçiliklerin kullanılmaya başlandığı 15. yy ile beraber, dinî sığınma hakkı 

ortadan kalkarken, diplomatik sığınma gündeme gelmeye başlamıştır.336 Uzun bir 

süre adî suçlular için uygulanan bu kurum, 19. yy ile beraber tam tersi bir şekilde, 

siyasî suçlular için uygulama alanı bulmaya başlamıştır.337 Modern diplomasi ile 

beraber diplomatik sığınma, ilk defa Diplomasi Temsilcilerine Ait Havana 

Sözleşmesi ile gündeme gelmiştir. Sözleşme’deki düzenlemeye göre, misyon 

binasına sığınan adî suçlular, gönderen devlet diplomatik temsilcileri tarafından, 

kabul eden devlet yetkililerine teslim edilmek zorundadır.338 Latin Amerika 
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Devletleri arasında bölgesel örf ve adet hukuku kurallarının kodlaştırılmasından 

oluşan bu Sözleşmenin ardından,  diplomatik sığınma herhangi bir uluslararası 

sözleşmede düzenlenmemiştir.339  

 Söz konusu kavram, hukukî nitelik açısından diplomatik ayrıcalıklardan 

ayrılmaktadır.340 Görevi gereği gibi ifa etme görüşünün diplomatik sığınma için 

geçerli olmayacağı hususu açıktır. Bina dokunulmazlığı kavramı içerisinde yer alan 

diplomatik sığınma hakkının, misyonun görevlerini yerine getirmek için gerekli olan 

bir faaliyet olmadığı hatta; kabul eden devletin misyon binalarını amaçları dışında 

kullanmama yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği tartışmasız bir husustur. Bu 

durumda, söz konusu hakkın, en isabetli şekilde açıklanabilmesinin insan haklarının 

evrensel boyutta himayesi kavramı ile mümkün olacağı kabul edilmelidir.341 Sığınma 

hakkının günümüzde sığınanın yakınlarını da kapsayacak şekilde yorumlanması bu 

durumu açıklar niteliktedir. Sığınanın yakınlarının iadesinin, politik koğuşturma veya 

sığınan kişiye baskı aracı olarak kullanılması ihtimallerinin varlığı, sığınma hakkının, 

sığınan kişinin eşi ve reşit olmayan çocuğu için genişletilmesi sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.342 

 Diplomatik sığınma kavramı, her ne kadar uluslararası sözleşmelerde 

düzenlenmemiş olsa da, uluslararası yargıda önemli bir dâvanın konusunu 

oluşturmuştur. Söz konusu dâvaya neden olan uyuşmazlık, 1948 yılında Peru’da 

gerçekleştirilen ve başarısız olan bir isyanın ardından, Amerikan Devrimci Halk 

Birli ği adındaki siyasal partinin başkanının, bu isyanı hazırlamak ile suçlanmasıyla 

başlamıştır. Kolombiya Büyükelçiliği’ne sığınan Haya de la Torre, Kolombiya 

tarafından sığınmacı olarak değerlendirilirken, Peru, bu kişiyi siyasî suçlu olarak 

görmediğini belirtmiştir. Uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı’nın önüne 

getirilmesinin ardından Divan, söz konusu olayda yakın tehlike bulunmadığından 
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sığınma hakkının tanınmasını doğru bulmamış; ancak devletler arasındaki 

uyuşmazlığın ne şekilde son bulacağına, Esas Hakkındaki Kararında yer vermemiştir. 

Karar sonrasında devam eden uyuşmazlık, taraflar tarafından tekrar Divan’a 

götürülmüştür. Divan ikinci Kararında, sığınma hakkının Diplomasi Temsilcilerine 

ait Havana Sözleşmesi’ne aykırı olarak tanındığını; ancak bu durumun söz konusu 

kişiyi Peru makamlarına teslim yükümlülüğünü doğurmadığına karar vermiştir. 

Divan tarafından çözüme ulaştırılamayan bu uyuşmazlık, iki devletin aralarında 

yaptıkları bir anlaşma ile Haya de la Torre’nin ABD’ye gitmesi ile sona ermiştir.343 

 Bina dokunulmazlığının ikinci yönü, kişi dokunulmazlığında olduğu gibi, 

kabul eden devlet makamlarının, misyon binalarına karşı herhangi bir saldırıyı 

önleme ve bu doğrultuda misyonun huzurunu ve itibarını korumakla yükümlü 

olmaları ile ilgilidir. Söz konusu bu yükümlülük, madde hükmünde “özel görev” 

olarak nitelendirilerek, diplomasi ilişkileri bakımından sahip olduğu önemin altı 

çizilmiştir.344 Yine kişi dokunulmazlığında olduğu gibi, kabul eden devletin bu 

yükümlülüğü yerine getirmek üzere alacağı tedbirler konusunda herhangi bir 

sınırlama yer almamaktadır.345 Söz konusu bu yükümlülük yerine getirilirken gerekli 

özen gösterilmemiş veya suçluların yakalanıp cezalandırılmasında yetersiz 

kalınmışsa, kabul eden devletin uluslararası sorumluluğu gündeme gelmektedir. 

Uygulamada, gerekli özenin gösterilmesine rağmen misyon binalarının zarara 

uğraması durumunda, uluslararası sorumluluğun söz konusu olmayacağı kabul 

edilmektedir.346 Misyon binalarının dokunulmazlığının ihlâl edilmesi, genellikle 

uluslararası sorumluluk ile sonuçlanırken, bazı durumlarda, uluslararası ilişkilerde 

önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır.347 
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 Bina dokunulmazlığının sağladığı ayrıcalığın kapsamının belirlenmesinden 

sonra, misyon binası teriminden, tam olarak anlaşılması gereken üzerinde 

durulmalıdır. Bina dokunulmazlığının konusunu oluşturan misyon binası kavramı, 

Sözleşmenin tanımlarla ilgili kısmında açıklanmıştır. Buna göre, misyon binaları, 

misyon şefinin ikametgâhı ve misyonun faaliyetleri için kullanılan binaları ve 

bunlarla ilişkili arazileri kapsamaktadır. Söz konusu bu taşınmazların, 

dokunulmazlığın kapsamına girebilmesi için mülkiyet şartı aranmamaktadır.348 Bir 

başka anlatımla, misyon şefin ikametgâhı ve misyon faaliyetleri için kullanılan 

binalar üzerinde gönderen devletin mülkiyet hakkı dışında herhangi bir sınırlı ayni 

hakka veya kira hakkına sahip olması durumu değiştirmemektedir.  

 Misyon binası kavramına, misyon şefinin ikametgâhının dahil edilmesi, söz 

konusu kişinin sahip olduğu kişi dokunulmazlığının doğal bir sonucu olarak 

değerlendirilmektedir.349 Kişi dokunulmazlığının misyon şefine sağladığı 

ayrıcalıkların uygulanabilirlik kazanabilmesi için, ikametgâhının da dokunulmazlığa 

sahip olması gereklilik gösteren bir durumdur. Bu husus göz önüne alındığında, 

uygulamada yorum gerektirecek bazı durumların gündeme gelmesi mümkün 

olmaktadır. Bunlara örnek olarak, misyon şefinin otelde ikamet etmesi gösterilebilir. 

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırabilmek için, öncelikle bina 

dokunulmazlığının kapsamını tespit etmek gerekmektedir. Söz konusu kapsamı geniş 

tutup, tüm oteli dokunulmazlık bünyesinde değerlendirmenin yanında; aksi bir 

yorumla, ikametgâh kavramını dar yorumlayıp, misyon şefinin otelde ikamet etmesi 

halinde, bina dokunulmazlığının gündeme gelmeyeceğini ileri sürmekte mümkündür. 

Ancak, diplomatik ayrıcalıkların dayandığı hukukî temelin, görevi gereği gibi ifa 

etmek olduğu göz önüne alınırsa, en uygun çözüm, otelin misyon şefinin ikameti için 

ayrılan kısımlarının bina dokunulmazlığı kapsamına dahil edilmesidir.350 Bu şekilde, 

otelde meydana gelebilecek ve kabul eden devlet makamlarının müdahalesini 
                                                                                                                                          
büyük tepkiyle karşilânmış ve Güvenlik Konseyi’nin, 660 Sayılı Kararıyla bu işgali, uluslararası barış 

ve güvenliğin bozulması olarak belirlemesinde etkili olmuştur. URE, s. 35 – 36; Funda KESKĐN, 

Birleşmiş Milletler ve Türkiye , Uluslararası Barış ve Güvenliğe Đli şkin Sorunlar , Ekin Yay., 

Ankara, 2005, s. 67. 
348 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 1/i. 
349 ALSAN (1947), s. 274; O’BRIEN, s. 303. 
350 BERKĐ, s. 84. 
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gerektirecek herhangi bir olayda, misyon şefinin rızasının aranması gibi, diplomatik 

ayrıcalıkların amacını ihlâl eden bir durum ile karşılaşılmamış olunur. 

 Misyon binalarının dokunulmazlığı, bina içindeki eşyalar, mallar ve nakil 

vasıtalarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda, herhangi bir el koyma, haciz veya icra 

işlemi söz konusu olmamaktadır.351 Bina dokunulmazlığının doğal bir sonucu olan 

bu husus, madde hükmünde ayrıca düzenlenerek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar 

önlenmiştir. Hükümde geçen, el koyma, haciz ve icra işlemleri sınırlı sayıda 

tutulmamış, aksine tüm zorlayıcı işlemler örnekleme yöntemiyle dokunulmazlık 

kapsamına dahil edilmiştir. Misyon binası içerisinde bulunan eşya ve malların 

dokunulmazlıkları, uygulamada ek önlemleri gerektirmezken; nakil vasıtalarının 

dokunulmazlıkları, trafik içerisinde seyir halinde bulunmaları nedeniyle çeşitli 

yöntemlere başvurulmasına neden olmaktadır. Bu konuda, devletler arasındaki 

ili şkilerde genel bir uygulama halini almış hususlar bulunmaktadır. Misyonun nakil 

vasıtaları üzerinde, C.D (Corps diplomatique) işareti ve belirli bir renkte levha 

üzerindeki özel plakalar bulunmaktadır.352 Bu şekilde, trafikte ortaya çıkabilecek ve 

misyon nakil vasıtasının dokunulmazlığının ihlâli sonucunu doğurabilecek olayların 

önüne geçilmiş olmaktadır. Bunun yanında, nakil vasıtalarının şoförlerine kabul eden 

devlet Dışişleri Bakanlığı’nca verilen belgenin ibrazı durumunda, düzeni bozmamak 

şartıyla geçiş önceliği hakkı ortaya çıkmaktadır.353 Misyon nakil vasıtalarının, 

trafikte kabul eden devlet makamlarının işlemlerinin konusu olmamaları için ayırt 

edici işaretler taşımaları, diplomatik ayrıcalıkların amacı ile örtüşürken; geçiş 

önceliği tanıyan uygulama ise, görevin gereği gibi ifası koşulunu ihlâl eden bir 

nitelik taşımaktadır. Kabul eden devlet hukuk düzenine, uygulama boyutunda 

aykırılık teşkil edebilecek bu durum, aynı zamanda ortaya çıkacak uyuşmazlıkların 

sayısında artışa neden olacak niteliktedir. 

 Bina dokunulmazlığının söz konusu olabilmesi için, öncelikle yabancı devlet 

misyonlarının görevlerini yerine getirecekleri binalarının bulunması gerekmektedir. 

Bu durum, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde kabul eden devlet için, 

yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Buna göre, kabul eden devlet, gönderen devlet 
                                                 
351 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 22/3. 
352 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 73. 
353 Ibid. 
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için misyon binası edinilmesini kolaylaştıracak veya başka suretle yer bulunmasını 

sağlayacaktır.354 Aynı durum, gerektiği taktirde misyon üyelerine yer bulunmasında 

da söz konusu olmaktadır.355 Gönderen devlet misyonlarının görevlerini ifa amacıyla 

taşınmaz mal iktisapları, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşımaktadır. 

Uygulamada ise, taraf devletler arasında ikili anlaşmalar ile misyon binaları inşası 

için karşılıklı arsa tahsisi yolu izlenmektedir. Bu anlaşmalarda, söz konusu 

taşınmazların takas yoluyla, eşit miktarlarda ve bedelsiz iktisap edilmeleri 

koşullarına rastlanmaktadır.356 Türkiye’de, gönderen devletlere misyonları için 

taşınmaz tahsisi karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, ikili anlaşma hükümlerine göre ve 

nota teatisi ile gerçekleştirilmektedir. Ankara’da yabancı devlet misyonları için tahsis 

edilen taşınmazlar, 1980 yılından itibaren, Oran Sitesi’nde yer almaktadır. Söz 

konusu bu uygulama, herhangi bir zorunluluk teşkil etmemektedir.357 Bu konudaki iç 

hukuk düzenlemesi, Ecnebi Devletlere Ankara’da Sefarethane ve Konsoloshane Đnşa 

Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında 6593 sayılı Kanun’dan 

oluşmaktadır.358 

 Bina dokunulmazlığı ile ilgili üzerinde durulması gereken son husus, bu 

ayrıcalığın kabul eden devlet misyonuna kazandırdığı bir hakka ilişkindir. Buna göre, 

misyon ve misyon şefi, gönderen devletin bayrağını ve armasını misyon binalarında 

ve misyon şefinin nakil vasıtalarında kullanabilmektedir. Misyon binaları kavramına 

misyon şefinin ikametgâhının da dahil olması, söz konusu hakkına burada da 

kullanılabilmesine yol açmaktadır.359 Uygulamada ise, gönderen devletin 

misyonunun bulunduğu şehirde, aynı zamanda bir konsolosluğunun da bulunması 

                                                 
354 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 21/1. 
355 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 21/2. 
356 Nuray EKŞĐ, “Türkiye’deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletlere, Diplomatik 

Temsilciliklere, Konsolosluklara ve Uluslararası Kuruluşlara Tanınan Haklar”, Milletlerarası Hukuk 

ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, Y. 24, S. 1 – 2, 2004, 

s. 400 – 401. 
357 EKŞĐ, s. 403. 
358 R.G. 27.05.1955, S. 9013. 
359 Viyana Diplomasi Đlişkiler Sözleşmesi madde 20. 
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durumunda, bayrak ve arma kullanma hakkı, sadece diplomatik misyon tarafından 

kullanılmaktadır.360 

 

 3. Haberleşme Dokunulmazlığı 

  

 Diplomasi temsilcilerinin, diplomatik misyon bünyesinde görevlerinin gereği 

gibi ifa edebilmeleri için gerekli olan bir diğer diplomatik ayrıcalık, haberleşme 

dokunulmazlığıdır. Bir başka anlatımla, haberleşme dokunulmazlığı, misyonun, 

kabul eden devlet hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri gönderen devlet 

makamlarına rapor olarak sunmak görevinin gereği gibi yerine getirilmesi için 

zorunludur.361 Buna göre, kabul eden devlet makamları, diplomatik misyonun her 

türlü resmî amaç için gerçekleştirdiği haberleşmeye izin verecek ve bunu 

koruyacaktır. Kişi ve bina dokunulmazlıklarında olduğu gibi, haberleşme 

dokunulmazlığı da iki yönlü bir özellik göstermektedir. Kabul eden devlet 

makamları, diplomatik misyonun resmî amaçla haberleşmesine izin vereceği gibi, bu 

haberleşmeyi koruma yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır. Bu hususta, 

korunması ve izin verilmesi gereken haberleşmenin kapsamı önem taşımaktadır. 

Haberleşme dokunulmazlığı, gönderen devlet, diğer misyonlar ve konsolosluklarla 

olan haberleşmeyi kapsamaktadır. Söz konusu diplomatik misyon ve 

konsoloslukların bulunduğu yer, dokunulmazlığın uygulanması için herhangi bir 

önem taşımamaktadır. Resmî haberleşmenin kapsamının yanında, bu doğrultuda 

kullanılan vasıtalar da önem taşımaktadır. Diplomatik kurye, kodlu veya şifreli 

mesajların yanında, uygun bütün haberleşme vasıtalarının kullanılması mümkündür. 

Sadece, telsiz vericisinin kurulmasında, kabul eden devletin bu yöndeki rızası 

gereklidir.362 Diplomasi uygulamasının gelişim süreci içerisinde, modern diplomasi 

ile beraber öncelikle posta yoluyla haberleşmenin kullanıldığı görülmektedir. 

Diplomatik misyonların bu yolla haberleşmelerinin sıklıkla ihlâl edilmesi, şifreli 

                                                 
360 ALTUĞ (1972), s. 138. 
361 Tim HILLIER, Sourcebook On Public International Law, Cavendish Publishing, London – 

Sydney, 1998, s. 318; Supra, s. 55. 
362 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 27/1. 



 86 

haberleşmenin ön plâna çıkmasına neden olmuştur. Bu uygulamanın ardından ise, 

diplomatik kurye kullanımı yaygınlaşmıştır.363 Türkiye Cumhuriyeti Diplomatik 

Misyonlarının haberleşmesi, günümüzde, kripto telgraf, güvenli faks makinesi ve 

nadiren, sesleri şifreleyen telefon cihazı ile gerçekleştirilmektedir.364 

 Haberleşme dokunulmazlığı kapsamında düzenlenen bir başka husus, resmî 

yazışmadır. Diplomatik misyona ait ve misyonun görevleriyle ilgili her türlü 

yazışma,  diplomatik misyonun resmî yazışmasını oluşturmaktadır.365 Diplomatik 

misyonun görevlerini yerine getirirken, kabul eden devlet bünyesindeki muhatabı, 

diplomasi uygulamasına göre, dışişleri bakanlığıdır. Bir başka anlatımla, misyonun 

kabul devlet nezdinde gerçekleştireceği resmî işlemler, dışişleri bakanlığı aracılığıyla 

yürütülür. Söz konusu husus, misyonun görevlerini yerine getirirken uyması gereken 

yükümlülükler arasındadır.366 Resmî işlemlerin dışişleri bakanlığı aracılığıyla 

yürütülmesi, resmî yazışmalar ile gerçekleştirilir. Resmî yazışma, nota, muhtıra ve 

imzalı mektup yöntemlerinden oluşmaktadır. Nota, diplomatik misyon ile dışişleri 

bakanlığı arasında, siyasî girişimde bulunmak, resmî bilgi talep etmek ve anlaşmaları 

resmîleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Muhtıra ise, nota kadar sıkı şekil şartlarına 

bağlı olmayan, herhangi bir girişim, görüş bildirimi gibi hususları içeren bir metindir. 

Nota ve muhtıranın aksine imzalı mektup, dışişleri bakanının yanında, üst düzey 

devlet yetkililerine de gönderilebilen ve önemli siyasî konuların dışında, taziye, 

kutlama veya teşekkür amaçları taşıyabilen bir metindir.367 

 Haberleşme dokunulmazlığının kapsamına giren bir başka kavram, 

diplomatik çantadır. Diplomatik çantanın teslimi, diplomatik kurye tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu hususta öncelikle diplomatik çanta üzerinde durmak 

gerekmektedir. Diplomatik çanta, mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir; açılması veya 

alıkonulması mümkün değildir.368 Bu mutlak özelliğinin yanı sıra, niteliğini gösteren 

                                                 
363 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 58 – 59, 72. 
364 ĐSKĐT, s. 284 – 285.     
365 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 27/2. 
366 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 41/2. 
367 ĐSKĐT, s. 285 – 287.  
368 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 27/3. 
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harici işaretleri taşıması zorunludur.369 Bunun yanında, sadece diplomatik evrak veya 

resmî amaçlar için kullanılan maddeleri içermesi mümkündür.370 Diplomatik çanta 

ile ilgili düzenlemeler ayrıntılı bir nitelik taşısa da, uygulamada karşılaşilân 

sorunların büyük bir kısmı bu kavrama ilişkindir.371 Bu konuyla ilgili en çarpıcı olay, 

Temmuz 1984’te Đngiltere’de gerçekleşmiştir. Nijerya eski Bakanlarından Umaru 

Dikko, Londra’da kaçırıldıktan sonra, bir sandığa yerleştirilmi ş ve söz konusu sandık 

Nijerya diplomasi temsilcisi eşliğinde Stanstead Havalimanı’na, Nijerya’ya giden 

uçağa yerleştirilmek üzere getirilmiştir. Yetkililerin sandığın taşıması gereken harici 

işaretleri ihtiva etmediğini belirlemelerinin ardından, sandık açılmış ve Umaru Dikko 

kurtarılmıştır.372 Bu ve buna benzer olayların, diplomatik çantanın sahip olduğu 

dokunulmazlığın kötüye kullanılmasına yol açması, devletlerin çeşitli uygulamalara 

başvurmasına neden olmuştur. Đngiltere’de kabul gören uygulama, elektronik 

                                                 
369 Diplomatik çantanın taşıması gerekli olan harici işaretler dışında tanımlanmış herhangi bir fiziksel 

özelliği bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, bir uçak dolusu sandık veya tek başına bir paket, gerekli 

olan harici işaretleri taşıdıkları takdirde, diplomatik çanta niteliği taşıyabilirler. Martin DIXON, 

Textbook on International Law, Blackstone, London, 1993, s. 163. 
370 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 27/4; Diplomatik çantanın, sadece diplomatik evrak 

veya resmî maksatlar için kullanılan maddeleri içerebileceği yönündeki düzenlemede, resmî maksatlar 

için kullanılan madde ifadesinin yeteri kadar açık olmadığı ve bu nedenle, kişisel korunma amacıyla 

diplomatik çantada silâh taşınmasına olanak sağladığı şeklinde yorumlar mevcut bulunmaktadır. Bkz. 

Ayhan KORTUNAY, Milletlerarası Hukukta Diplomasi Temsilcileri ve Ko nsolosların 

Dokunulmazlık ve Bağışıklıkları , (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Đstanbul, 1996, s. 38; Söz 

konusu bu yoruma katılmak mümkün gözükmemektedir. Her ne kadar, resmî maksatlar için kullanılan 

maddeler ifadesi tanımlayıcı bir özelliğe sahip olmasa da, diplomatik ayrıcalıkların temelini oluşturan 

görevi gereği gibi ifa etme görüşü ve Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin genel özellikleri göz 

önüne alındığında, ilgili ifadenin bu şekilde geniş yorumlanması mümkün olmamaktadır. Diplomasi 

uygulamasında, misyon kadrosu üyelerinin silâh taşıması konusunun, kabul eden devlet makamlarınca 

üzerinde dikkatle durulan konulardan biri olması, geniş yorumun diplomasi uygulamasında da kabul 

görmediğini ortaya koymaktadır. OPPENHEIM, s. 1098. 
371 Diplomatik çantanın, uyuşturucu, alkol, döviz ve silâh kaçırma amaçlarıyla kullanıldığı örnekler 

mevcuttur. PAZARCI (1999), s. 90; Ülke dışına çıkarılması yasaklanmış kültür malları açısından 

geçerli olan bu engelin, diplomatik çantanın sahip olduğu mutlak dokunulmazlık kullanılarak 

aşılmasına yönelik olaylara sıkça rastlanılmaktadır. Serap AKĐPEK, Ulusal ve Uluslararası Hukuk 

Açısından Kültür Malları , Turhan Kitabevi, Ankara, 1999, s. 130. 
372 HILLIER, s. 318; O’BRIEN, s. 307. 
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sistemler aracılığıyla diplomatik çantanın açılmasına gerek kalmadan, 

içerisindekilerin kontrol edilmesi şeklinde gelişmiştir.373 Söz konusu uygulama, 

devletlerin çoğunluğu tarafından kabul görmemesine rağmen,  bu şekilde Viyana 

Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde düzenlenen açılmama ve alıkonulmama 

ölçütlerinin ihlâl edilmediği görüşü savunulmaktadır.374 Bu tip genel uygulamaların 

yanında, kabul eden devletin içinde bulunduğu özel durum göz önüne alınarak, 

diplomatik çanta dokunulmazlığı için geçici önlemler alınmasına ilişkin olaylar da 

mevcuttur. Buna göre, Ocak 1973’te Nijerya’da, para biriminin değiştirilmesi 

esnasında kaçakçılığı önlemek amacıyla altı haftalık süre boyunca, diplomatik 

çantalara dokunulmazlık tanınmayacağı duyurulmuştur.375 

 Diplomatik çanta dokunulmazlığının yaygın bir biçimde kötüye kullanılması 

ve bu durumun devletleri birbirinden değişik önlemler alma durumunda bırakması, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun bu konu üzerinde çalışma başlatmasına neden 

olmuştur. Söz konusu çalışmaların sonunda, Diplomatik Kurye ve Çantanın 

Statülerine Đlişkin Tasarı Maddeleri ortaya çıkmıştır.376 Buna göre, diplomatik çanta, 

bulunduğu yere bakılmaksızın, mutlak bir dokunulmazlığa sahip olarak 

düzenlenmiştir. Bu mutlaklığın, hiçbir şekilde (elektronik arama yolları dahil) ihlâl 

edilmesi mümkün değildir.377 Uygulamada karşılaşilân ihlâller ve bunlara karşı 

devletlerin tek taraflı olarak aldığı önlemlerin varlığına rağmen, Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun diplomatik çanta dokunulmazlığını kısıtlaması ve daha ayrıntılı 

şartlara bağlaması beklenirken, söz konusu mutlaklığın pekiştirilmesi, ilk bakışta 

doğru bir yaklaşım olarak gözükmemektedir. Diplomasi uygulaması açısından, 

günümüz özelliklerinin göz önüne alındığı bir düzenlemenin çok daha isabetli 

olacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur. Taslak Maddelerde ise, bu hususun tam tersi 

                                                 
373 SHAW, s. 469. 
374 OPPENHEIM, s. 1088. 
375 Ibid. 
376 DIXON, s. 163. 
377 Diplomatik Kurye ve Çantanın Statülerine Đlişkin Tasarı Maddeleri (Tasarı Maddeleri) Madde 

28/1; Söz konusu madde hükmü için bkz. “Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag 

not Accompanied by the Diplomatic Courier”, Document, A/CN.4/L.400, Yearbook of International 

Law Commission, Vol. 1, 1986, http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l400.pdf  

(Erişim Tarihi – 15.04.2008). 
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bir görünümün varlığı, diplomasinin karşılıklılık özelliği ile açıklanabilir. Her ne 

kadar diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığı sıkça ihlâl edilse de, bu kavram, 

misyonların haberleşmesi için zaruri bir unsurdur. Bu doğrultuda, dokunulmazlığın 

kısıtlanmasını destekleyen devletler, bu kısıtlamanın yabancı devletlerde görev yapan 

kendi misyonları için de geçerli olacağı gerçeği karşısında, mutlak dokunulmazlığı 

tercih etmişlerdir.378 Tasarı Maddelerinin, günümüz itibariyle, ilerleyen zamanlarda 

bu konuyla ilgili düzenlenecek bir uluslararası sözleşmeye temel teşkil etme dışında 

bir niteliği bulunmamaktadır. Maddeler içerisinde diplomasi uygulamasından 

farklılık taşıyanların, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşımadığı ise, 

tartışmasız bir husustur.379 

  Diplomasi uygulaması içerisinde yer almasa da, konsolosluk ayrıcalıkları 

bünyesinde düzenlenen haberleşme dokunulmazlığına bağlı konsolosluk torbası 

kavramı, çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Viyana Konsolosluk Đlişkileri 

Sözleşmesi’nde düzenlenen konsolosluk torbası, yazışmalar, belgeler ve eşyalar 

dışında herhangi bir şey ihtiva edememektedir. Kabul eden devlet makamları, bu 

durumun aksini işaret eden ciddi nedenlere sahiplerse, söz konusu torbanın, gönderen 

devlet temsilcisi önünde açılmasını talep etme hakkına sahiptirler. Bu talep olumlu 

karşılanmazsa, konsolosluk torbası geri çevrilir.380 Özetlenecek olursa, konsolosluk 

torbası, diplomatik çanta gibi mutlak bir dokunulmazlığa sahip değildir. Uygulamada 

ise, diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığını yol açtığı bir diğer problem, 

konsolosluk torbalarının, diplomatik çanta olarak gösterilmesi ve diplomatik çantanın 

içerisinde bulundurulmasıdır. Bu durumda, daha dar kapsamlı bir dokunulmazlığa 

tâbi olan konsolosluk torbaları ve muhtevalarının, hukuka aykırı bir şekilde, 

diplomatik ayrıcalıklara ilişkin hükümlere tâbi olmaları sonucu ortaya 

çıkmaktadır.381 Bu durumu ortadan kaldırabilmek için en uygun çözüm, diplomatik 

çanta ve konsolosluk torbası arasındaki dokunulmazlık açısından var olan farkları 

ortadan kaldırmak olacaktır. Bu doğrultuda yapılması gereken, uygulamada 

                                                 
378 Id., s. 164. 
379 BARKER, s. 187. 
380 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 35/3. 
381 Gündüz ÖKÇÜN, “Konsolosluk Đlişkilerinde Kolaylıklar, Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar”, 

AÜSBFD, C. 27, S. 3, Eylül 1972, s. 137. 
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mutlaklığı nedeniyle sorunlara yol açan diplomatik çanta dokunulmazlığının 

daraltılmasıdır. Konsolosluk torbasının, gönderen devlet temsilcisi tarafından, kabul 

eden devlet yetkilileri önünde açılmasının talep edilmesi hakkının, kabul eden devlet 

yetkililerinin takdir hakkına bağlı olması, yerinde bir düzenleme niteliği 

taşımamaktadır. Bu nedenle, iki kavram arasındaki farklar kaldırılırken, uygulamanın 

mümkün olduğu kadar sorunsuz olmasını sağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde 

durulmalıdır.382 

 Diplomatik çanta ile gündeme gelen bir diğer kavram, onu teslim ile görevli 

diplomatik kuryedir. Diplomatik kurye, teslim görevini yerine getirmek üzere 

görevlendirilmiş bir kişi olabileceği gibi, geçici olarak bu görevle sınırlı olarak 

görevlendirilmesi de mümkündür. Đlk durumda, diplomatik kurye, kabul eden devlet 

tarafından korunacağı gibi, kişi dokunulmazlığından da yararlanacaktır. Bu 

kapsamda, herhangi bir şekilde tutuklanması veya gözaltına alınması mümkün 

değildir.383 Geçici görevle görevlendirilen diplomatik kuryeler ise, teslim görevini 

yerine getirdikleri ana kadar kişi dokunulmazlığından faydalanırlar. Bir başka 

anlatımla, teslimin gerçekleşmesi ile kişi dokunulmazlıkları sona erer.384 Geçici 

görevle görevlendirilen kuryelerin, kişi dokunulmazlıklarının mutlak olmaması ve 

görevin ifası ile sınırlandırılması, genel görevli diplomatik kuryelerin kişi 

dokunulmazlıklarının mutlak olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Viyana 

Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin genel yapısı göz önüne alındığında, diplomasi 

temsilcilerinin ve diğer önemli kavramların tek bir madde hükmünde, tanımları 

verilmek suretiyle düzenlendikleri görülmektedir. Bu durumda ise, Sözleşmenin 

genel görünümüne aykırı olarak, diplomatik kurye, diğer diplomasi temsilcilerinden 

ayrı olarak düzenleme bulmuştur. Bu durum, misyon kadrosu üyeleri içerisindeki 

yeri ve tâbi olduğu ayrıcalıklar konusunda sorunların yaşanmasına neden olabilecek 

niteliktedir. Yapılması gereken, diplomatik kurye kavramının, diğerleriyle beraber 

                                                 
382 Bu görüşün aksine, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun meydana getirdiği Tasarı Maddeleri’nde 

söz konusu farklılık, diplomatik çantanın dokunulmazlığının tamamen mutlak hale getirilmesi, buna 

karşılık konsolosluk torbasıyla ilgili düzenlemenin aynen korunması yoluyla daha da fazlalaşmıştır. 

Bkz. Tasarı Maddeleri Madde 28/1 – 2.  
383 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 27/5. 
384 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 27/6. 
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tanımlanması ve tâbi olduğu ayrıcalıkların ayrı hükümde düzenlenmesidir. Şu andaki 

düzenlemenin eksikliği, misyon kadrosunun herhangi bir üyesinin diplomatik kurye 

sıfatıyla görev yapabilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.385  

 

 4. Seyahat Dokunulmazlığı 

 

 Misyonun görevlerini gereği gibi ifa etmesinin bir başka unsuru, seyahat 

dokunulmazlığıdır. Haberleşme dokunulmazlığı gibi seyahat dokunulmazlığı da 

kabul eden devlet hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri gönderen devlet 

makamlarına rapor olarak sunmak görevinin gereği gibi ifa edilmesi için zorunlu 

olan bir ayrıcalıktır.386 Buna göre, kabul eden devlet, misyonun bütün üyelerine 

hareket ve seyahat serbestliği tanımakla yükümlüdür. Bu durumun tek istisnasını, 

millî güvenlik nedenleriyle girişi yasaklanan veya kurallara bağlanan bölgeler 

oluşturmaktadır.387 Millî güvenlik nedeniyle girişi yasaklanan veya kurallara 

bağlanan bölge kavramının, sınırları belirsiz ve çok geniş olması nedeniyle, 

diplomatik ayrıcalıkları kısıtlayan bir nitelik taşıdığı yönünde görüşler mevcuttur.388 

Millî güvenlik kavramının sınırlarının belli olmadığı ve diplomatik ayrıcalıkları 

sınırlayıcı özellik taşıdığı tartışmasız bir husustur. Ancak, bu durumun aksini 

oluşturan ayrıntılı bir düzenlemenin, seyahat dokunulmazlığını sınırlayan hususlar 

bakımından Sözleşmede yer almasının, bağımsız siyasî otorite gibi çok daha mühim 

bir kavramı sınırlayacağı ve uygulamasının güç olacağı açıktır. Sözleşmede şu anda 

yer alan düzenleme, diplomatik ayrıcalıklara tamamen uygun olmasa da, uluslararası 

ili şkilerin yürütülmesinde üstün tutulması gereken bir nitelik taşımaktadır.389 

                                                 
385 ÇELĐK (1980), s. 530. 
386 HILLIER, s. 318. 
387 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 26. 
388 Đlgili görüş için bkz. BOZKURT – KÜTÜKÇÜ – POYRAZ, s. 207. 
389 Millî güvenlik nedeniyle girişi yasaklanan veya kurallara bağlanan bölgeler gibi tanımlayıcı 

özellikten yoksun kavramların, diplomasi uygulamasında uyuşmazlıklara neden olması sıklıkla 

rastlanılan bir durumdur. Bu kapsamda örnek olarak gösterilebilecek olayda, 6 Eylül 1948 tarihinde 

Romanya’da görev yapmakta olan dört ABD diplomasi temsilcisi, yasaklanmış bir bölgenin 

fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle tutuklanmışlardır. ABD, diplomasi temsilcilerinin sadece doğa 
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III. BA ĞIŞIKLIKLAR 

 

 1. Yargı Bağışıklığı 

 

 Diplomatik misyonun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekliliği 

tartışılmaz olan bir diğer ayrıcalık, yargı bağışıklığıdır. Hukukî ve cezaî yargı 

bağışıklıkları olarak ikiye ayrılan bu kavram, diplomasi temsilcisinin yargılamaya 

tâbi tutulmaması anlamına gelmektedir. Hukukî ve cezaî yargı bağışıklıklarının, 

taşıdığı özellikler birbirleri ile farklılaşırken, genel olarak yargı bağışıklığı ele 

alındığında, mutlak bir kavram olmadığı görülmektedir. Diplomasi temsilcileri 

açısından geçerli olan ve yargılamaya tâbi tutulmama anlamına gelen yargı 

bağışıklığı, üç şekilde sınırlandırılmıştır. Yargı bağışıklığının genel görünümü için 

geçerli olan bu hususların ilki, istenmeyen şahıs ilânıdır. Kabul eden devlet 

ülkesinde, herhangi bir fiilî sonrasında, sahip olduğu yargı bağışıklığı nedeniyle 

yargılanamayan diplomasi temsilcisinin, istenmeyen şahıs ilân edilmesi, yargı 

bağışıklığını tam olarak daraltan bir neden olmasa da, söz konusu diplomasi 

temsilcisinin görevini sona erdirdiğinden bir nevi kontrol mekanizması işlevi 

görmektedir.390 

 Bu konuda bir diğer husus, diplomasi temsilcisinin sahip olduğu yargı 

bağışıklığının, onu gönderen devlet yargısından bağışık kılmaması durumudur.391 Bir 

başka anlatımla, kabul eden devlet ülkesindeki fiilî nedeniyle yargılamaya tâbi 

tutulamayan diplomasi temsilcisi, aynı fiil gönderen devlet hukuk düzeninde yer 

alıyorsa, burada yargılamaya tâbi tutulabilir. Ancak uygulamada, genellikle gönderen 

                                                                                                                                          
fotoğrafları çektiklerini ve bu nedenle tutuklanmalarının diplomatik ayrıcalıklara aykırı olduğunu ileri 

sürmüş; Romanya ise, söz konusu kişilerin diplomatik ayrıcalıklarını casusluk faaliyetleri 

gerçekleştirmek amacıyla kötüye kullandıklarını belirtmiştir. WILSON, s. 64 – 65.  
390 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 9. 
391 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 31/4. 
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devlet makamlarının, diplomasi temsilcilerini yargılama konusunda istekli 

olmadıkları göze çarpmaktadır.392 

 Bu konudaki son husus, diplomasi temsilcisinin yargı bağışıklığının, 

gönderen devletçe kaldırılmasıdır.393 Uygulamada çok sık olmasa da karşılaşılan bu 

durum, mutlaka açıkça gerçekleştirilmelidir.394 Böylece, taraf devletler arasında, 

yargı bağışıklığına yönelik uyuşmazlıklar önlenmiş olmaktadır.395 Gönderen devlet 

tarafından yabancı devlet ülkesinde görev yapmakta olan diplomasi temsilcisinin 

yargı bağışıklığının kaldırılması, yetkili gönderen devlet makamlarınca yapılabildiği 

gibi, diplomasi temsilcisinin görev yaptığı misyonun şefi tarafından da 

gerçekleştirilebilir. 396 Bunların yanında, diplomasi temsilcisi tarafından yargı yoluna 

başvurulması durumunda, yargı bağışıklığının, karşı iddia bakımından, gündeme 
                                                 
392 Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti uygulaması şu şekilde gelişmektedir. Yargı bağışıklığından 

yararlandığı Dışişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen şahıs hakkında yargı bağışıklığı nedeniyle 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Soruşturma dosyası Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderildikten sonra, Dışişleri Bakanlığı bu dosyayı bir nota ile birlikte gönderen Devlet 

Dışişleri Bakanlığı’na intikal ettirir. Dosyanın gönderen Devlet Dışişleri Bakanlığı’na intikali, ilgili 

Devlet nezdindeki Büyükelçilik aracılığıyla gerçekleştirilir. Durmuş TEZCAN, “Türk Hukukunda 

Diplomatik Yargı Bağışıklığı”, Birleşmiş Milletler Türk Derne ği Yıllı ğı, BM 40. Yıl Armağanı, 

Ankara, 1986, s. 152 – 153.  
393 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 32/1. 
394 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 32/2. 
395 Bu konuyla ilgili günümüze en yakın olay ABD’de gerçekleşmiştir. 3 Ocak 1997 tarihinde, 

ABD’de görev yapmakta olan Gürcistan diplomasi temsilcisi Gueorgui Makharadze’nin karıştığı 

trafik kazasında, on altı yaşındaki Joviane Waltrick hayatını kaybetmiştir. Olay sırasında aşırı hız 

yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Makharadze’ye sahip olduğu diplomatik ayrıcalıklar nedeniyle 

alkol testi yapılmamıştır. Olayın ardından oluşan kamuoyu tepkisinin de etkisiyle Gürcistan 

Başbakanı, Eduad Shevardnadze, söz konusu diplomasi temsilcisinin yargı bağışıklığını kaldırmıştır. 

Yapılan yargılamanın ardından Makharadze yirmi bir yıl hapis cezasına mahkum olmuştur. Mark S. 

ZAID, “Diplomatic Immunity, to Have or Not to Have, That is the Question”, ILSA J. Int’l & Comp. 

L. , Vol. 4, N. 623, 1997 – 1998, s. 628; ÜNAL, s. 140; Yargı bağışıklığının gönderen devlet 

tarafından kaldırılması günümüzde kabul gören bir uygulama olsa da, genel bir uygulama alanı 

bulamamıştır. Moskova’da görev yapmakta olan bir ABD diplomasi temsilcisi, karıştığı trafik kazası 

sonucu oradan geçmekte olan bir yayanın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Alkollü araç 

kullandığı ileri sürülen diplomasi temsilcisi hakkında, ABD tarafından yargı bağışıklığı kaldırılmadığı 

gibi, söz konusu kişi Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaya devam etmiştir. ZAID, s. 630 
396 OPPENHEIM, s. 1199 – 1100.  
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gelmesi mümkün olmamaktadır.397 Bir başka anlatımla, diplomasi temsilcisinin 

açtığı dâvada, yargı bağışıklığını ileri sürmesi mümkün değildir. Bu konuyla ilgili 

üzerinde durulması gereken bir diğer husus, hükmün icrası ile ilgilidir. Medeni ve 

idarî dâvalar bakımından yargı bağışıklığının kaldırılması, hükmün icrası bakımından 

da bağışıklığın kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Bunun için, ayrıca bağışıklığın 

kaldırılması gereklidir.398 

 Yargı bağışıklığı ile ilgili ayrıntılı açıklamalara geçmeden önce, üzerinde 

durulması gereken son husus, diplomasi temsilcisinin kabul eden devlet mahkemeleri 

önünde tanıklık yapma durumudur. Diplomasi temsilcisi için bu konuda bir 

zorunluluk bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, diplomasi temsilcisi kabul eden 

devlet mahkemeleri önünde tanıklık yapmaya zorlanamaz.399 Diplomasi temsilcisinin 

kendi rızasıyla, kabul eden devlet mahkemeleri önünde tanıklık yapması mümkün 

olduğu gibi, kendisini gönderen devlet makamlarınca istinabe yoluyla dinlenmesi de 

söz konusu olmaktadır.400 

 

 A. Cezaî Yargı Bağışıklığı 

 

 Diplomasi temsilcilerinin, sahip olduğu cezaî yargı bağışıklığı mutlaktır. Bu 

konuda, herhangi bir istisna düzenlenmediği gibi, suçun unsurları ile ilgili bir ayrım 

da söz konusu değildir.401 Konsolosluk görevlilerinin sahip oldukları yargı 

bağışıklığı göz önüne alındığında, resmî görevlerin yerine getirilmesi sırasında 

işlenen fiillerden dolayı cezaî yargı bağışıklığından yararlanmalarının söz konusu 

                                                 
397 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 32/3. 
398 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 32/4. 
399 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 31/2; Diplomasi temsilcisinin bu konuda bir 

zorunluluğu olmamasına rağmen, tanıklık yapan diplomasi temsilcilerine rastlanmaktadır. ABD 

Başkanı Garfield’ın 1881 yılında öldürülmesinin ardından Venezuela Elçisi Gomancho, kendisini 

görevlendiren Devletin rızası ile tanıklık yapmıştır. MERAY (1965), s. 40; II. Dünya Savaşı sırasında 

Ankara’da görev yapmakta olan Almanya Elçisi Von Papen, uğradığı suikast girişiminin ardından, 

kendi rızasıyla Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi’nde tanıklık yapmıştır. LÜTEM (1958), s. 549.  
400 TEZCAN, s. 156. 
401 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 31/1. 
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olduğu görülmektedir.402 Diplomasi temsilcilerinin sahip olduğu cezaî yargı 

bağışıklığının söz konusu mutlak özelliği, uygulamada, konsolosluk görevlilerinin 

cezaî yargı bağışıklığı için öngörülen resmî işlem kavramı ile sınırlanmak 

istenmektedir. Cezaî yargı bağışıklığının mutlaklığına tamamen aykırı olan bu 

durumu açıklayabilmek için, misyon kadrosu üyeleri için farklı kapsamlarda 

düzenlenen, cezaî yargı bağışıklığına değinmek gerekmektedir. Buna göre, 

diplomatik ajanların cezaî yargı bağışıklığı mutlaktır.403 Bu kuralın tek istisnasını, 

kabul eden devletin vatandaşı olan veya orada daimî surette orada mukim bulunan 

diplomatik ajanın, görevlerinin ifası sırasındaki resmî işlemleri bakımından yargı 

bağışıklığına tâbi olması oluşturmaktadır.404 Bu durum, kabul eden devletin 

vatandaşı olmayan veya orada daimî surette mukim bulunmayan idarî ve teknik 

kadronun ve hizmet kadrosunun üyeleri için de geçerlidir.405 Bu düzenlemelere göre, 

söz konusu kişilerin yargı bağışıklığı sadece görevin ifası sırasında yapılan resmî 

işlemlerle sınırlı tutulmuştur. Sözleşmeyle bu tip bir düzenlemenin istisna olarak 

getirilmesi, genel kural olarak böyle bir ayrımın mevcut olmadığına işaret 

etmektedir.406 

 Türk Hukuku’nda, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı devletlerde 

görevlendirilen diplomasi temsilcilerinin, bu ülkelerde suç işlemeleri durumunda 

belirli bir uygulama takip edilmektedir. Buna göre, yabancı devlet ülkesinde Türkiye 

adına görev yapmakta olan kimse, bundan dolayı suç işlemesi durumunda, yabancı 

devlette hüküm verilmiş olsa bile, Türkiye’de yeniden yargilânır.407 Burada 

belirtilmiş olan yabancı devlette hüküm verilmiş olması durumu, Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından söz konusu kişinin yargı bağışıklığının kaldırılması ile 

mümkün olabilmektedir. Yabancı devlet ülkesinde yapilân yargılama sonucu beraat 

kararı verilmesi durumuna, mahkumiyet kararı halinde dahi yeniden yargılama 

yapılabilmesi nedeniyle, beraat kararında evleviyetle yargılama yapılabilecek olması 

                                                 
402 Viyana Konsolosluk Đlişkileri Sözleşmesi madde 43/1. 
403 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 37/1. 
404 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 38/1. 
405 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 37/2 – 3.  
406 SARGIN, s. 28 – 29.  
407 TCK madde 10. 
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hususu göz önüne bulundurularak, söz konusu düzenlemede yer verilmemiştir.408 Bu 

süreçte, yabancı devlet ülkesinde gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya 

hükümlülükte geçen süre, Türkiye’de yapılan yargılama sonucunda verilecek 

cezadan mahsup edilecektir.409 Böylece Türkiye’de yeniden yapılacak olan 

yargılamada meydana gelebilecek adaletsizlikler önlenmek istenmiştir.410 Bu kişiler 

hakkında soruşturma, Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilir. 411 Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı üyeleri için özel 

yetkili mahkeme öngörülmediğinden, yer itibariyle yetkili mahkeme, Ankara 

Mahkemesidir.412  

 Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan, yabancı devlet diplomasi 

temsilcilerinin suç işlemesi durumunda ise, öncelikle söz konusu kişinin diplomatik 

ayrıcalıklardan istifa edip etmediği, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri 

Bakanlığı’ndan öğrenilmektedir. Sanığın diplomatik ayrıcalıklardan yararlandığı 

bildirildikten sonra, sanık hakkında “takibat icrasına mahal olmadığına ve dosyanın 

onaylı örneğinin, sanığın mensup bulunduğu diplomatik misyona gönderilmek üzere 

Cumhuriyet Savcılığına tevdiine” kararı verilmektedir.413 

 Bu konuyla ilgili üzerinde durulması gereken son husus, devletlerin 

ülkelerinde görev yapmakta olan yabancı devlet diplomasi temsilcilerinin trafik 

kuralları ihlâlleri karşısında sergiledikleri tutuma ilişkindir. Özellikle, ülkelerinde 

bulunan yabancı misyon sayısı diğer devletlere göre fazla olan ABD ve Đngiltere’de 

daha çok gözlenen bu durum, ilk başta, özellikle yasak yerlere park eden misyon 

araçlarına ceza yazılması veya araçların kilitlenmesi gibi önlemlere neden olmuştur. 

Yargı bağışıklığı kapsamında bu şekildeki zorlama önlemlerinden bağışık olan 

diplomasi temsilcileri açısından bu uygulamaların açık bir ihlâl olduğu 
                                                 
408 Đzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, Ankara, 2007, s. 737. 
409 TCK madde 16. 
410 Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giri ş, Beta, Đstanbul, 

2006, s. 132.  
411 Dışişleri Bakanlığı Kanunu madde 11. 
412 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun madde 13, R.G 

04.12.1999, S. 23896; Ceza Muhakemesi Kanunu madde 14/4, R.G 17.12.2004, S. 25673. 
413 Hakkı YAŞAR, “Cezaî Yönden Diplomatik Bağışıklık ve Ayrıcalıklar”, Yargıtay Dergisi, C. 2, S. 

3, Ankara, 1976, s. 47. 
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tartışmasızdır. Bu nedenle günümüzdeki uygulama; diplomasi temsilcileri tarafından 

yapılan trafik kuralı ihlâllerin de öncelikle uyarıda bulunmak, eğer ihlâller devam 

ederse ceza kesmek ve cezalar ödenmezse ilgili diplomasi temsilcisinin misyonun bir 

üyesi olarak tanınmasının reddedilmesi veya ihlâllerin sayısında azalma olmadığı 

takdirde, ilgili kişinin ehliyet belgesinin iptali olarak gelişmiştir.414 Söz konusu bu 

uygulamaların, diplomatik ayrıcalıkları yok sayma aşamasına taşınmamaları, kamu 

düzeninin sağlanması ile sınırlı tutulmaları gerekmektedir.415 Bu sınırlar içerisinde 

gerçekleştirilen zorlama önlemlerinin diplomatik ayrıcalık kavramına herhangi bir 

aykırılığı bulunmamaktadır. 

 

 B. Hukukî Yargı Bağışıklığı 

 

 Diplomasi temsilcilerinin sahip olduğu hukukî yargı bağışıklığı, cezaî yargı 

bağışıklığında olduğu gibi mutlak değildir. Daha önce açıklanan konularda getirilen 

genel istisnalar yerine, ayrıntısıyla düzenlenmiş istisnalar mevcuttur. Buna göre, 

kabul eden devlet ülkesinde yer alan özel taşınmaz mallara ilişkin dâvalarda, hukukî 

yargı bağışıklığı söz konusu olmaz. Bu husus için söz konusu taşınmazın, gönderen 

devlet adına, diplomasi temsilcisinin tasarrufunda bulunmaması gereklidir.416 Bir 

diğer istisnaya göre, diplomasi temsilcisinin, vasiyeti tenfiz memuru, mirasın 

idarecisi, mirasçı veya vasiyet olunan kişi sıfatıyla ilgili bulunduğu mirasa ilişkin 

dâvalarda, hukukî yargı bağışıklığı uygulanmamaktadır. Bu durum için, diplomasi 

temsilcisinin gönderen devlet adına değil, özel kişi olarak hareket etmesi 

gereklidir.417 Son istisna ise, diplomasi temsilcisinin, resmî görevleri dışında, 

herhangi bir meslekî veya ticarî faaliyette bulunmasına ilişkin konularda, hukukî 

yargı bağışıklığına sahip olmamasıdır.418 Burada dikkat edilmesi gereken, diplomasi 

temsilcisinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken yükümlülüklerden birisi 

                                                 
414 OPPENHEIM, s. 1096. 
415 MENEMENCĐOĞLU, Medeniyet Nizamı, s. 69. 

 416 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 31/1-a. 

 417 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 31/1-b. 

 418 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 31/1-c. 
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olan, kabul eden devlette şahsi kazanç amacıyla herhangi bir mesleki veya ticari 

faaliyette bulunmama şartının ihlâl edilmesi durumunda, yargı bağışıklığının söz 

konusu olmayacağıdır.419 Diplomasi temsilcisinin, resmî görevi dışında, şahsi kazanç 

amacıyla yaptığı meslekî ve ticarî faaliyetlerin, yargı bağışıklığı kapsamı dışında 

bırakılıp, aynı zamanda yükümlülük olarak düzenlenmesi, bu yükümlülüğe aykırı 

fiillerin varlığında, yargı denetimini etkin hale getirmektir. Üzerinde durulması 

gereken önemli bir nokta, yukarıda açıklanan ve yargı bağışıklığı kapsamında 

olmayan istisnaî durumların sınırlı sayıda düzenlenmiş olduğudur. Bir başka 

anlatımla, söz konusu istisnalar, örnekleme yoluyla diplomasi temsilcisinin tüm özel 

işlemlerinin yargı bağışıklığı dışında kalacağı anlamına gelmemektedir.420 Viyana 

Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde bu yönde genel bir kuralın mevcut olmadığı 

yukarıda açıklanmıştır.421  

 Yargı bağışıklığı konusunda uygulama alanı bulan kavramlardan en önemlisi 

tebligattır. Bu kavramı, devletlerin ve diplomasi temsilcilerinin yargı bağışıklığı 

bakımından iki farklı şekilde ele almak gerekmektedir. Türk Hukukunda, devletlerin 

yargı bağışıklığı, özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda uygulama alanı 

bulmaz.422 Kanun gereğince, söz konusu uyuşmazlıklar kapsamında, diplomasi 

temsilcilerine tebligat yapılabilir.423 Söz konusu düzenleme ile ilgili ilk bakışta, özel 

hukuk ilişkisi kavramının tanımının verilmediği ve sınırlarının belirlenmediği 

görülmektedir. Bunun yanında, ilgili uyuşmazlıklar için, diplomasi temsilcisine 

tebligat yapılması diplomatik ayrıcalıkların açık bir ihlâli niteliği taşımaktadır.424 

Bunun yanında, diplomasi temsilcisinin temsil ettiği devlet adına kendisine tebligat 

yapılması devletlerin çoğunluğu tarafından kabul görmeyen bir uygulamadır.425 

Diplomasi temsilcisinin görevleri düzenlenirken, Viyana Diplomasi Đlişkileri 

Sözleşmesi’nin hiçbir hükmünde, diplomatik misyona tebligat yapılabileceğine 

                                                 
  419 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi madde 42. 
420 Bu görüş için bkz. H.O. AGARWAL, International Law , Asia Press, Allahabad, 1992, s. 229 
421 Supra., dn. 406. 
422 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) madde 49/1, R.G 

12.12.2007, S. 26728. 
423 MÖHUK madde 49/2. 
424 TOLUNER, s. 320. 
425 GÜNDÜZ (1984), s. 307 – 308. 
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ili şkin bir düzenleme yer almamaktadır. Sözleşmenin geneli göz önüne alınırsa, 

ayrıcalıkların esas olduğu, bunlardan yararlanılmasını engelleyen istisnaların ise dar 

yorumlanması gerektiği görülecektir. Bu durumda üstün tutulması gereken görüş, 

yabancı devletlerin yargı bağışıklıklarının olmadığı durumlarda, Dışişleri Bakanlığı 

aracılığıyla tebliğ yoluna başvurulmasının gerekli olduğudur. Bu şekilde yapılacak 

bir tebligat, usulüne uygun bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.426 

 Diplomasi temsilcilerinin yargı bağışıklığına sahip olmadıkları durumlarda 

ise, diplomatik ayrıcalıkları ihlâl etmeyecek şekilde bu kişilere tebligat 

yapılabilmelidir. Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde, 

Sözleşmede düzenleme bulunmayan alanlarda, uluslararası örf ve adet hukuku 

kurallarının uygulanmasına devam edileceği yönündeki ilke, diplomasi temsilcilere 

tebligat yapılması konusunu da kapsamaktadır. Bu doğrultuda hak arama hürriyetinin 

temelini, uluslararası örf ve adet hukuku kurallarında bulduğu açıktır. Bu bağlamda, 

adil yargılanma hakkının ayrılmaz parçasının hukukî dinlenme hakkı 

oluşturmaktadır. Hukukî dinlenme hakkının temelinde ise, tarafların, aleyhlerinde 

açılan dâvalardan haberdar edilmeleri bulunmaktadır. Bu nedenle, dâvalı diplomasi 

temsilcisine tebligat yapılmadığı durumlarda, o kişinin savunma hakkını kullanması 

engellenmiş olmaktadır.427 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi’nin misyon 

binalarının dokunulmazlığına ilişkin düzenlemesinin yorumunda, misyon binalarına 

girerek diplomasi temsilcilerine tebligat yapılmasının, misyon binalarının 

dokunulmazlığını ihlâl eden bir durum oluşturacağı belirtilmiştir. Tebligatın 

gerçekleştirilmesi için önerilen yöntem ise, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tebligatın 

yapılmasıdır.428 

                                                 
426 SARGIN, s. 23 – 24.  
427 Id., s. 30 – 31.   
428 “Report of the International Law Commission Covering The Work of its Tenth Session, 28 April – 

4 July 1958”, Document A/CN.4/117, Yearbook of International Law Commission, Vol. 2, 1958, s. 

95; Türk Hukukunda, diplomasi temsilcilerine karşı açilân dâvaların, bu kişilere tebligat yapılmasının 

mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiği Kararlar mevcuttur. Y. 4. HD., T. 21.03.1947, E. 390, K. 

1076; Osman Fazıl BERKĐ – Hilmi ERGÜNEY, Yabancılar Hukuku ve Kanun Đhtilafları ile Đlgili 

Yargıtay Kararlarının Tahlil ve Đzahları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 

1963, s. 148 – 149; “… diplomasi masuniyet ve muafiyetlerinden faydalanan Elçilere tebligat 

yapılması ve bunların mahkemeye çağrılması da caiz bulunmamasına göre dâvanın Türk 
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 2. Vergi ve Gümrük Bağışıklığı 

 

 Diplomasi temsilcisi, düzenlenen istisnalar haricinde, şahsi veya ayni, millî, 

bölgesel, vergi ve resimden bağışıktır. Bu istisnalar, mal ve hizmetin fiyatına dahil 

edilen vasıtalı vergiler, kabul eden devlet ülkesinde diplomasi temsilcisine ait olan 

taşınmazlar üzerindeki vergiler, emlak, veraset, intikal vergileri, özel gelirlerden 

alınan vergi ve resimler ile ticari teşebbüslere ilişkin sermaye vergileri, belirli 

hizmetlere ilişkin vergiler ve taşınmaz mala ilişkin, kayıt, mahkeme, zabıt harçları, 

ipotek harcı ve damga resmînden oluşmaktadır.429 Belirli hizmetlere ilişkin 

vergilerden kasıt, binayı aydınlatma, temizlik hizmetleri gibi diplomatik misyona 

özel olarak verilen hizmetlerdir.430 Bunların yanında, resmî görevlerin ifası sırasında, 

diplomatik misyon tarafından tahsil edilen harç ve ücretler her türlü vergi ve 

resimden bağışıktır.431 Misyon binasına ait bütün millî, bölgesel veya belediye vergi 

ve resimlerden, malik veya kiracı olmaya göre değişiklik göstermeden, bağışıklık söz 

konusudur. Bu kapsama belirli hizmetler karşılığında ödenen bedeller dahil 

değildir.432 

  Diplomatik ayrıcalıkların görevin gereği gibi ifa edilmesi amacıyla 

düzenlendiği bilinmektedir. Vergi bağışıklıklarının da bu görüş çerçevesinde 

açıklanabilmesinin yanında, vergi sisteminin, vatandaşın devlete bağlılığı ve sadakati 

ilkeleri üzerinden işlemesi, bu hususun diplomasi temsilcileri açısından geçerli 

olmasını engellemiştir. Bir başka anlatımla, devletlerin egemen eşitli ği ilkesi 

kapsamında, diplomasi temsilcilerinin görev yapmakta oldukları devletlerin vergi 

sistemine bağlı olup, hüküm altına alınmaları kabul görmemiştir.433 Türk 

Hukukunda, vergi bağışıklığı hakkında, tek çatı altında toplanmış bir düzenleme 

yerine, farklı kanunlarda öngörülmüş hükümler bulunmaktadır. Buna göre, yabancı 

                                                                                                                                          
Mahkemesinde görülebileceği ve dâva dilekçesinin tebliğ edilmesi lâzım geldiğine dokunan temyiz 

itirazları varit olmadığından reddile usul ve kanuna uygun olan hükmüm tasdikine karar verildi.”   
429 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 34. 
430 PAZARCI (1999), s. 92. 
431 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 28. 
432 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 23. 
433 DETTER (1994), s. 473. 
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devlet diplomasi temsilcileri karşılıklı olmak üzere gelir vergisinden muaftırlar.434 

Yine karşılıklı olma şartıyla, kiraya verilmemek koşuluyla misyon binaları, bina 

vergisinden muaftırlar.435 Bir başka muafiyet, karşılıklılık ve Türk vatandaşlarından 

veraset yoluyla mal iktisabı hariç olmak şartlarıyla, veraset ve intikal vergilerinden 

bağışıklıktır.436 Söz konusu bu vergi bağışıklıklarına, Belediye Gelirleri 

Kanunu’ndan437, taşıtlar vergisinden438, yargı harçları, noter harçları, tapu ve 

kadastro harçları, vize ve Dışişleri Bakanlığı harçlarından olan bağışıklıklar 

eklenebilir.439  

 Gümrük bağışıklığı ise, misyonun resmî kullanımına ait maddeler ve 

diplomasi temsilcisinin yerleşmesinde kullanılacak maddeler ile beraberinde oturan 

aile üyelerinin şahsi kullanımına ait eşyalar bakımından geçerlidir.440 Söz konusu bu 

bağışıklığın niteliği, daha çok uluslararası nezaket ve karşılıklılık kurallarına 

dayanmaktadır.441 Türk Hukuku’ndaki düzenleme bu doğrultuda, karşılıklılık şartıyla 

diplomatik eşyalara gümrük vergisinden muafiyet tanımaktadır.442 Gümrük 

bağışıklığının bir diğer görüntüsü, diplomasi temsilcisinin şahsî bagajının 

aranmamasına yöneliktir. Buna göre, gümrük bağışıklığı kapsamına girmeyen, ithali 

veya ihracı yasaklanmış veya karantina mevzuatına tâbi olan eşyaların, diplomasi 

temsilcisinin bagajında bulunduğuna yönelik “ciddi sebepler” bulunmadıkça, şahsî 

bagaj açılamaz.443 Bu hususlar göz önüne alındığında, diplomatik çantanın, 

                                                 
434 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 15, R.G 06.01.1961, S. 10700. 
435 Emlak Vergisi Kanunu madde 4/l, R.G 11.08.1970, S. 13576. 
436 Veraset ve Đntikal Vergisi Kanunu madde 3/c, R.G 15.06.1959, S. 10231. 
437 Belediye Gelirleri Kanunu madde 100, R.G 29.05.1981, S. 17354. 
438 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu madde 4/b, R.G 23.02.1963, S. 11342. 
439 Harçlar Kanunu madde 124, R.G 17.07.1964, S. 11756. 
440 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 36/1. 
441 J. G. STARKE, Starke’s International Law , (I. A. SHEARER, ed.), Butterwoths, London, 1994, 

s. 387. 
442 4458 Sayılı gümrük Kanunu madde 167, R.G 04.11.1999, S. 23866. 
443 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 36/2. 
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diplomasi temsilcisinin şahsi bagajından, yerinde olarak, daha geniş bir ayrıcalığa 

tâbi olduğu açıktır.444 

 

3. Diğer Bağışıklıklar 

 

 Diplomasi temsilcisi, gönderen devlet için yapilân hizmetler bakımından 

kabul eden devlette geçerli olan, sosyal güvenlik mevzuatından bağışıktır. Bu husus, 

diplomasi temsilcisinin özel hizmetinde çalışan özel hizmetçiler için, kabul eden 

devletin vatandaşı olmamaları veya kabul eden devlette daimî ikametgâhlarının 

bulunmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanır olmaları 

durumunda, gündeme gelmektedir. Bu hükümler, diplomasi temsilcisinin, kabul eden 

devletteki sosyal güvenlik sistemine kendiliğinden dahil olmasına engel teşkil 

etmemektedir.445 Bunun yanında, diplomasi temsilcileri, her türlü şahsi, kamusal ve 

askerî hizmetten bağışıktırlar.446 Türk Hukuku’nda bu konudaki düzenleme, 

seferberlik ve savaş halinin ilân edilmediği, ancak savaşı gerektirebilecek bir 

durumun varlığında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen askerî ihtiyaçların temini 

bakımından, diplomasi temsilcilerine ait eşya ve nakil vasıtalarının, karşılıklılık 

şartıyla bu hükümlerden bağışık olmasına ilişkindir.447 

 

  

 

 

 
                                                 
444 Diplomasi temsilcisinin şahsi bagajının dar kapsamlı dokunulmazlığı, devletler tarafından değişik 

uygulamalara başvurulmasına imkân sağlamaktadır. Bu doğrultuda ABD’de, diplomasi temsilcilerinin 

şahsi bagajları eğitimli köpeklere dışarıdan koklatılarak, özellikle narkotik maddelerin belirlenmesine 

çalışılmaktadır. Köpeklerin koku alması sonucunda, “ciddi sebepler bulunduğu” gerekçesiyle şahsi 

bagaj açılmaktadır. GRANT, s. 157. 
445 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 33. 
446 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi madde 35. 
447 3634 Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu madde 74, R.G 16.06.1939, S. 4234. 



 103 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

DĐPLOMAT ĐK AYRICALIKLARIN ULUSLARARASI YARGIDA  
 

GÖRÜNÜMÜ 
 

 ABD’N ĐN TAHRAN’DAK Đ DĐPLOMASĐ TEMSĐLCĐLERĐ 
ve 

KONSOLOSLUK GÖREVL ĐLERĐ DÂVASI 
 
 

 
I. UYUŞMAZLI ĞIN ORTAYA ÇIKI ŞI 

 
 
 1) Genel Olarak 
 
 
 4 Kasım 1979 tarihinde, Tahran’da meydana gelen ABD Büyükelçiliği 

baskını ve o anda orada bulunan elli iki kişinin dört yüz kırk dört gün boyunca rehin 

tutulması olayı, birçok açıdan önem taşımaktadır. Dört yüz kırk dört günlük kriz 

sürecinde uyuşmazlık, ABD tarafından tek taraflı olarak Uluslararası Adalet Divanı 

önüne taşınmıştır. Uyuşmazlık hakkında verilen karar sonucunda, gerek kararın 

içeriği gerekse ilgili uyuşmazlığın çözümü bakımından gösterdiği etki konularında 

büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun yanında, uyuşmazlığın yaşandığı süreç; 

ABD’nin gerçekleştirdiği ve başarısızlıkla sonuçlanan kurtarma operasyonu, Đran – 

Irak Savaşı’nın başlaması, Đslam Konferansı ve Sosyalist Enternasyonal Heyeti’nin 

çözüm çabaları, krizin Cezayir’in arabuluculuk faaliyetleri ile çözüme ulaşması ve 

Başkan Carter’ın seçimleri, söz konusu krizin olumsuz etkisiyle Ronald Reagan’a 

karşı kaybetmesi gibi, önemli gelişmeleri barındırmaktadır.448 

 ABD ve Đran arasında, bu kadar uzun süreli ve kapsamlı olmasa da, daha 

önceki dönemlerde de diplomasi temsilcileri ile ilgili sorunlar yaşanmıştır. Bunların 

en önemlisi, 1935 yılında ABD’de gerçekleşen Gaffar Celâl olayıdır. Đran Ortaelçisi 

Gaffar Celâl’in aracı, sürat sınırını aştığı gerekçesiyle durdurulmuş ve aracın 

                                                 
448 Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914 – 1995, Alkım Yay., Đstanbul, 2007, s. 759 – 

760.  
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içerisinde bulunanlar gözaltına alınmak istenmiştir. Ortaelçinin bu duruma direnmesi 

esnasında, polis memuru, boğazından tutularak saldırıya uğramıştır. Olayların 

sonucunda Ortaelçi kelepçelenerek araçta bulunan şahıslar ile beraber polis 

karakoluna götürülmüş, karakolda ise derhal serbest bırakılmıştır. Durumu protesto 

eden Đran’a karşı ABD, yaşananlardan üzüntü duyulduğunu belirtmiş, ancak 

diplomatik ayrıcalıkların, gönderen devletin kanunlarına titiz bir saygı göstermek 

gerekliliğini doğurduğunun altını çizmiştir. Buna karşılılık Đran, ABD’de bulunan 

misyonunu kapatmış ve Gaffar Celal dahil olmak üzere, tüm diplomasi temsilcilerini 

geri çağırmıştır.449 Daha sonraları, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin Giriş 

Bölümünde düzenleneceği gibi, diplomatik ayrıcalıkların bireyleri yararlandırmak 

amacını taşımadığı, bunun yerine diplomatik misyonların görevlerinin gereği gibi ifa 

edilmesinin uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliğine sahip olduğu açıktır. 

Gaffar Celal olayında, diplomasi temsilcisinin kişi dokunulmazlığı ilkesinin açık 

ihlâlinin varlığına rağmen, ABD tarafından yapılan açıklamalarda diplomatik 

ayrıcalıkların kötüye kullanılmamasına yönelik ifadelerin varlığı, konunun ne kadar 

tartışmalı ve devletler tarafından farklı yorumlanmaya ne kadar açık olduğunun bir 

göstergesidir. 

 

 

 2) Tahran’daki Olayları Hazırlayan Süreç 

 

 

 Tahran’da yaşanan ABD Büyükelçiliği’nin basılması olayı, Đran Đslam 

Cumhuriyeti’nin kurulma süreci ile paralellik taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu 

olay hakkında açıklamada bulunmada önce, onun gerçekleşmesinde etkili olan 

hususları ana hatlarıyla incelemek yerinde olacaktır. 

 1941 Yılından itibaren, Đran’ı baskıcı bir anlayışla yönetmekte olan Şah 

Muhammed Rıza Pehlevi’nin iktidarı, 1973’te yaşanan petrol kriziyle zayıflamaya 

başlamıştır. Bu dönemde hızlı bir biçimde artan petrol fiyatları iki önemli sonucun 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlardan birincisi, ülkede meydana gelen 

                                                 
449 Herbert W. BRIGGS, The Law of Nations, Cases, Documents and Notes, Appleton – Century – 

Crofts Inc., New York, 1952, s. 773 – 774.  
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zenginleşme nedeniyle Şah’ın, Batı ve özellikle ABD ile yakınlaşma girişimlerini 

hızlandırması, ikinci önemli sonuç ise, gelişen sanayileşme ve şehirleşme ile beraber 

şehirlerde ortaya çıkan işsiz kesim ve hızla yükselen enflasyon oranı olarak 

gerçekleşmiştir.450 Đran’ın, ABD ile yakınlaşmasının bir diğer nedeni, iki bin km. 

uzunluğunda ortak bir sınıra sahip olduğu Sovyetler Birliği’nden çekinmesi olarak da 

gösterilebilir.451 

 Đran’ın kısa süre içerisinde zenginleşmesi beraberinde yukarıda belirtilen 

sorunları getirirken, ülkenin hızla Batıya açılması ise halkın büyük kesiminde 

huzursuzluk yarattı. Bu durum karşısında Şah, politikasını iki temel noktada 

şekillendirdi. Đlk olarak toplumsal muhalefetin artmasına karşılık olarak kendisini 

destekleyen çevrelere ayrıcalıklı maddî olanaklar tanımaya başladı. Bu girişim, 

Şah’ın saflarını güçlendirmekten daha çok, kendisine karşı olan muhalefetin hızla 

artmasına neden oldu. Bu politikanın devamı olarak Şah, muhalifleri gizli istihbarat 

teşkilatı SAVAK tarafından yürütülen baskı rejimi ile etkisiz kılmayı denedi. Bu 

politikaların sonucu Şah’ın beklediği gibi olmadı ve rejime karşı muhalefetin 

ayaklanmaya dönüşmesi, 1978 yılında Kum şehrinde gerçekleşti. Söz konusu 

ayaklanma hızlı bir biçimde tüm Đran’a yayıldı ve bunun sonucunda 1978 yılında 

hükûmet kuvvetleri ile halk arasındaki çatışmalarda iki bin kişi hayatını kaybetti.452 

Ayaklanmalar ilk başta, aşırı sağ gruplar ile petrol kuyularında örgütlenen ve 

eylemlerini bu bölgelerde yoğunlaştıran sol gruplar tarafından gerçekleştirilirken, 

Ayetullah Humeyni’nin örgütlediği Müslüman Gelenekçi Hareket, toplumsal 

muhalefeti bünyesinde birleştirmeyi başarmıştır.453 Humeyni, Şah’a karşı olan 

muhalefeti dolayısıyla Irak’a iltica etmek zorunda kalmış ve 1963 yılından beri bu 

ülkede bulunmaktaydı. 1978 yılında Đran’da ayaklanmalar baş gösterdiğinde, kitleler 

üzerinde önemli bir etkisi olan bu lider, Đran’ın isteği üzerine Irak’tan çıkarıldı ve 

sürgün hayatına Paris’te devam etmeye başladı. Bu tarihten, Đran’a döndüğü tarih 

olan 1 Şubat 1979’a kadar, muhalif hareketi buradan örgütledi.454 

                                                 
450ARMAOĞLU, s. 750 – 751.  
451 Oral SANDER, Siyasî Tarih 1918 – 1994, Đmge Kitabevi Yay., Ankara, 2001, s. 553. 
452 ARMAOĞLU, s. 751 – 752.  
453 Ibid.; SANDER, s. 553.  
454 ARMAOĞLU, s. 752. 
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 Toplumsal muhalefetin yaygınlaşıp şekil değiştirerek Đran’ın neredeyse 

tümünde ayaklanmaya dönüşmesi ve yabancılara yönelik eylemlerin artış göstermesi 

sonucunda, Batılı Devletlerin Büyükelçileri, vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri 

konusunda uyarılarda bulunmaya başladılar. ABD Hükûmeti ise, uçak gemisini de 

içeren bir filoyu Hint Okyanusu’na gönderdiğini açıkladı.455 

 Bu süreç yaşanırken Şah, baskıcı politikasını değiştirerek birbiri ardına ılımlı 

hükûmetlerin kurulmasını sağladı; ancak bunlardan hiçbiri yaşanmakta olan 

ayaklanma sürecine bir son veremedi. Bunun sonucunda,16 Ocak 1979 tarihinde Şah, 

Đran’dan ayrıldı.456 Bu gelişmenin ardından, Humeyni’nin 1963 yılından itibaren 

sürdürdüğü sürgün yaşamı,1 Şubat 1979 tarihinde Đran’a dönmesiyle son buldu. 

Kendisini Tahran’da üç milyon Đranlı karşıladı.457 Halkın büyük desteğini alan 

Humeyni derhal çalışmaya başladı. 30 ve 31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 

referandum ile Đran Đslam Cumhuriyeti kuruldu. 1979 Aralık ayında, Humeyni’nin 

kendi görüşleri doğrultusunda bir komiteye hazırlattığı Anayasa taslağı referandumla 

kabul edildi. Bu Anayasa ile Humeyni, Cumhurbaşkanı’nı azil yetkisi de dahil olmak 

üzere geniş yetkileri haiz, devletin lideri,  Veli-i Fıkh unvanını aldı.458 

 Bu sürecin ardından yaşanan ABD Tahran Büyükelçiliği baskını ve rehine 

krizinin meydana gelmesinde etkisi bulunan iki önemli unsuru belirtmekte yarar 

vardır. Bunlardan birincisi, yeni rejimin otorite tesisinin gecikmesi ve bu durumun 

neden olduğu kaos ortamıdır. Humeyni yeni rejimin kurumları ile ilgili çalışmalarda 

bulunurken, otoritenin sağlanması konusuyla yeteri kadar ilgilenmemiştir. Bu 

durumu kendisine karşı olan olağanüstü desteği kaybetme korkusuyla hareket ettiği 

şeklinde yorumlamakta mümkündür. Bu nedenlerle oluşan otorite boşluğu yeni 

rejimin militanlarının Devrim Muhafızları adı altında örgütlenmelerine ve 

kendilerine tanınan serbesti ortamında baskıcı eylemlerde bulunmalarına neden 

                                                 
455 SANDER, s. 555. 
456 Şah, öncelikle Mısır’a gitmiş, buradan sonra Fas’a, Bahama Adaları’na ve Panama’ya geçmiş; 

kanser tedavisi için gittiği ABD’den döndükten sonra, 27 Temmuz 1980’de Kahire’de ölmüştür. 

ARMAOĞLU, s. 755. 
457 SANDER, s. 556. 
458 ARMAOĞLU, s. 755. 
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olmuştur.459 Eski rejimin taraftarı olmakla suçlanan birçok insan Devrim Muhafızları 

tarafından tutuklanıp, hukukîliği tartışmalı olan mahkemelerde yargılanarak idam 

edilmiştir. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, 1981 yılının Haziran – Ekim döneminde 

1800 kişi, 1979 yılının Şubat ayından 1981 yılına kadar ise 3500 kişi bu şekilde 

hayatını kaybetmiştir.460 

 ABD Tahran Büyükelçiliği baskının yaşanmasında önem taşıyan bir diğer 

husus ise, Humeyni’nin toplumsal muhalefetin yaygınlaşmasından itibaren başlayan 

ve Đran’a ayak basması ile şiddetini artıran açıklamalarıdır. Kendisinin Đran halkı 

üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu açıklamaların önemi daha iyi anlaşılır bir 

hale gelir. Yeni rejimin kurulması aşamasında bu açıklamaların içeriği Đran sınırlarını 

aşmış ve tüm Đslam Dünyasına yönelik bir hal almıştır.461 Bunun sonucu olarak 1979 

yılının Eylül ve Ekim aylarında Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da 

ayaklanmalar yaşanmıştır. Bunların içerisinde en çok dikkat çekeni; 20 Kasım 1979 

günü radikal görüşlü bir grubun, Kâbe’yi basarak işgal etmesi olmuştur. Đki yüz elli 

kişiden oluşan gruba karşı Kâbe’nin zarar görme ihtimali nedeniyle, işgalin 

başlangıcında güç kullanılamamıştır. Đki hafta süren işgalin ardından, yetmiş beş kişi 

ölü, yüz yetmiş kişi ise sağ olarak ele geçirilmiş; sağ olarak ele geçirilenler daha 

sonra idam edilmiştir.462 

 Bu unsurların hazırladığı ortamda, Büyükelçilik baskınının gerçekleşmesine 

sebebiyet veren gelişme ise, Şah’ın, tedavi amacıyla ABD’ye kabul edildiği tarih 

olan 1 Kasım’da, Đran Başbakanı Dr. Bazargan ve Đran Dışişleri Bakanı Yazdi ile 

ABD Başkanı Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin, 

Cezayir’de bir araya gelmeleri ve bu gelişmenin basına yansıması olmuştur. Söz 

                                                 
459 4 Kasım 1979 tarihinde gerçekleşen, ABD Tahran Büyükelçiliği baskınında, Đmam’ın Politikası 

Taraftarı Müslüman Öğrenciler adı altında toplânan üniversite öğrencilerinin başrolü oynadığı 

bilinmektedir. United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 17, 

http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf  (Erişim Tarihi – 15.04.2008). 
460 ARMAOĞLU, s. 754. 
461 16 Ağustos 1979 tarihli konuşmasında; baskı altında tutulan tüm Müslüman halkların Đslam 

Dünyasında çürümüş ve baskıcı hükûmetleri devirmeleri ve başta Lübnan’ın güneyinde Đsrail’in 

kurbanı olan Lübnanlı ve Filistinliler olmak üzere, tüm Đslam ülkelerinin büyük devletlere başkaldırıp, 

ajanlarını yok etmesi çağrısında bulunmuştur. SANDER, s. 557 – 558.  
462 ARMAOĞLU, s. 758. 
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konusu bu gelişme, 4 Kasım 1979’da ABD Büyükelçiliği’nin i şgali ile sonuçlanan 

gösterilerin yapılmasına neden olmuştur.463 

 

 

 3) Büyükelçilik Baskını ve Rehine Krizi 

 

 

 4 Kasım 1979 tarihinde gerçekleşen Büyükelçilik baskını hakkında 

açıklamalarda bulunmadan, bu tarihten önce meydana gelen bir diğer olaya 

değinmek yerinde olacaktır. 14 Şubat 1979 günü, Đran’da Şah’a karşı olan toplumsal 

muhalefetin zirveye ulaştığı bir dönemde, silahlı bir grup, ABD Tahran 

Büyükelçiliği’ni i şgal etmiş ve içeride bulunan yetmiş kişiyi, büyükelçi dahil olmak 

üzere, ele geçirmiştir. Bu saldırı sırasında Büyükelçilikte bulunan iki kişi hayatını 

kaybetmiştir. Saldırı esnasında ve devamında yağma faaliyetleri gerçekleşmiş; bu 

faaliyetlerden Büyükelçinin konutu da zarar görmüştür. Saldırının gerçekleştiği aynı 

gün içerisinde duruma müdahale eden Đran kolluk kuvvetleri işgali sona erdirmiştir. 

Büyükelçiye ulaşan 1 Mart tarihli ve Đran Başbakanı Dr. Bazargan imzalı mektupta, 

yaşanan olaylardan dolayı duyulan üzüntü dile getirilmiş ve meydana gelen zararın 

telâfisi için gerekli bütün girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.464 

 ABD Yönetimi Ekim 1979’da, tedavisi için Meksika’da bulunan Şah’ın, 

geçişine izin vererek, tedavisini ABD’de sürdürmesini sağlamayı tasarlıyordu. Ancak 

iki ülke ilişkileri arasında var olan gerilim ve 14 Şubat 1979 günü meydana gelen 

Büyükelçilik baskını, tasarlanan iznin Şah’a verilmesi durumunda istenmeyen 

gelişmelerin yaşanabileceği endişesini yarattı. ABD bu endişeyi, Đran’dan yeterli 

güvenlik önlemlerinin alınacağına dair güvence talep etmekle aşmayı plânladı. 21 

Ekim 1979 günü, Đran Başbakanı Dr. Bazargan, Đran Dışişleri Bakanı Dr. Yazdi ve 

ABD Tahran Maslahatgüzarı katılımıyla gerçekleştirilen toplântıda Đran, Şah’ın 
                                                 
463 Victor L. TOMSETH, “Crisis After Crisis: Embassy Tehran, 1979”, Embassies Under Siege, 

(Joseph G. SULLIVAN, ed.), Brassey’s, Washington – London, 1995, s. 47. 
464 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 14; Bu gelişme karşısında 

ABD, öncelikle Đran’da bulunan vatandaşlarının çoğunluğunun ülkeden çıkarılmasını sağlamıştır. 

Bunun ardından ise, ülkede bulunan Konsolosluklar kapatılmış, Büyükelçilik personelinin sayısında 

ise kısıtlamaya gidilmiştir. TOMSETH, s. 38 – 39. 
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ABD’ye kabulü konusunda bilgilendirilmiş ve Tahran’da meydana gelebilecek olası 

toplumsal tepkiden duyulan endişe dile getirilmiştir. 22 Ekim 1979 tarihinde ise, Đran 

Dışişleri Bakanı, gerekli önlemlerin alınacağına dair güvenceyi ABD’ye iletmiştir. 

Aynı gün Şah, ABD’ye kabul edilmiştir.465 1 Kasım günü ABD Tahran Büyükelçiliği 

önünde gerçekleştirilen ve beş bin kişinin katıldığı gösteri, Đran kolluk kuvvetlerinin 

aldığı önlemler sayesinde herhangi bir saldırı eylemine dönüşmeden sona ermiştir.466  

 4 Kasım sabahı, üç bin kişinin katıldığı ABD Tahran Büyükelçiliği yakınında 

düzenlenen protesto eylemi esnasında, sayıları yüzü bulan silahlı bir grup, 

Büyükelçiliğe saldırıda bulunmuştur. Bahçeye açılan kapıdan kolayca giren grup, 

Büyükelçiliğin en alt katında bulunan arşiv dairesinden binaya girişi sağlamış ve 

birkaç saat içerisinde tüm binaların kontrolünü ele geçirmiştir. Söz konusu grup 

kendilerine Đmam’ın Politikası Taraftarı Müslüman Öğrenciler adını vermiştir.467 

Yapılan bu saldırı sırasında Büyükelçilikte bulunan tüm diplomatik personel ve ABD 

vatandaşları tutsak edilmiştir. Bunların yanında, saldırının gerçekleştiği sırada 

Tahran’ın başka bölgelerinde ele geçirilen diplomatik personel ve ABD vatandaşları 

bu tutsaklar arasına getirilmiştir.468 Saldırı sonrasında belirlenen rehine sayısı yetmiş 

üç olmuştur. Bu rehinelerden on üçü, Afrikalı Amerikalı ve kadın oldukları 

gerekçesiyle 18 ve 20 Kasım tarihleri arasında serbest bırakılarak ABD’ye iade 

edilmişlerdir.469 Geriye kalan rehinelerden yirmi sekizi misyonun diplomatik kadro 

üyesi, yirmi üçü idarî ve teknik kadro üyesi ve ikisi ise herhangi bir diplomatik 

kadroda yer almayan ABD vatandaşları olarak belirlenmiştir.470 Saldırı esnasında 

Đran Dışişleri Bakanlığı’nda bulunan ABD Tahran Maslahatgüzarı ve iki diplomasi 

temsilcinin durumu ise birbiri ardına gelen çelişkili açıklamalara neden olmuştur. 7 

Kasım günü Đran Dışişleri Bakanı’nın açıklamasında söz konusu kişilerin 

güvenliğinin Đran’ın sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 1 Aralık tarihinde ise, yeni 

Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Đran Dışişleri 

Bakanlığı’nı terk etmeleri gerektiği, güvenlikleri ile ilgili sorumluluğun Đran’a ait 
                                                 
465 Id., para. 15. 
466 Id., para. 16. 
467 Ayrıntılı bilgi için bkz. supra, dn. 458. 
468 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 17. 
469 Id., para. 21. 
470 Id., para. 22. 
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olmayacağı vurgulanmıştır. Bu açıklamadan üç gün sonra, bu üç kişinin Dışişleri 

Bakanlığı’nda kaldıkları sürece güvenliklerinin sağlanacağı, ancak burayı terk 

ettikleri andan itibaren Đran yasalarına tâbi olacakları açıklanmıştır. Bu hususta 

yapilân son açıklamada ise, konu hakkında Humeyni’nin kararının bekleneceği 

belirtilmiştir.471 

 Söz konusu saldırılar, ABD’nin Tahran Büyükelçiliği ile sınırlı kalmamıştır. 

5 Kasım sabahı, ABD Tebriz ve Şiraz Konsoloslukları saldırıya uğramış; ancak 14 

Şubat tarihinde meydana gelen saldırıların ardından boşaltılan Konsolosluklarda 

herhangi bir rehin alma olayı bu nedenle yaşanmamıştır.472 5 Kasım gününde 

Konsolosluklara yönelik gerçekleşen eylemlerde Đran kolluk kuvvetleri bir kez daha 

gerekli önlemleri almamıştır.473 Aynı tarihte Đngiltere Tahran Büyükelçiliği’ne bir 

saldırı gerçekleşmiş, ancak işgalciler kısa süre içerisinde Büyükelçilikten 

çıkarılmıştır. Bundan bir gün sonra, Irak Kermanşah Konsolosluğu’na düzenlenen 

saldırı, Humeyni’nin talimatı doğrultusunda herhangi bir can kaybı veya maddî zarar 

yaşanmadan sona erdirilmiştir. 1 Ocak 1980 tarihinde ise, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği Tahran Büyükelçiliği’ne karşı gerçekleştirilen saldırı, Đran 

kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemleri alması üzerine kısa süre içerisinde son 

bulmuştur.474 

 Büyükelçilik baskını ve rehine krizine karşılık ABD’nin tepkisi iki aşamada 

incelenebilir. Đlk aşamada ABD, uluslararası hukuk kapsamında kalan girişimlerde 

bulunmuştur. Bunun nedenini ABD’nin uluslararası hukuk normlarına bağlılığı ile 

yorumlamak, gerçeklikten uzak bir yaklaşım olacaktır. ABD’nin bu tercihini, ilk 

yorumun aksine, Ortadoğu üzerindeki çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiğini 

söylemek mümkündür. Bu kapsamda, öncelikle Amerikan Bankalarında yer alan Đran 

varlıklarının hareketi donduruldu; 9 Kasım tarihinde sorun Güvenlik Konseyi’ne ve 

                                                 
471 Id., para. 25; 4 Kasım 1979 tarihli saldırı esnasında misyonun arka kapısından kaçarak, Kanada 

Büyükelçiliği’ne sığınan dört konsolosluk görevlisi ile bir diplomasi temsilcisi, takip eden günlerde 

ABD Başkanı Carter’ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilen operasyon ile Đran’dan çıkarılmışlardır. VAN 

DERVORT, s. 303 – 304; URE, s. 212 – 213.  
472 14 Şubat 1979 tarihinde ABD Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırı hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz., Supra, s. 108. 
473 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 19. 
474 Id., para. 20. 
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25 Kasım günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunuldu. 29 Kasım’da ise 

ABD, uyuşmazlığı tek taraflı dilekçe ile Uluslararası Adalet Divanı’na taşıdı. Aynı 

gün, geçici koruma önlemi kararı talebinde de bulundu. 7 Nisan 1980 tarihinde Đran 

ile ili şkilerini kesti. 17 Nisan’da ABD vatandaşlarının Đran’a gitmesi yasaklandı. 22 

Nisan’da ise, ABD’nin talebi üzerine Avrupa Ekonomik Topluluğu, gıda maddeleri 

ve tıbbî malzeme hariç ambargo uygulamasını başlattı.475 

 Bu girişimlerin, Đran’ın, Şah’ın iadesi ve Amerikan bankalarında bulunan 

varlıklarının serbest bırakılması yolundaki ısrarı nedeniyle sonuç vermemesi üzerine 

ABD, uyuşmazlık her ne kadar Divan’ın önünde olsa da, kuvvet kullanma yolunu 

seçti. 24 Nisan’da Umman Deniz’inden havalanan sekiz helikopter, doksan kişiden 

oluşan ekibi, Tahran’a dört yüz km. mesafede bir noktaya indirirken, kum fırtınası 

nedeniyle üç helikopter arızalandı ve iniş yapmak zorunda kaldı. Đniş sırasında 

helikopterlerle çarpışan bir uçak düştü. Bunun sonucunda sekiz Amerikalı asker 

öldü, beşi yaralandı. Bu gelişmenin ardından askerler operasyona başlamadan geri 

çekildi.476  

 Söz konusu operasyon her ne kadar başarısızlıkla sonuçlansa da dünya 

kamuoyunun ilgisinin rehine krizi üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Barışçı bir 

çözüme ulaşılabilmesi için girişimler birbirini izledi. 11. Đslam Konferansı, söz 

konusu operasyonu, saldırı olarak nitelemenin yanında, Đran’dan rehine krizine son 

vermesini de istedi. Avrupa Ekonomik Topluluğu, üyelerine Đran’a uygulanan 

ekonomik ambargoyu sıkılaştırmaları çağrısında bulundu. Avusturya Cumhurbaşkanı 

Dr. Bruno Kreisky, Đsveç Sosyalist Parti lideri Olaf Palme ve Đspanya Sosyalist Parti 

lideri Felipe Gonzales’ten oluşan Sosyalist Enternasyonel Heyeti, Tahran’a yaptığı 

ziyaretle söz konusu krizi sonlandırmaya çalıştı.477 Rehine krizinin beklenmedik bir 

şekilde uzaması ve düzenlenen askerî operasyonun başarısızlıkla sonuçlanması, ABD 

kamuoyunda olumsuz tepkilerin oluşmasına yol açtı. Yabancı düşmanlığına kadar 

                                                 
475 ARMAOĞLU, s. 759; 4 Aralık 1979 tarihinde alınan 457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı için bkz., 

Infra, s. 121 – 122. 
476 ARMAOĞLU, s. 760, Söz konusu operasyonun hukukî niteliği ve Divan’ın Esas Hakkındaki 

Kararının bu açıdan yorumlanması için bkz., Infra, s. 126 – 127.  
477 Ibid. 
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varan bu tepkiler, yapılan başkanlık seçimlerinde sonucu büyük bir oranda 

belirleyerek Carter’ın görevi Ronald Reagan’a devretmesine neden oldu.478 

 Dünya kamuoyunu uzun süre meşgul eden bu kriz, Đran – Irak Savaşı’nın 

başlaması ile beraber, Đran’ın katı tutumundaki değişimler doğrultusunda çözüm 

aşamasına doğru ilerlemiştir. Bu aşama, Cezayir’in başlattığı arabuluculuk faaliyeti 

ile beraber sonuca ulaşmıştır. ABD, Amerikan Bankalarındaki dondurulmuş olan 

Đran’a ait varlıkları serbest bırakmayı kabul edince, dört yüz kırk dört gün boyunca 

rehin tutulan elli iki ABD vatandaşı, Ronald Reagan’ın ABD Başkanı olarak göreve 

başlamasından dakikalar sonra serbest bırakılmıştır.479 Bu şekilde söz konusu 

uyuşmazlık, uzun bir sürecin ardından çözüme kavuşmuştur. Bu açıklamalardan 

sonra, Uluslararası Adalet Divanı’nın söz konusu uyuşmazlığa ilişkin kararını 

değerlendirmek gereklilik göstermektedir. Bunun için öncelikle ilgili dâvada 

Divan’ın yargı yetkisini incelemek yerinde olacaktır. 

 

  

II) ULUSLARARASI ADALET D ĐVANI’NIN YARGI YETK ĐSĐ 

 

 ABD ile Đran, BM üyesi olmaları nedeniyle, Uluslararası Adalet Divanı 

Statüsü’ne taraftırlar.480 Bunun sonucu olarak, Divan önündeki dâvalarda taraf 

olabilirler.481 Bunun yanında söz konusu Devletler, Divan’ın zorunlu yargı yetkisini 

yürürlükte olan, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi, Viyana Konsolosluk 

Đlişkileri Sözleşmesi, uyuşmazlıkların zorunlu çözümünü düzenleyen bu 

sözleşmelerin Ek Protokolleri ile Dostluk, Ekonomik Đlişkiler ve Konsolosluk 

Hakları Anlaşması (Dostluk Anlaşması) ile kabul etmişlerdir.482 

 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi, 14 Nisan 1961 tarihinde kabul 

edilmiş ve 24 Haziran 1964’te ise yürürlüğe girmiştir. Đran, söz konusu Sözleşmeyi 
                                                 
478 ARMAOĞLU, s. 760. 
479 Ibid. 
480 BM Andlaşması madde 93/I. 
481 Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (Statü) madde 35/I. 
482 Statü madde 36/I; Divan’ın yargı yetkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer Đlhan AKĐPEK, 

Milletlerarası Adalet Divanı , AÜHF Yay., Ankara, 1974, s. 59 vd; Yüksel ĐNAN, Uluslararası 

Adalet Divanı’nın Yargı Yetkisi , AĐTĐA Yay., Ankara, 1982, s. 67 vd. 
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27 Mayıs 1961 tarihinde imzalamış ve 3 Şubat 1965’te onaylamıştır. ABD ise, 29 

Haziran 1961 yılında imzaladığı Sözleşmeyi, 13 Kasım 1972’de onaylamıştır. Bu 

durum, Uyuşmazlıkların Zorunlu Çözümüne Đlişkin Ek Protokol (Ek Protokol) için 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır.483 

 Viyana Diplomasi Đli şkileri Sözleşmesi’nin Uyuşmazlıkların Zorunlu 

Çözümüne Đlişkin Ek Protokolü madde 1 hükmü, ilgili Sözleşmenin uygulanması ve 

yorumlanmasına ilişkin uyuşmazlıklarda, Divanı’nın zorunlu yargı yetkisinin 

varlığını düzenlemiştir. Đlgili uyuşmazlığın Protokole taraf olma şartıyla ve 

uyuşmazlık tarafı devletlerden herhangi birinin başvurusu ile Divan önüne 

taşınabileceği maddenin devamında belirtilmiştir.484  

 Ek Protokol, devam eden maddelerde, uyuşmazlık tarafı devletlerden birinin 

diğerine aralarında uyuşmazlık bulunduğuna ve bunu hakemlik mahkemesi veya 

uzlaştırma komisyonu aracılığıyla çözüme ulaştırmaya ilişkin görüşünü iletmesinden 

itibaren iki ay içerisinde, uyuşmazlık tarafı devletlerin anlaşarak bir hakemlik 

mahkemesine veya uzlaştırma komisyonuna başvurabileceğini düzenlemiştir. Söz 

konusu süre içerisinde hakemlik mahkemesine başvurulmaması üzerine devletlerden 

herhangi biri uyuşmazlığı tek taraflı olarak Divan’a taşıyabilir. Ek Protokol madde 3 

hükmüne göre, iki aylık süre içerisinde devletlerin uzlaştırma sürecini kabul etmesi 

üzerine kurulan uzlaştırma komisyonu beş ay sonunda tavsiye niteliğindeki kararını 

verir. Bu karar, devletler tarafından kabul görmezse, kararın verilmesinden iki ay 

sonra uyuşmazlık, Divan’ın önüne tek taraflı olarak götürülebilir. 485 

 Divan, ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ve Konsolosluk 

Görevlileri Dâvası’na ilişkin verdiği Kararda, yukarıda belirtilen ve Divan’ın yargı 

yetkisiyle ilgili olan Ek Protokol hükümlerini incelemiştir. Buna göre, 4 Kasım 

1979’da meydana gelen ABD Tahran Büyükelçiliği baskını ve bunu takip eden 

süreçte gerçekleşen olaylar, dünya üzerindeki her hükûmet tarafından protesto 

                                                 
483 Multilateral treaties deposited with the Secretary General, 

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIII/treaty28.asp                                  

(Erişim tarihi – 15.04.2008).  
484 United Nations, Treaty Series, No: 7312, 1964, s. 242, 

http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_V

olume=UNVOL39;VF_File=00001469;Page=1;Type=page   (Erişim tarihi – 15.04.2008). 
485 Ibid. 
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edilecek niteliktedir ve ABD de bunu yapmıştır. ABD’nin sorunu, 9 Kasım 1979’da 

Güvenlik Konseyi önüne getirmesi ve 29 Kasım’da tek taraflı dilekçeyle Divan 

önüne taşıması karşısında Đran, bütün bu aşamalarda bulunmayı reddetmiştir. Divan’a 

göre, meydana gelen olaylar ve yaşanan süreç karşısında Ek Protokol madde 1 

hükmünde düzenlenen sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili bir 

uyuşmazlığın olduğu açıktır.486 

 Bunun devamında Divan, Ek Protokol madde 2 ve 3 hükümlerinde yer alan 

hakemlik mahkemesi ve uzlaştırma komisyonu aracılığıyla uyuşmazlığı çözüme 

kavuşturma düzenlemelerinin niteliği üzerinde durmuştur. Buna göre, söz konusu 

düzenlemeler, Ek Protokol madde 1 hükmünde kaleme alınan Divan’ın zorunlu yargı 

yetkisi için birer ön koşul niteliğinde değildir. Bunun aksine, madde metinleri göz 

önüne alındığında, yedek birer düzenleme oldukları açıktır.487. Ek Protokol madde 2 

ve 3 düzenlemeleri, uyuşmazlık tarafı devletlerin, hakemlik mahkemesine veya 

uzlaştırma komisyonuna başvurabilmeleri için anlaşmaları şartını getirmiştir. Bu 

durum, Ek Protokol madde 1 hükmünde düzenlenen zorunlu yargı yetkisi yanında, 

söz konusu düzenlemelerin yedek birer hüküm niteliği taşıdığını göstermektedir. Bu 

doğrultuda Divan, uyuşmazlık tarafı devletlerin sorunu, hakemlik mahkemesi veya 

uzlaştırma komisyonu aracılığıyla çözüme kavuşturma konusunda bir anlaşmaya 

varmadıklarını, aksine Đran’ın uyuşmazlık ile ilgili ABD ile görüşmeyi kabul 

etmediğini belirtmiştir. Bunun sonucu olarak, ABD’nin Ek Protokol madde 1 hükmü 

kapsamında Divan’ın zorunlu yargı yetkisine başvurmasının tamamen ilgili 

düzenlemelere uygunluk gösterdiğinin altını çizmiştir.488 

 Divan, yargı yetkisi konusunda, 1955 tarihli ABD ve Đran arasında imzalanan 

Dostluk Anlaşması üzerinde de durmuştur. Buna göre, madde 2/4 hükmünün 

içerdiği, taraf devlet vatandaşlarının diğer devlet sınırları içerisinde sürekli koruma 

ve güvenlik altında olacağı, ifadesinin, rehineler arasında bulunan ve diplomatik 

ayrıcalıklara sahip olmayan iki ABD vatandaşının durumu konusunda önem taşıdığı 

belirtilmiştir.489 ABD, bu kişiler ile ilgili iddialarını, misyon binasının 

                                                 
486 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 47. 
487 Id., para. 48. 
488 Ibid. 
489 Id., para. 50. 
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dokunulmazlığı ile açıklamaya çalışmıştır.490 Divan, yukarıda belirtildiği gibi, Geçici 

Koruma Önlemi Kararında, yargı yetkisi konusunda Dostluk Anlaşması hükümlerine 

dayanmayı gereksiz görürken, uyuşmazlığa ilişkin olarak verdiği kararda, iki ABD 

vatandaşının hukukî statüsü konusunda bu Anlaşma hükümlerine başvurmuştur. 

 Diplomatik dokunulmazlığa sahip olmayan ve rehineler arasına bulunan iki 

ABD vatandaşının hukukî statüsü konusunda başvurulan Dostluk Anlaşması, 

Divan’ın zorunlu yargı yetkisi hakkında da hüküm içermektedir. Buna göre, taraf 

devletler arasında, diplomatik yollarla çözülemeyen, Anlaşmanın uygulanması veya 

yorumlanması ile ilgili olan uyuşmazlıklar, taraf Devletler diğer barışçı çözüm 

yolları konusunda anlaşmadıkları sürece, Uluslararası Adalet Divanı’na sunulabilir491 

Divan, vermiş olduğu Kararda, Dostluk Anlaşması’nın zorunlu yargı yetkisini 

düzenleyen hükümlerinde öngörülen sistemin, Ek Protokol hükümlerinde öngörülen 

sisteme benzerliğinin altını çizmiştir. Divan’a göre, yargı yetkisi zorunlu olarak 

düzenlenirken, anlaşma tarafı devletlerin uyuşmazlığı barışçı yollarla çözme 

konusunda anlaşmaları Divan’ın yargı yetkisi için bir önkoşul olarak değil, yedek 

hüküm olarak düzenlenmiştir.492 Madde hükmü, uyuşmazlığın tek taraflı olarak 

Divan’a sunulması konusundan bir düzenleme içermemektedir. Divan, bu konuda, 

iki taraflı olarak imzalanan Dostluk Anlaşmalarında, tek taraflı Divan’a başvurunun 

genel olarak düzenlendiğini belirtmiş, ABD ise, Anlaşma sisteminin bu şekilde 

tasarlandığını ileri sürmüştür.493 Anlaşma hükmüne bakıldığında, Divan’a tek taraflı 

başvurunun düzenlenmediği görülmektedir. Ancak bu hususta lafzî yorumun ötesine 

geçmek gereklilik göstermektedir. Madde hükmünde uyuşmazlık tarafı devletlerin 

anlaşarak diğer barışçı çözüm yollarına başvurabilecekleri düzenlenmiştir. Bu 

durumda uyuşmazlığın Divan’ın önüne gelmesi, tarafların anlaşamamaları ile de 

mümkün olmaktadır. Uyuşmazlığı Divan önüne getirme dışındaki barışçı çözüm 

yollarında anlaşamayan Devletlerin, Divan’a başvurusu ise, anlaşma mevcut 

olmayacağı için büyük olasılıkla tek taraflı dilekçe ile gerçekleşecektir. Başka bir 
                                                 
490 Id., para. 46; United States of America v. Iran (Order of Provisional Measures), para. 19, 

http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6283.pdf  (Erişim Tarihi – 15.04.2008). 
491 Dostluk Anlaşması madde 21/2; Anlaşma’nın resmî olmayan metni için bkz. 

http://www.parstimes.com/law/iran_us_treaty.html  (Erişim Tarihi – 15.04.2008). 
492 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 52. 
493 Ibid. 
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ifadeyle; diğer barışçı çözüm yollarına başvurma konusunda anlaşma sağlayamayan 

devletlerin, uyuşmazlığı Divan önüne taşıma konusunda anlaşmaları mümkün 

gözükmemektedir. Bu durumda, madde hükmünde Divan’a tek taraflı başvurunun 

düzenlenmediğini ileri sürmek, Divan’ın yargı yetkisini neredeyse tamamen ortadan 

kaldıracak bir yorum şekli olacaktır. Bu durumda Divan’ın yorumuna, gerekçesi 

farklı olmak kaydıyla katılmak mümkündür. Kararın devamında Divan, Dostluk 

Anlaşması hükümlerinin Đran tarafından ihlâl edildiğini ve bu durumda, madde 21/2 

hükmü gereğince ABD’nin, Divan’a tek taraflı başvurusunun kabul edilebilir 

olduğunu belirtmiştir.494 

 ABD ve Đran arasında 15 Ağustos 1955 tarihinde imzalanan Dostluk 

Anlaşması, 16 Haziran 1957’de yürürlüğe girmiştir. II. Dünya Savaşı ardından ABD 

dış politikası ile beraber sayısında artış görülen iki taraflı Dostluk Anlaşmalarının ilk 

örneğini 1778 yılında Fransa ile imzalanan anlaşma oluşturmaktadır.495 1955 Tarihli 

Dostluk Anlaşması’nın, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle yürürlükte 

kalması; taraf devletlerden herhangi birinin diğerine on yılın ardından fesih iradesini 

iletmemesi durumunda yürürlüğünün devam etmesi düzenlenmiştir. ABD ve Đran 

tarafından herhangi bir fesih iradesi bildirilmemiş olması nedeniyle, birçok 

tartışmaya neden olan söz konusu Anlaşma, günümüzde halen yürürlüktedir.496 

 Đran, gerek Diplomasi ve Konsolosluk Đlişkileri Hakkında Viyana 

Sözleşmeleri ve Ek Protokollerinin497 gerekse 1955 tarihli Dostluk Anlaşması’nın498 

yürürlükte olmadığına ve Divan’a yargı yetkisi tanımadığına ilişkin herhangi bir 

itirazda bulunmamıştır. Bunun yanında, Uluslararası Adalet Divanı’na, 9 Aralık 1979 

ve 16 Mart 1980 tarihlerinde Đran Dışişleri Bakanı imzalı iki adet mektup 

                                                 
494 Id., para. 53 – 54.  
495 Michael KOEHLER, “Two Nations, A Treaty, and The World Court, An Analysis of United States 

– Iran Relations Under The Treaty of Amity Before The International Court of Justice“, Wis. Int’l L. 

J., C. 18, S. 1, 2000, s. 288. 
496 Id., s. 291 – 292.  
497 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 45. 
498 Id., para. 54. 
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ulaşmıştır.499 15 Aralık 1979 tarihinde Divan tarafından alınan Geçici Koruma 

Önlemi Kararında, Đran tarafından gönderilen mektuptaki iddialar tartışılmıştır. 

Dâvanın esası hakkında alınan 24 Mayıs 1980 tarihli Karar öncesinde gönderilen 

ikinci mektupta ise, Geçici Koruma Önlemi Kararında Divan’ın ele aldığı konulara 

hiçbir şekilde değinilmemiş ve ilk mektuptaki hususlar Đran tarafından aynen 

tekrarlanmıştır. Bu durumda Divan, Esasına Đlişkin Kararında, mektuplarda ele 

alınan hususlar ile ilgili tartışmalar için, Geçici Koruma Önlemi Kararına atıf 

yapmakla yetinmiştir. 

 Söz konusu mektuplarda Đran’ın ileri sürdüğü hususlar iki temel noktada 

özetlenebilir. Bunlardan birincisi, Divan önüne gelen uyuşmazlık konusu olayların, 

ABD – Đran politik ilişkilerinin tümü göz önüne alındığında “marjinal” ve “tüm 

problemlerin içerisinde ikincil bir durum” niteliği taşıdıkları şeklindedir. Divan, 

ABD Büyükelçiliği’nin i şgali ve diplomatik ayrıcalık sahibi kişilerin rehin 

tutulmasının marjinal veya ikincil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, 

bu durumun uluslararası örf ve adet hukuku normlarına aykırılık teşkil ettiği gibi, 

457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararında belirtildiği üzere, uluslararası barış ve 

güvenliği tehdit eden ciddi bir durum niteliği taşıdığını da belirtmiştir.500 Đran’ın ileri 

sürdüğü ikinci husus; uyuşmazlık konusu olayların esas itibariyle ve direkt olarak 

Đran’ın ulusal egemenliği içerisinde yer aldığı yönündedir. Bu konuda Divan, söz 

konusu olayların uluslararası hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiğinin ve 

uluslararası anlaşmaların yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir sorun niteliği 

taşıdığının açık olduğunu belirtmiş ve bu nedenle söz konusu durumun, Divan’ın 

zorunlu yargı yetkisine dahil bulunduğunun altını çizmiştir.501 

 Đran, Divan önündeki hiçbir aşamada yer almamıştır. Yukarıda içerikleri 

hakkında açıklamada bulunulan mektuplar hukukî birer belge olmaktan çok, siyasî ve 

politik açıklamalardan ibarettir ve Đran’ın yargılama sürecine katıldığı şeklinde 

yorumlara neden oluşturmaktan uzaktır. Divan bu durumu, taraflardan birinin Divan 

                                                 
499 9 Aralık 1979 tarihli mektup için bkz., United States of America v. Iran (Order of Provisional 

Measures), para.8; 16 Mart 1980 tarihli mektup için  bkz. United States of America v. Iran (Judgement 

of 24 May 1980), para. 10. 
500 United States of America v. Iran (Order of Provisional Measures ), para. 23. 
501 Id., para. 25. 
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önüne çıkmaması veya savunmada bulunmaktan kaçınması durumunda karşı tarafın 

kendi talepleri doğrultusunda karar verilmesini ileri sürebilmesine ilişkin Statü 

hükmünün uygulama alanı bulduğu şeklinde yorumlamıştır.502 Söz konusu 

düzenlemeye göre, taraflardan birinin Divan önüne çıkmaması durumunda diğer 

tarafın yargılama sürecinin devamını istemesi mümkündür. Bu durumda Divan, yargı 

yetkisi konusunun yanında, diğer tarafın savlarının dayandığı hukukî ve fiilî esasların 

sağlamlığını araştırmak durumundadır. ABD Tahran Büyükelçiliği baskını ve rehine 

krizi konusunda kendisini yetkili gören Divan, ABD’nin savlarının hukuken ve fiilen 

sağlam esaslara dayandığına karar vermiştir. Savların fiilen sağlam esaslara 

dayandığını tespit konusunda Divan, hukuken sağlam esaslara dayanma şartına göre 

daha çok zorlanmıştır. Bunun nedeni, dâva sırasında da devam etmekte olan 

Büyükelçilik işgali nedeniyle buraya girişin imkânsız olması ve bu durumun yarattığı 

bilgi eksikliğidir. Divan bu konuda, ABD’nin başvurusunda yer verdiği, altı hafta 

rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan on üç rehineden altısının yeminli ifadesine, 

televizyon ve radyo yayınları ile gazetelerde yer alan açıklamalara dayanarak tespitte 

bulunmuştur. Buna göre, Statü madde 53 hükmünde düzenlendiği üzere, ABD’nin 

ileri sürdüğü savların filli olarak sağlam esaslara dayandığı nitelendirilmesi yapılmış  

ve söz konusu madde hükmü gereğince yargılamaya devam edilmiştir.503 Divan, bu 

uygulamasıyla, yargı yetkisi açısından önem taşıyan bir dâvada yargılamaya devam 

etmiş ve esas hakkında karar vermiştir. Esas Hakkında Kararı incelemeye 

başlamadan önce Divan’ın vermiş olduğu 15 Aralık 1979 tarihli Geçici Koruma 

Önlemi Kararına değinmek yerinde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
502 Statü madde 53. 
503 Id., para. 12 – 13. 
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III) GEÇ ĐCĐ KORUMA ÖNLEM Đ KARARI 

 

 

 Büyükelçilik baskını ve rehine krizine ilişkin uyuşmazlığı 29 Kasım 1979 

tarihinde tek taraflı olarak Divan’ın önüne taşıyan ABD, aynı tarihte Geçici Koruma 

Önlemi Kararı talebinde bulunmuştur.504 Bu talepte; 

 

(i) Đran, ABD vatandaşlarından oluşan tüm rehineleri derhal serbest 

bırakmalı ve bu kişilerin ülkeyi en kısa sürede ve uygun koşullarda terk 

etmelerini sağlamalıdır; 

(ii) Đran, derhal ABD Büyükelçiliği ile Konsoloslukları binalarını boşaltmalı 

ve binaların kontrolünü ABD’ye iade etmelidir; 

(iii) Đran, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile ilgili tüm kişilerin, elçilik ile 

konsolosluk binalarında koruma altında bulunduklarını ve Đran sınırları 

içerisinde görevlerini sürdürebilmek amacıyla seyahat dokunulmazlığına 

sahip olduklarını garanti altına almalıdır;  

(iv) Đran, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile ilgili hiçbir kimseyi 

yargılama sürecine dahil etmemeli, süreci tamamlama yönünde her türlü 

eylemden kaçınmalıdır, 

(v) Đran, ABD’nin, Divan’ın Esas Hakkında vereceği Karara yönelik 

haklarını zarara uğratacak ve rehinelerin hayatları ile güvenliklerini 

tehlikeye atacak eylemlerde bulunmayacağını garanti etmelidir; hususları yer 

almaktadır.505 

 

ABD’nin bu talebine karşılık, Divan’ın 15 Aralık 1979 tarihli Kararında; 

 

A. (i) Đran, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu binalarının derhal ABD’ye 

teslimi ile iki devlet arasında yürürlükte olan Anlaşmalar ile uluslararası 

genel hukuk ilkeleri uyarınca, ilgili kişilerin dokunulmazlıklarını ve 

korunmalarını garanti etmelidir; 

                                                 
504 Statü madde 41. 
505 United States of America v. Iran ( Order of Provisional Measures ), para. 2. 
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(ii) Đran, ABD Büyükelçiliği’nde, Đran Dışişleri Bakanlığı’nda veya herhangi 

bir yerde rehin tutulan ABD vatandaşlarını hiçbir istisna olmadan derhal 

serbest bırakmayı ve bu kişilere iki devlet arasında yürürlükte olan 

Anlaşmalar ile uluslararası hukuk genel ilkeleri uyarınca tam koruma 

sağlamayı garanti etmelidir; 

(iii) Đran, bu andan itibaren ABD’nin diplomatik personeli ile konsolosluk 

görevlilerine, iki devlet arasında yürürlükte olan Anlaşmalar ile uluslararası 

genel hukuk ilkeleri uyarınca sahip oldukları dokunulmazlık ve bağışıklıkları 

sağlamalıdır; 

B. ABD ve Đran, gerilimi artıracak hiçbir eylemde bulunmamalı ve bu yönde 

hiçbir eyleme başvurulmayacağını veya uyuşmazlığın çözümünün daha zor 

bir hale dönüştürülmeyeceğini garanti etmelidirler; hükümlerine yer 

vermiştir.506 

 

 15 Aralık 1979 tarihli Karar göz önüne alındığına, ilk bakışta ABD’nin 

taleplerinin tam olarak karşılanmadığı söylenebilir. Rehinelerin serbest bırakılması, 

misyon binalarının boşaltılması, diplomatik dokunulmazlık ve bağışıklıkların 

uygulanması hususları ABD’nin geçici koruma önlemi talebinde yer aldığı gibi, 

Divan’ın söz konusu Kararında da ilk üç maddeyi oluşturmaktadır. Bunun yanında, 

söz konusu talepte yer alan; rehinelerin yargılama sürecine tâbi tutulmaması ve 

Đran’ın, Divan’ın vereceği Esas Hakkında Karara yönelik ABD’nin haklarını zarara 

uğratacak fiillerden kaçınması yolundaki taleplerin, Divan’ın Geçici Koruma Önlemi 

Kararında yer almadığına yönelik görüşler mevcuttur.507 Söz konusu Karar daha 

ayrıntılı incelendiğinde, yer almadığı ileri sürülen taleplerin, birebir olmasa da, metin 

içerisinde kendilerine yer buldukları görülebilmektedir. Đran’ın iki devlet arasında 

yürürlükte olan Anlaşmalar ve uluslararası hukuk genel ilkeleri uyarınca, diplomatik 

dokunulmazlık ve bağışıklıkları uygulaması yönündeki Karar; ABD’nin rehinelerin 

yargılama sürecine tâbi tutulmaması yönündeki talebini bünyesinde 

barındırmaktadır. Bununla birlikte Đran’ın, Divan’ın Esas Hakkında ileride vereceği 

                                                 
506 Id., para. 47. 
507 Görüş için bkz. Leo GROSS, “The Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff 

in Tehran: Phase of Provisional Measures”, Am. J. Int’l L. , C. 74, 1980, s. 409. 
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Karara göre, ABD’nin haklarını zarara uğratacak fiillerden kaçınması yolundaki 

talep, Kararda yer alan iki devletin gerilimi artıracak ve uyuşmazlığın çözümünü 

zorlaştıracak eylemlerden kaçınmaları yolundaki hüküm bünyesinde yer almaktadır. 

Bu hususlar göz önüne alındığında, Divan’ın uyuşmazlığa yönelik vermiş olduğu 

Geçici Koruma Önlemi Kararının, gerekli olan bütün hususları içeriğinde 

barındırdığını söylemek yerinde olacaktır. 

 ABD, Kararın alınma sürecinde önemli engellerle karşılaşmıştır. Bunlardan 

birincisi, 4 Aralık 1979 tarihinde Güvenlik Konseyi tarafından alınan 457 sayılı 

Kararın olası etkisidir. Söz konusu olası etki temellerini Ege Denizi Kıta Sahanlığı 

Dâvasında bulmaktadır. Buna göre; uyuşmazlığın tarafı olan Yunanistan, haklarının 

korunmasına yönelik Geçici Koruma Önlemi Kararı talebinin ardından uyuşmazlığın 

ağırlaşmasının engellenmesine yönelik ikinci bir Geçici Koruma Önlemi Kararı 

talebinde bulunmuştur. Divan, söz konusu ikinci talebin sonrasında, 10 Ağustos 1976 

tarihinde Yunanistan’ın girişimi sonucunda alınan 395 sayılı Güvenlik Konseyi 

Kararını ve uyuşmazlık tarafı devletler olan Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan’ın 

bu Karara olan olumlu yaklaşımlarını göz önüne alarak, uyuşmazlığın ağırlaşmasını 

önlemeye yönelik Geçici Koruma Önlemi Kararı talebini reddetmiştir.508 15 Aralık 

1979 tarihli Karar öncesinde, 4 Aralık günü kabul edilen 457 sayılı Güvenlik 

Konseyi Kararı için benzer bir uygulamaya gidilmesi ihtimali, ABD’yi 

endişelendirmiştir.  

4 Aralık 1979 tarihinde, Birleşmiş Milletler Andlaşması madde 99 hükmü 

gereğince Genel Sekreter’in girişimi üzerine alınan 457 sayılı Kararda; 

 

 Güvenlik Konseyi, 

(i) Đran’ı, rehin tutulmakta olan ABD Tahran Büyükelçiliği diplomatik 

personelini serbest bırakmaya, güvenliklerini sağlamaya ve ülkeyi güvenli bir 

şekilde terk etmelerine izin vermeye davet eder. 

(ii) Đran ve ABD’yi, aralarındaki uyuşmazlık konularını barışçı yollarla 

çözmek için, karşılıklı anlaşma doğrultusunda ve BM’nin amaçlarına uygun 

olarak gereken adımları atmaya davet eder. 

                                                 
508 Id., s. 403. 
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(iii) Đran ve ABD’yi, mevcut koşullarda azami dikkatle hareket etmeye teşvik 

eder. 

(iv) BM Genel Sekreteri’nden ilgili uyuşmazlığın çözümü için gerekli bütün 

tedbirlerin alınması yolundaki hizmetlerini sunmasını talep eder. 

(v) Güvenlik Konseyi’nin söz konusu uyuşmazlık ile sürekli ilgili kalacağına 

ve BM Genel Sekreteri’nin çözüme ilişkin çabalarını acilen rapor olarak 

sunmasına karar verir, hükümleri yer almaktadır.509 

 

 Đlgili Güvenlik Konseyi Kararı ele alındığında, 15 Aralık 1979 tarihli Geçici 

Koruma Önlemi Kararı ile büyük ölçüde paralellik gösterdiği görülmektedir. Divan, 

söz konusu bu durumu; “Güvenlik Konseyi 457 sayılı Kararında, uluslararası barış 

ve güvenliğe yönelik ağır sonuçlar doğurabilecek olan uyuşmazlık tarafı devletler 

arasındaki, tehlikeli bir seviye ulaşmış bulunan gerilim ile yakından ilgilendiğini 

ifade etmiştir.” şeklinde Kararına yansıtmıştır.510 Başka bir ifadeyle, Divan, 

uyuşmazlığa ilişkin alınan Güvenlik Konseyi Kararını, Geçici Koruma Önlemi 

Kararına engel teşkil edecek bir husus olarak değerlendirmemiştir. Böylece, Statü 

madde 41 hükmünün Divan’a tanıdığı yetki geniş yorumlanmış ve Ege Kıta 

Sahanlığı Dâvasında uygulama alanı bulan içtihat terk edilmiştir. Bu durumu, 

Divan’ın sahip olduğu Geçici Koruma Önlemi Kararı alma yetkisi bakımından 

dönüm noktası olarak nitelemek mümkündür.511 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
509 4 Aralık 1979 tarihinde alınan 457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı metni için bkz. 

http://www.un.org/Docs/scres/1979/scres79.htm  (Erişim tarihi – 15.04.2008).                                                         
510 United States of America v. Iran (Order of Provisional Measures), para. 23. 
511 GROSS, s. 410. 
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IV) D ĐVAN’IN ESAS HAKKINDAK Đ KARARI 

 

 

 Divan, 24 Mayıs 1980 tarihli Esas Hakkındaki Kararında; 

 

(i) Đran, Divan’ın Kararında belirttiği eylemleri nedeniyle, yürürlükte olan 

uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuk genel ilkeleri gereğince 

ABD’ye karşı olan yükümlülüklerini ihlâl etmiştir. 

(ii) Söz konusu bu yükümlülüklerin ihlâli, Đran’ın ABD’ye karşı uluslararası 

hukuktan kaynaklanan sorumluluğunu doğurur. 

(iii) Đran, 4 Kasım 1979 ve devamında meydana gelen olaylardan dolayı 

ortaya çıkan durumu düzeltmek için gerekli bütün adımları atmalıdır. Bunun 

için: 

(a) rehin tutulmakta olan diplomasi temsilcilerini, konsolosluk görevlilerini, 

maslahatgüzarları derhal serbest bırakmalı ve bu kişiler için üçüncü devletin 

uhdesini sağlamalıdır. 

(b) yukarıda belirtilen kişilerin Đran’ı terk etmesi için gerekli imkânların 

varlığını garanti etmelidir. 

(c) ABD Tahran Büyükelçiliği’nin, arşivlerinin ve binalarının nezaretinin 

üçüncü bir devletin uhdesine tevdiini sağlamalıdır. 

 (iv) ABD diplomasi temsilcileri ve konsolosluk görevlilerinden hiç kimse adlî 

takibata maruz bırakılamaz ve tanıklık yapmaya zorlanamaz. 

(v) Đran, ABD’ye karşı 4 Kasım 1979 ve devamında meydana gelen olaylar 

nedeniyle gerçekleşen zararı tazmin etmek yükümlülüğü altındadır. 

(vi) Uyuşmazlık tarafı devletlerin söz konusu tazminat miktarı ve şekli 

konusunda anlaşamamaları durumunda, Divan tazminat miktarının 

belirlenmesi için gerekli olan usûle başvuracaktır, hükümlerine yer 

vermiştir.512 

 

 Esas Hakkındaki Kararda yer alan ilk hüküm, Đran’ın ABD’ye karşı olan ve 

yürürlükte olan anlaşmalar ile uluslararası genel hukuk ilkelerinden kaynaklanan 

                                                 
512 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 95. 
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yükümlülüklerini ihlâl ettiğini ifade etmektedir. Bu hususun belirlenmesinin ardından 

diğer konular karara bağlanmıştır. Bu nedenle Đran’ın ihlâl ettiği ileri sürülen hukukî 

yükümlülüklere kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

 Bunlardan ilki kişi dokunulmazlığı ilkesidir. Buna göre, bu kişilerin 

tutuklama veya gözaltına alınma gibi zorlayıcı tedbirlerin konusunu 

oluşturmamalarının yanında, şahıslarına, özgürlüklerine ve onurlarına yönelik 

saldırıların önlenmesi için uygun tüm önlemler alınmak durumundadır. Bu 

dokunulmazlık kapsamında diplomatik temsilci görevlerini ifa etmektedir. Bu 

kapsamda diplomatik temsilciler; kabul eden devletin siyasî, idarî, askerî, iktisadî, 

kültürel ve dini hayatını takip ederek hükûmetine raporlar göndermek durumundadır. 

Bu görevi yerine getirirken, kabul eden devletin iç işlerine doğrudan veya dolaylı 

hiçbir şekilde müdahalede bulunmamaları gereklidir. Bu hususa aykırı hareket 

ederek kabul eden devletin iç güvenliği aleyhinde faaliyetlerde bulunan diplomasi 

temsilcileri, ülke dışına çıkarılmak üzere kısa süreliğine gözaltına alınabilir. Bu 

durumda ilk başvurulması gereken diplomatik temsilciyi persona non grata 

(istenmeyen kişi) ilân etmek olmalıdır. Ağır ihlâllerin varlığında ve durumun 

gerektirdiği hallerde kısa süreli gözaltına başvurulabilir. Bu durumun devletlerarası 

ili şkilerde birçok örneği bulunmaktadır. 4 Kasım 1979 ve devamında gelişen olaylar 

hakkında Humeyni tarafından yapılan açıklamalarda, ABD Tahran Büyükelçiliği 

“casusluk ve komplo merkezi” olarak nitelenirken, rehin tutulan diplomasi 

temsilcileri ise “uluslararası diplomatik saygıyı hak etmedikleri” şeklinde 

yakıştırmalara maruz kalmışlardır.513 Yukarıda açıklanan ve örnekleri verilen kısa 

süreliğine gözaltına alınabilme durumu, sınırlı koşullara bağlıdır ve gerçekleştirilen 

bir saldırının ardından rehin tutulan diplomasi temsilcilerinin içinde bulunduğu 

durum ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Đran’ın, 4 Kasım 1979’da ve devamında 

meydana gelen olaylarda diplomasi temsilcilerinin haiz olduğu kişi dokunulmazlığı 

ilkesini ihlâl ettiği, tartışmasız bir husustur.514 

 Đkinci sırada değinilmesi gereken ihlâl, bina dokunulmazlığına ilişkindir. 

Misyon binasının dokunulmazlığı, madde hükmünde de belirtildiği üzere, misyon 

şefinin rızası olmadan kabul eden devlet, memurlarının herhangi bir sebeple binaya 

                                                 
513 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 73. 
514 Supra., s. 70 – 71. 
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girmemelerini ifade eder. Bunun yanında, kabul eden devlet meydana gelecek her 

türlü tecavüz ve müdahaleye karşı koruma sağlama yükümlülüğü altındadır. 14 Şubat 

1979’da meydana gelen saldırıların ardından, ABD Tahran Büyükelçiliği’nin bundan 

sonra gerçekleşecek gösterilerde de hedef seçileceği açık bir hal almıştır. Bu 

gelişmenin ardından Đran, Büyükelçiliği korumak üzere elli altı asker ve radikal 

grupların önderlik ettiği bir grup eylemciyi görevlendirmiştir. Ancak, ilerleyen 

günlerde, bu kişilerin hepsi başka yerlerde görevlendirilmiş ve Büyükelçilik 

korumasız kalmıştır.515 Bu gelişmeler göz önüne alındığında, kabul eden devletin, 

gönderen devlet misyon binalarını tecavüz ve zarara karşı koruma yükümlülüğünün 

yerine getirilmediği açıktır. Bunun yanında, söz konusu gelişmelerin doğal bir 

sonucu olarak, haberleşme dokunulmazlığının tamamen ihlâl edildiği tartışmasız bir 

husustur. 

 Divan’ın Esas Hakkındaki Kararında, yürürlükte olan Anlaşma hükümleri ile 

uluslararası hukuk genel ilkelerinin ihlâli belirtildikten sonra, bu nedenle Đran’ın 

sorumluluğunun söz konusu olduğu ve ABD’ye tazminat borcu altında bulunduğu 

ifade edilmiştir. Esas Hakkında Karar verildiği anda, söz konusu ihlâller devam 

etmekte olduğu için tazminat miktarı belirlenememiş; devletler kendi aralarında 

anlaşamadıkları takdirde Divan’ın tazminat miktarını belirleyeceği hükme 

bağlanmıştır. Divan, diplomatik ayrıcalıkların küçük gruplar tarafından ihlâl 

edilmesinin karşılaşılan bir durum olduğunu, ancak söz konusu bu dâvanın öneminin 

ihlâlin bizzat kabul eden devlet tarafından gerçekleştirilmesinden kaynaklandığını 

belirtmiştir. 4 Kasım 1979 günü meydana gelen saldırıda gerekli önlemleri almayan 

Đran’ın, devam eden süreçte yaptığı açıklamalarla ilgili eylemi tanıdığı ve bu durumu 

ABD ile olan ilişkilerinde pazarlık konusu yaptığı Kararda ifade edilmiştir. Belirtilen 

bu nedenlerle Đran’ın, ABD’ye karşı uluslararası sorumluluğunun doğduğu karara 

bağlanmıştır.516 Bu noktada Divan’ın Kararında yer vermediği, ancak üzerinde 

                                                 
515 TOMSETH, s. 43. 
516 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 92; Humeyni, kendisi ile 

yapılan bir röportajda rehinelerin durumu ile ilgili yöneltilen soruya karşılık şu cevabı vermiştir: 

“Uluslararası anlaşmalar diplomatik personel adı altında casusları diğer ülkelere göndermeyi 

düzenliyor mu? Ulusumuzun yapmış olduğu, bir avuç casusu ele geçirmek ve onları Đran hukuk 

sistemine teslim etmek olmuştur.” Brian J. McCOY, “The International Court of Justice – United 

States v. Iran” J. Int’l L. & Pol’y , C. 9, S. 277, 1980, s. 280. 
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durulması gereken bir başka hususa değinmek yerinde olacaktır. ABD’nin 24 ve 25 

Nisan 1980 tarihlerinde gerçekleştirdiği, ancak başarısızlıkla sonuçlanan operasyon, 

Divan’ın esas hakkında verdiği Kararda, ABD’nin ileri sürdüğü hususlar arasında yer 

almadığı gerekçesiyle gündeme gelmemiştir. Söz konusu operasyonun hukukî 

niteliğine dair tartışmalar Kararda yer almazken, hangi sebeple olursa olsun 

uluslararası ilişkilerde yargısal sürece olan saygıyı zayıflattığı hususu belirtilmekle 

yetinilmiştir.517 

 Hâkim Morozov karşı oy yazısında, söz konusu operasyonun hukukî niteliği 

konusuna değinmiş ve meşru savunmanın şartlarından olan silahlı saldırının, 4 Kasım 

1979 günü ve devamında meydana gelen olaylarda mevcut bulunmadığı 

belirtmiştir.518 Bunun yanında Geçici Koruma Önlemi Kararında yer alan, ABD ile 

Đran’ın gerilimin artmasına neden olacak eylemlerden kaçınmaları yolundaki hususun 

varlığını hatırlatan Morozov, bu nedenlerle ABD’nin sahip olduğu ahlaki ve hukukî 

haklarını kaybettiğini ileri sürmüştür.519 Söz konusu operasyon ile ilgili tartışma 

konusu yapılması gereken hususun meşru savunma olmaması gerekmektedir. Bu 

gelişmenin Divan’ın Esas Hakkındaki Kararında ne ölçüde yer alması gerektiği, 

tartışmanın temel noktası olmalıdır. Kısaca değinmek gerekirse; Güvenlik 

Konseyi’nin iki Kararının ve Divan’ın Geçici Koruma Önlemi Kararının bulunduğu 

bir konuda kuvvet kullanma, daha ilk bakışta meşru savunma sınırları içerisinde yer 

almamaktadır.520 ABD’nin belirtilen eylemi sonucunda, ahlaki ve hukukî haklarını 

kaybettiğini ileri sürmek hukukî bir yorum olmaktan uzaktır. Söz konusu 

operasyonun esas hakkında Karara yansıması gereken kısmı, uluslararası sorumluluk 

ile ilgili olmalıdır. Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu iki Kararda ve Divan’ın 

Geçici Koruma Önlemi Kararında, ABD ile Đran’ın uyuşmazlığın çözümünü 

zorlaştıracak ve var olan gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması gerektiği hususu 

                                                 
517 United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980), para. 93 – 94.  
518 Dissenting Opinion of Judge Morozov, para. 8, http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6297.pdf  

(Erişim Tarihi – 15.04.2008).  
519 Id., para. 5. 
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Mülkiyeliler Birli ği Vakfı Yay., Ankara, 1998, s. 43 – 63.  
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yer alırken, ABD’nin kuvvet kullanma yoluna başvurması, Đran’ın sorumluluğunun 

ve tazminat borcunun varlığını düzenleyen Kararda mutlaka göz önüne alınması 

gereken bir husustur. ABD’nin başvurusunda bu hususun yer almaması yeterli bir 

açıklama niteliği taşımamaktadır. Đlgili konu, ABD’nin başvurusunda yer 

almayabilir; ancak Divan’ın aldığı Geçici Koruma Önlemi Kararına aykırılık teşkil 

etmektedir. Divan’ın kendi aldığı Karara aykırılık teşkil eden bir eylemi, Esas 

hakkındaki Karara etki etmediği şeklinde yorumlaması, yargı yetkisi açısından son 

derece eksik bir yaklaşım teşkil etmektedir. Güvenlik Konseyi Kararlarının, Geçici 

Koruma Önlemi Kararı almaya engel teşkil etmediğinin belirlendiği bu dâvada, 

Divan önüne gelen bir başka büyük fırsatı adeta elinin tersiyle itmiştir. 

 Đçerisinde eksiklikler bulunmasına rağmen, Divan’ın, ABD’nin Tahran’daki 

Diplomasi Temsilcileri ve Konsolosluk Görevlileri Dâvası Hakkında verdiği Esas 

Hakkındaki Karar, birçok açıdan önem taşımaktadır. Söz konusu Karar, her ne kadar 

tartışmasız bir husus olsa da, diplomatik ayrıcalıklara ilişkin kuralların uluslararası 

örf ve adet hukuku kuralı niteliğini taşıdığının altını çizmiştir. Böylece devletlerin, 

bu konuya ilişkin kodlaştırma çalışmaları sonunda ortaya çıkan Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi’ne taraf olmadıkları durumlarda dahi, diplomatik ayrıcalıklara 

ili şkin kurallara uyulmasının gereklilik taşıdığı belirlenmiş olmaktadır. Bir diğer 

önemli özellik ise, diplomatik ayrıcalıkların tesisi ve korunması açısından taraf 

devletlere getirilen yükümlülüklerin ihlâli halinde, uluslararası sorumluluğunun 

gündeme gelecek olmasının altının çizilmesidir. Her ne kadar Kararda, gönderen 

devlete ait yükümlülükler üzerinde durulmamış olsa da, aynı durumun bunlar için de 

geçerli olacağı tartışmasız bir husustur. Söz konusu Karar ile ilgili üzerinde 

durulması gereken son husus, Dâvanın ve ona ilişkin olan Kararın, diplomasi 

uygulaması için önemidir. Devletler arasındaki ilişkilerde sıklıkla uyuşmazlıkların 

yaşanmasına neden olan konulardan biri olan diplomatik ayrıcalıkların, uluslararası 

yargıda konu edilmesi, ilerleyen zamanlarda yaşanılacak uyuşmazlıklarda yol 

gösterici nitelik taşımaktadır. Bu şekilde, genellikle diplomatik ilişkilerin kesilmesi 

ile sonuçlanan uyuşmazlıklar, Dâvaya ilişkin Esas Hakkındaki Kararda belirtilen 

hususlar göz önüne alınarak çözülebilecek duruma gelmiştir. 
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SONUÇ 
    
 
 

 Diplomasinin günümüzde ulaştığı nokta, diplomatik ayrıcalıklar gibi birçok 

kurumun varlığını tartışmalı hale getirmiştir. Diplomasi uygulamasında zaman 

geçtikçe önemini artıran “zirve diplomasisi” kavramı, genel yetkili diplomasi 

organlarının işlevini genişletirken, diplomasi temsilcilerinin görev alanları 

daralmaktadır. Bu doğrultuda ilerlendiği zaman ise, görev alanı daralan bir kurumun 

sahip olduğu ayrıcalıkların da kısıtlanması gerekliliğinin mevcut olduğu yönündeki 

görüş, kabul görmeye başlamaktadır. 

 Öncelikle belirtilmesi gereken husus, diplomasi temsilcilerinin görev alanının 

daraldığı yönündeki yorumun eksik olduğudur. Günümüzde giderek yaygınlaşan 

zirve görüşmelerinin, uluslararası ilişkilerin geneline bakıldığı zaman dar bir alanı 

kapsadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni, zirve görüşmelerinin tüm dünya 

kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi olarak gösterilebilir. Böylelikle, 

diplomasi faaliyetinin sadece genel yetkili organlar arasında yürütüldüğü yolundaki 

yanlış kanı oluşmaktadır. Hâlbuki söz konusu zirve görüşmelerinin hazırlanması, 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarının tümünde diplomasi temsilcileri etkin 

roller üstlenmektedirler. Bunun yanında, yabancı devlet ülkesinde görev yapmakta 

olan diplomatik misyonların, üstlendikleri görevlerin herhangi bir başka kurum 

aracılığıyla yürütülmesi mümkün gözükmemektedir. 

 Bunun yanında, diplomatik ayrıcalık kavramının değişiklik ihtiyacı içinde 

olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Özellikle uluslararası arenada etkin 

olan devletlerin, daha güçsüz olan devletlere karşı, diplomatik ayrıcalık kurumundan 

faydalanarak, başka alanlarda ayrıcalıklar elde ettikleri bilinmektedir. Aynı zamanda, 

Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesi ve bu doğrultuda bazı 

hükümlerin dönemin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilmesi gereklilik arz eden bir 

konudur. Henüz bu yönde bir gelişme gözlenmemekteyken, diplomatik ayrıcalıkların 

ulusal ve uluslararası yargı önüne taşınması, bu kavramın yorumlanması için isabetli 

olmuştur. ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ve Konsolosluk Görevlileri 

Dâvası her şeyden önce, dört yüz kırk dört gün süren bir krizi konu edinmiştir. Bu 

krizin çözümü aşamasında Divan, hukukî açıdan gereklilik gösteren tüm adımları 
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atmıştır. Her ne kadar Đran’ın yargılama sürecine katılmaması ve gerek Geçici 

Koruma Önlemi Kararında gerekse Esas Hakkındaki Kararda düzenlenen hususlar 

konusunda hiçbir şekilde harekete geçmemesi, Divan’ın uyuşmazlığın çözümü 

konusunda etkisiz kaldığı izlenimini verse de, konuyu tüm boyutlarıyla 

incelediğimizde bu yorumun eksik olduğunu görmekteyiz. Yargılama sürecinde 

Divan’ın eksik kaldığı tek husus, 24 – 25 Nisan 1980 tarihinde ABD tarafından 

Đran’a karşı kuvvet kullanılmasının, Kararla doğrudan ilgisi olmadığı gerekçesiyle 

tartışmaya açmamış olmasıdır. Hâlbuki 15 Aralık 1979 tarihli Geçici Koruma 

Önlemi Kararında uyuşmazlık tarafı devletlerin mevcut durumu ağırlaştıracak 

eylemlerden kaçınmaları yolundaki hususun yer alması, söz konusu operasyonu tam 

olarak Esas Hakkındaki Kararla ilişkili hale getirmektedir. Đran’ın uluslararası 

sorumluluğu belirlenirken, bu husus üzerinde durularak mutlaka ABD’nin 

sorumluluğun tartışmaya açılması gerekmekteydi. Bu konuda eksik bir tutum 

sergileyen Divan, uyuşmazlık ile ilgili alınan Güvenlik Konseyi Kararlarının, Geçici 

Koruma Önlemi Kararı almaya engel teşkil etmediğine karar vererek, yargı yetkisini 

olumlu bir şekilde genişletmiştir. 

 Diplomatik ayrıcalıkların, diplomasi temsilcileri tarafından kötüye 

kullanılması sıkça rastlanılan bir durumdur. Her ne kadar Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin kuruluşu ve resmî sıfat öngörmeden, gerçek kişiler bakımından 

yetkili olması önemli bir gelişme olsa da, Mahkemenin sınırlı sayıda suç ile yetkili 

olması, diplomasi uygulamasında yaşanan sorunlara tam bir çözüm oluşturmasını 

engellemektedir. Bu nedenle, diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılması ile ortaya 

çıkan ve diplomasi temsilcilerinin bu bakımından yargı önüne çıkabilecekleri 

muhtemel mahkemenin, kendi ulusal mahkemeleri olması ile tartışma konusu olan 

diplomatik ayrıcalıkların, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi ile yeniden gözden 

geçirilmesi gereklilik arz eden bir husustur.  

 Diplomatik ayrıcalıklar ile ilgili kötüye kullanma durumlarında en çok 

gündeme gelen ayrıcalık, diplomatik çantanın dokunulmazlığıdır. Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun bu konu üzerinde yaptığı çalışmaların ardından ortaya çıkan Tasarı 

Maddelerinde genel beklentinin aksine, söz konusu dokunulmazlığın kapsamında 

herhangi bir daralma öngörülmemiştir. Aksine, diplomatik çanta ile ilgili devletlerin 

diplomasi uygulamasında gündeme getirdikleri kontrol mekanizmalarını da etkisiz 
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hale getirecek nitelikte bir statü gündeme gelmiştir. Bu durumun açıklaması, 

diplomasinin en temel kavramı olan karşılıklılık ilkesi ile yapılabilmektedir. 

Uygulamada diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığına karşı elektronik gözlem 

gibi yöntemler geliştiren devletlerin dahi, görüşmelerde mutlak statüden yana tavır 

takınmalarının tek nedeni, diplomatik misyonun haberleşmesi için olmazsa olmaz 

olan diplomatik çanta uygulamasının kısıtlanması durumunun, kendi misyonlarında 

da uygulanacak olmasıdır. Günümüz için önem taşıyan bu kodlaştırma çalışmasının 

sonucunda ortaya çıkan Tasarı Maddelerinin niteliği, ilerleyen zamanlarda diplomasi 

uygulaması ile ilgili yapılacak çalışmalar için önem taşımaktadır. Buna göre, 

uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşımayan hususların diplomasi 

uygulaması için kodlaştırılması mümkün olmayacaktır. Günümüze kadar 

diplomasinin izlediği yol ve geçirdiği değişimler bu hususu işaret etmektedir. Bu 

nedenle, diplomasi uygulaması için gerekli olduğu düşünülen değişiklikler, ancak 

devletler tarafından bir hukuk kuralı olduğu inancıyla genel olarak uygulama alanı 

bulurlarsa, bir kodlaştırmanın konusunu oluşturabilirler. Yukarıda belirtilen gözden 

geçirmenin mümkün olması için uzun bir uygulama döneminin gerekli olduğu, 

diplomasinin gelişim süreci ele alınırsa daha iyi anlaşılacaktır.  

 Bu hususlar göz önüne alındığında, günümüzde diplomasi uygulamasını 

geliştirmek için üzerinde durulması gereken uygulamalar bulunmaktadır. Öncelikle, 

Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nde öngörülen diplomatik ayrıcalıkların ve 

işleyişlerinin, Sözleşmede öngörüldüğü şekilde devletler tarafından uygulanması 

gerekmektedir. Diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılmasını önlemek için, 

Sözleşme hükümlerine aykırı fiillerde bulunmak, diplomasi uygulamasına katkıda 

bulunmayacağı gibi, uluslararası ilişkilerde uyuşmazlıkların yaşanmasına neden 

olmaktadır. Diplomatik ayrıcalıklara ilişkin düzenlemelerin aynen uygulanması ise, 

kötüye kullanmaları daha etkin bir şekilde önleyeceği gibi, Sözleşme hükümlerine 

aykırılık da söz konusu olmayacaktır. Bu konudaki bir diğer uygulama ise, 

devletlerin iç hukuklarını, Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi ile 

uyumlaştırmalarının gerekliliğidir. Bu şekilde, devletlerin iç hukuklarında yer alan ve 

diplomasi uygulaması ile örtüşmeyen düzenlemelerin uyuşmazlıklara neden olması 

önlenmiş olacaktır. Türk Hukuku’na bakıldığında ise, bu konuda acil bir ihtiyaç göze 

çarpmaktadır. Halen 1931 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin yürürlükte 



 131 

olduğu bir hukuk düzeninde, diplomasi uygulaması ile ilgili uyuşmazlıkların 

çıkmaması imkânsızdır. ABD ve Đngiltere’de olduğu gibi genel nitelikli bir kanunla 

uyumlaştırılmanın gerçekleştirilmesi, hukuk düzenimizde konuyla ilgili 

düzenlemelerin birçok farklı kanunda yer alması durumunu ortadan kaldıracaktır. 
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ÖZET 
 
 
 

 Uluslararası toplumun birimleri arasında, uluslararası hukuk normlarına 

uygun olarak, menfaatlerin dengelenme faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz 

diplomasi, günümüze kadar birçok farklı dönemden geçmiştir. Đnsan topluluklarının 

birbirleriyle ilişkiye geçmeye başladığı yazılı dönemin öncesinde temellerini bulan 

bu kavram, Yunan Şehir Devletleri, Roma ve Bizans Đmparatorlukları ile birlikte 

çeşitli kurumlarla ayrıntılı bir yapılanmaya sahip olmuştur. Papalık etkisinde geçen 

Ortaçağ’ın ardından, Rönesans ile beraber, modern diplomasiye doğru ilerleyen süreç 

ivme kazanmıştır. Kuzey Đtalya’da, 14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl başlarında şehir 

devletleri arasında kullanılmaya başlanan mukim büyükelçilikler, o güne kadar olan 

diplomasi uygulamasını kökten değiştirmiştir. Devletler arasında sürekli ilişkilerin 

kurulması, bu döneme kadar sınırlı bir biçimde ve hukukî temellerden uzak olarak 

uygulanan diplomatik ayrıcalıkları, diplomasinin temel kurumlarından biri haline 

getirmiştir. Uzun dönemler, değişimler geçirerek gündeme gelen diplomasinin örf ve 

adet hukuku özelliği, kodlaştırma çalışmaları sonucunda 1961 tarihli Viyana 

Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi’nin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

 Viyana Diplomasi Đlişkileri Sözleşmesi ile temel kurumları düzenlenen 

diplomasi, genel ve özel yetkili organlar tarafından yürütülmektedir. Genel yetkili 

organlar olarak karşımıza, devlet başkanı, hükûmet başkanı ve dışişleri bakanı 

çıkmaktadır. Özel yetkili organlar ise, diplomasi temsilcilerinden meydana 

gelmektedir. 

 Diplomasinin yukarıda belirtilen organlar aracılığıyla yürütülmesinde 

gündeme gelen diplomatik ayrıcalıklar, dokunulmazlık ve bağışıklık başlıkları 

altında toplanmaktadır. Kişi, bina, haberleşme ve seyahat dokunulmazlıklarının 

yanında, yargı, vergi ve gümrük bağışıklıkları yer almaktadır. Viyana Diplomasi 

Đlişkileri Sözleşmesi ile genel çerçevesi belirlenen diplomatik ayrıcalıklar, devlet 

uygulamalarında farklı görünümlere sahip olabilmektedir. Bu durum, gönderen ve 

kabul eden devletler arasında uyuşmazlıklara sebep olsa da çözüm aşamasında 

meydana gelen gelişmeler, günümüz diplomasi uygulamasına şekil vermektedir. 
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ABSTRACT 

 

 

 Diplomacy, which can be defined as act of reconciling the interests within 

units of international society and in accordance with the international legal norms, 

has been through various periods until today.  This concept, which is grounded in 

preliteracy before communities had an interrelation with each other, advanced a 

comprehensive structure with the influence of various institutions and Greek City 

States, Roman and Byzantine empires. After the Medieval world which was under 

the influence of Popery, the process from Renaissance to modern diplomacy had 

been accelerated. Resident representatives, which first used in city states in Northern 

Italy between the end of 14th century and beginning of 15th century, revolutionized 

the practice of diplomacy used at the time. Actualizing the permanent relations 

between states transformed diplomatic privileges, which were used determinately 

and apart from legal foundations, into one of the main institutions of diplomacy.  

After the codification works, the tacit law aspect of diplomacy resulted in Vienna 

Convention of Diplomatic Relations in 1961.  

 Basic foundations of diplomacy are regulated in Vienna Convention of 

Diplomatic Relations and it is enforced by general and special organs. General 

organs appear as president, head of government and minister of foreign affairs. 

Special organs, on the other hand, consist of diplomatic representatives. 

 The diplomatic privileges that arise from the enforcement of diplomacy by 

the organs mentioned above are subsumed under the titles of immunities and 

privileges. Along with the immunity of person, domicile, communication and travel, 

there are immunities from judiciary, taxation and customs. The diplomatic privileges, 

which were determined by Vienna Convention of Diplomatic Relations, might have 

different prospects in practice of states. Although this might result in 

incompatibilities between sending and receiving state, the improvements which arise 

in the search for a settlement formalize the practice of diplomacy today. 


