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GİRİŞ 

1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nın
1
 kabul edilmesi ile silahlı 

çatışmalar tarihinde farklı bir döneme girilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan 

BM sistemi ile öncelikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda BM Antlaşması’nın madde 2/4’ünde
2
 düzenlenen kuvvet kullanma 

yasağı ve 2/7’de
3
 düzenlenen iç işlerine müdahale yasağı ile devletlerin tek taraflı 

olarak diğer devletlere askeri müdahalede bulunması büyük ölçüde sınırlanmıştır.  

Emredici norm olarak kabul edilen kuvvet kullanma yasağının istisnası ise BM 

Antlaşması madde 51’de
4
 yer alan meşru müdafaa hakkıdır. Ayrıca BM Antlaşması 

ile kolektif güvenlik sistemi kurularak BM Güvenlik Konseyi’ne Antlaşma’nın VII. 

Bölümü çerçevesinde zorlayıcı önlemlere başvurma yetkisi tanınmıştır. Buna göre 

uluslararası barış ve güvenliğin bozulması veya tehdit edilmesi veya saldırı 

                                                            
1 1982 Anayasasında “Andlaşma” terimi ile ifade edilmekle birlikte Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde 

“Antlaşma” ifadesinin yer alması nedeniyle Antlaşma tercih edilmiştir. 

2 BM Antlaşması Madde 2/4: “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin 

toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler' in amaçları ile 

bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma  tehdidine  ya  da  kuvvet kullanılmasına 

başvurmaktan kaçınırlar.” 

3 Madde 2/7: “İşbu Antlaşma’ nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler’ e herhangi bir devletin  kendi iç 

yetki alanına giren  konulara müdahale yetkisi  vermediği  gibi,  üyeleri  de  bu  türden konuları işbu  

Antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz; ancak, bu ilke, VII. Bölüm’de öngörülmüş 

olan zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir  biçimde engellemez.” 

4 Madde 51: “Bu Antlaşma’ nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir 

saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve  güvenliğin korunması için 

gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına 

halel getirmez.  Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik 

Konseyi’ ne bildirilir ve Konsey’ in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış  ve  güvenliğin 

korunması  ya  da  yeniden  kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve 

görevini hiçbir biçimde etkilemez.” 
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eylemlerinin varlığını saptadığı takdirde BM Güvenlik Konseyi kuvvet kullanılması 

kararını alabilecektir.
5
  

Antlaşma’da ön görülen istisnalar dışında devletler, başka bir devletin egemenlik 

alanı içerisinde askeri güç kullanımlarını meşrulaştırmak için çeşitli argümanlar ileri 

sürmüşlerdir. Örneğin, devletler, insani amaçlarla müdahale, vatandaşlarını korumak 

için müdahale, koruma sorumluluğu doktrini, uluslararası terörizme karşı kuvvet 

kullanma gibi gerekçelerle askeri müdahalelerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. 

Bunların yanında özellikle son dönemde davetle müdahale gerekçesi, sıkça 

başvurulan bir yol olmuştur.    

Kısaca, iç silahlı çatışmalarda devletin kendi sınırları içerisinde bir başka devletten 

askeri müdahalede bulunmasını talep etmesi/bulunmasına rıza göstermesi olarak 

tanımlanabilecek olan
6
 davetle müdahale, genellikle devletlerin diğer gerekçelerle 

birlikte kuvvet kullanmalarını meşrulaştırmak için kullandıkları bir kavram 

olagelmiştir. Çoğu olayda davet, devletin meşru temsilcisi olan hükümet tarafından 

gelmekle birlikte bazı durumlarda devletler müdahalelerini iç çatışmanın diğer tarafı 

olan muhaliflerin davetine dayandırmışlardır.  

Bu çalışmada davetle müdahale, kuvvet kullanma hukuku kapsamında 

değerlendirilecektir. Bununla birlikte dayandığı temel unsur olan rıza nedeniyle 

davetle müdahale, devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun üstünlüğü 

sorunsalı ve gelişen insan hakları hukuku ile birlikte hükümetlerin meşruluğu 

sorunsalı bakımından da incelenecektir. 

                                                            
5 Enver Bozkurt, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı, Asil Yayın, Ankara, 2007 

6 Georg Nolte, “Intervention by Invitation”, Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, online edition, Ed. Rüdiger Wolfrum, 2012 
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Tezde öncelikle davetle müdahalenin uluslararası hukuka uygun olup olmadığı 

sorusu temelinde konunun açıklığa kavuşturulması bakımından başka soruların da 

cevaplandırılması amaçlanmaktadır. Bu sorulardan ilki, bir devletin kendi sınırları 

içerisinde başka bir devletin kuvvet kullanmasına rıza göstermesi o devletin haksız 

eyleminin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır mı? İkincisi, bu kapsamda emredici 

norma aykırı rıza gösterilebilir mi? Üçüncüsü, rıza hukuka aykırılığı ortadan 

kaldırıyorsa rızanın geçerlilik koşulları nelerdir? Dördüncüsü, rızayı verecek yetkili 

organ kimdir? Son olarak davetle müdahale, kuvvet kullanma yasağı, iç işlerine 

karışmama yükümlülüğü ve self-determinasyon ilkesi açısından nasıl 

değerlendirilmelidir?   

Askeri eylemlerin tecavüzkâr bir doğaya sahip olması ve davetin üçüncü devletlerin 

çıkarları doğrultusunda askeri müdahale için bahane olarak kullanılması nedeniyle bu 

çalışmada davetle müdahale argümanı sınırlayıcı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada BM Antlaşması md. 2/4’te düzenlenen kuvvet kullanma 

yasağının kapsamını geniş yorumlayan görüş
7
 esas alınmıştır. Yasağın kapsamının 

dar olduğunu savunan görüş esas alınsaydı devletlerin diğer devletlere karşı kuvvet 

kullanımlarında ileri sürdüğü çoğu gerekçe hukuki kabul edilebilecekti. Ancak 

yasağın geniş kapsamlı yorumlanması, savunulmasının kolay ve tutarlı olmasının 

yanında uluslararası toplum tarafından genel kabul görmektedir. 

Çalışmada, “rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı” prensibinden
8
 hareket 

edilerek rızanın BM Antlaşması ve uluslararası örf ve adet hukukunda yasaklanmış 

                                                            
7 Bkz. ileride s. 32 vd. 

8 Carlotta Cassani, Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Hukukta Rıza, çev. Muharrem ÖZEN- 

Mustafa ÖZEN, TBB Dergisi, Sayı 77, 2008 
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olan müdahaleyi hukuka aykırı olmaktan çıkardığı ileri sürülecektir. Ancak davet 

üzerine yapılan müdahalenin emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı 

kapsamına girmesi halinde “emredici norma aykırı rıza gösterilemeyeceğinden” 

müdahalenin geçersiz olacağı tezi savunulacaktır. Bu amaçla emredici norm 

niteliğindeki kuvvet kullanma yasağının kapsamının, BM Antlaşması md. 2/4’ten ve 

örf ve âdet hukukundaki genel kuvvet kullanma yasağından daha dar olduğu görüşü 

esas alınacak ve kuvvet kullanma fiillerinden yalnızca silahlı saldırının emredici 

norm niteliğinde olduğu belirtilerek davet üzerine yapılan müdahalenin silahlı 

saldırıya dönüşmesi halinde geçersiz olacağı ileri sürülecektir. Emredici norm 

kapsamına girmediği durumlarda ise davetle müdahalenin geçerli olmasının gerekli 

şartları sağlamasına ve belirli sınırlar içerisinde kalmasına bağlı olduğu ifade 

edilecektir. Davetle müdahalenin geçerlilik koşullarına ilişkin olarak öncelikle, 

devletin temsilcisi olan hükümetin daveti ile yapılan müdahalenin hukuki olduğu; 

hükümete muhalif olan grupların talebinin ise geçersiz olduğu belirtilecektir. 

Devletin temsilcisi olan hükümetin belirlenmesinde ülke üzerinde etkin kontrolü olan 

meşru hükümet esas alınacak; ama BM nezdinde tanınmış hükümetin ülke üzerinde 

etkin kontrolü kaybetmiş olsa dahi devleti temsil etmeye yetkili hükümet olarak 

kabul edildiği söylenecektir. Davetin şekli geçerliliğine ilişkin olarak ise “özgür 

irade ile verilmiş ve etkin bir şekilde gösterilmiş olması” görüşü
9
 esas alınacaktır.  

Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde davetle müdahale kavramı 

tanımlanarak temel karakteristik unsurları açıklanmakta; ikinci bölümde ise davetle 

                                                            
9 John Lawrence Hargrove, “Intervention by Invitation and the Politics of the New World Order” 

içinde Law And Force In The New Internatıonal Order 113 (Lori Fisler Damrosch & David. J. 

Scheffer ed.) 1991 
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müdahalenin geçerlilik koşulları ve sınırları anlatılmaktadır. Son bölümde ise davetle 

müdahaleye ilişkin devlet uygulamalarına yer verilmektedir.  
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I. BÖLÜM 

DAVETLE MÜDAHALE KAVRAMI VE KARAKTERİSTİK UNSURLARI 

1.1 DAVETLE MÜDAHALE KAVRAMI 

Davetle müdahale kavramı ile genellikle, iç silahlı çatışmalarda
10

 bir devletin diğer 

devletten askeri güçlerinin kuvvet kullanmasını, askeri yardımda bulunmasını talep 

etmesi veya bunlara rıza göstermesi ifade edilmektedir.
11

 

Davetle müdahale kavramı, uluslararası hukuk literatüründe ayrıntılı olarak 

tartışılmakla birlikte doktrinde davetle müdahalenin hukuki olmadığı, belirli şartlarda 

kabul edilebileceği ve tamamen hukuki olduğuna dair çeşitli görüşler mevcuttur. 

Davetle müdahale kavramının uluslararası hukuk literatüründe tartışılmaya 

başlanması 19. yy.’ın sonlarına doğrudur. O dönemde William E. Hall, iç savaştaki 

zayıf devletlere güçlü devletlerin müdahalesinin hukuki gerekçelendirmelerini 

incelemiş
12

 ve “herhangi bir davetle de olsa iç savaşta yapılan müdahalenin hukuka 

aykırı olduğu” sonucuna varmıştır.
13

 Kavrama ilişkin akademik tartışmaların detaylı 

bir biçimde ele alan ise 1958 yılında Lauterpacht olmuştur. Lauterpacht, Hall’ın 

aksine “dikte edici, baskı ile yapılan bir müdahale türü olmadığı gerekçesiyle davetle 

müdahalenin hukuka uygun olduğu” değerlendirmesinde bulunmuştur.
14

  

                                                            
10 “Uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramı” olarak da ifade edilen iç silahlı çatışma kavramına 

ilişkin bkz. ileride s. 47-50 

11 Nolte, 2012, s. 1  

12 William Edward Hall, International Law, Oxford: Clarendon Press, 1880 

13 Elihu Lauterpacht, Notes on Intervention by Invitation, International and Comparative Law 

Quarterly no. 7, 1958. s. 103 

1414 Lauterpacht, a.g.e, s. 104 
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Davetle müdahale kavramının uluslararası ilişkiler alanına girmesi ise 1959 yılında 

M. K. Nawaz’ın makalesiyle olmuştur.
15

 Nawaz, Hans Kelsen’in Uluslarası Hukuk 

Prensipleri çalışmasına dayandığı makalesinde müdahaleyi “bir devletin diğer 

devletin iç ve dış işlerine tehdit veya kuvvet kullanma yoluyla karışması” olarak 

tanımlayıp “müdahalenin belirli şartlarda hukuka uygun olabileceğini; davetle 

müdahalenin de bu durumlardan biri olduğunu” ifade etmiştir.
16

   

Soğuk Savaş’ın sonlarına doğru Louise Doswald-Beck makalesinde davetle 

müdahale kavramını, devletlerin uygulamaları ve mahkeme kararlarını detaylı bir 

biçimde inceleyerek ele almış ve “hükümetin davetiyle yapılan müdahalenin hukuki 

geçerliliği olduğunu” belirtmiştir.
17

 Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ise çeşitli 

yazarlar tarafından davetle müdahale “yeni dünya düzeni siyasetine” göre tekrar 

değerlendirilmiştir.
18

  

1999 yılında ise George Nolte davetle müdahaleyi hukuki açıdan kapsamlı bir 

biçimde tetkik etmiştir.
19

 Nolte’ın eseri, uluslararası hukukta o zamana kadar olan 

“hükümetin davetiyle yabancı askeri güçlerin iç savaşlara müdahalesine ilişkin en 

                                                            
15 M.W. Nawaz, Intervention By Invitation and the United Nations Charter, International Studies 

1959 

16 Nawaz, a.g.m, s. 204 

17 Louise Doswald-Beck, The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the 

Government, 56 BRIT. Y’BOOK INT’L L. 189, 1985 

18 Bkz. John Lawrence Hargrove, “Intervention by Invitation and the Politics of the New World 

Order” içinde Law And Force In The New Internatıonal Order 113 (Lori Fisler Damrosch & 

David. J. Scheffer ed.) 1991, David Wippman, Military Intervention, Regional Organizations, and 

Host-State Consent, 7 DUKE J. COMP. & INT'L L. 209, 1996 

19 Georg Nolte, Eingreifen auf Einladung : Zur völkerrechtlichen Zulässigkeit des Einsatzes 

fremder Truppen im internen Konflikt auf Einladung der Regierung = Intervention upon 

invitation : use of force by foreign troops in internal conflicts at the invitation of a government 

under international law, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Berlin ; 

New York: Springer, 1999 
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kuşatıcı çalışma olarak” nitelendirilmiştir.
20

 Nolte hükümetin davetiyle olduğu kabul 

edilen altmış müdahaleyi incelemiş ve bunların kırkının meşru hükümet tarafından 

yapıldığı sonucuna varmış ve bu nedenle “tanınmış hükümetin davetiyle yapılan 

müdahalelerin meşruiyetinin bir uluslararası ilişkiler realitesi olduğunu” ifade 

etmiştir.
21

 2000 yılında ise David Wippman, davetle müdahale kavramına eleştirel 

açıdan yaklaşan bir eser yayınlamış ve “uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımına 

ilişkin diğer gerekçelendirmelerle birlikte davetle müdahalenin pek çok potansiyel 

faydalarının yanında potansiyel riskler de taşıdığını” vurgulamıştır.
22

 

Son dönemde ise insan hakları ilkelerinin korunması ve devletin sorumluluğu gibi 

nedenlerle insancıl müdahale ve koruma sorumluluğu doktrini ile birlikte klasik 

davetle müdahale anlayışına da yeni bakış açıları getirilmiştir.
23

 Örneğin daveti 

yapabilecek tarafın belirlenmesinde kullanılan klasik anlayışın “etkin kontrol 

ölçütü”
24

 yerine “negatif eşitlik”
25

 prensibi; insancıl müdahalenin hukuki olabilmesi 

                                                            
20 Bernd Martenczuk, "Book Review: " (George Nolte) Intervention upon Invitation: Use of Force 

by Foreign Troops in Internal Conflicts at the Invitation of a Government under International 

Law, European Journal of International Law 11, no. 4, 2000, s.941 

21 Martenczuk, a.g.m, s. 943 

22 David Wippman, "Pro-democratic Intervention by Invitation," içinde Democratic Governance and 

International Law, ed. Gregory H. Fox, Cambride University Press, 2000, s. 326 

23 Bkz. Oona A. Hathaway, Julia Brower, Ryan Liss, Tina Thomas & Jacob Victor, Consent-Based 

Humanitarian Intervention: Giving Sovereign Responsibility Back to the Sovereign, CORNELL 

INT’L L.J. 499, 2013, Gregory H. Fox, “Intervention by Invitation”, The Oxford Handbook on the 

Use of Force, Marc Weller, ed. 2015, Terry D. Gill, Military Intervention at the Invitation of a 

Government, içinde The Handbook Of The Internatıonal Law Of Mılıtary Operatıons 229, 229 

(Terry D.Gill & Dieter Fleck ed., 2010  

24 Christopher Le Mon, Unilateral Intervention by Invitation in Civil Wars: The effective control 

test tested, International Law and Politics 35, 2003 

25 Fox, a.g.m, s. 15 
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için geçerli bir davet olması
26

 gibi görüşler ileri sürülmüştür. Davetle müdahale ile 

ilgili olarak Gregory Fox ise, “davetle müdahalenin kuvvet kullanma yasağı ve iç 

işlerine karışmama prensiplerinin istisnası olduğunu ve bunun geçerlilik koşullarının 

da istisnanın istisnası niteliği taşıdığını” iddia etmektedir.
27

  

Davetle müdahaleye ilişkin literatürdeki tartışmalardan genel olarak iç savaş 

boyutuna ulaşmamış çatışmaların bastırılması için meşru hükümetin diğer 

devletlerden müdahale talebinde bulunmasının hukuka aykırı olmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Bununla birlikte davetin geçerlilik koşulları, daveti yapmaya yetkili 

organın kim olduğu ve müdahalenin sınırlarına ilişkin alanlar çözüme kavuşabilmiş 

değildir.  

 1.2 DAVETLE MÜDAHALENİN KARAKTERİSTİK UNSURLARI 

Davetle müdahale kavramının bileşenlerinin “rıza” ve “müdahale” terimleri olması 

sebebiyle bu terimlerin tanımlanması ve açıklanması gerekmektedir. Uluslararası 

hukukta “davet” teriminin tam olarak neyi ifade ettiğine ilişkin bir kesinlik olmayıp 

davet, “rızanın” ifade edilme enstrümanı olarak görülmektedir.
28

 Bu nedenle davetle 

müdahalenin karakteristik unsuru olarak “davet” yerine “rıza” terimi tercih 

edilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki bu tezde; rıza, davet ve talep ifadeleri 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.  

                                                            
26 Hathaway, a.g.m, s. 502 

27 Fox, 2015, s. 4 

28 Eliav Lieblich, International Law and Civil Wars: Intervention and Consent, Routledge, 2013, 

s. 3 
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1.2.1 Rıza    

Ev sahibi devletin rızası ile kuvvet kullanımı veya rızaî müdahale
29

 kavramlarıyla da 

ifade edilen davetle müdahalenin dayandığı temel unsur “rıza”dır.  Buna göre ev 

sahibi devlet kendi sınırları içerisinde yabancı askeri birliklerin bulunmasına ve 

kuvvet kullanmalarına rıza göstermekte ve aksi halde kuvvet kullanma yasağını ihlal 

edecek olan eylemlerin, rıza ile illegal olmaktan çıktığı kabul edilmektedir.
30

 

1.2.1.1 Rıza-Egemenlik (Bağımsızlık) İlişkisi 

Uluslararası hukukta davetle müdahale ve davetin ifade edilme enstrümanı olan rıza 

kavramlarının anlaşılabilmesi için egemenlik teriminin açıklanması ve rıza ile olan 

ilişkisine değinmek gerekmektedir. Devletin temel unsurlarından olan egemenlik, 

devletin herhangi bir üst otoriteye tabi olmaksızın iç ve dış işlerinde bağımsızlığını, 

yetkilerin tam ve münhasır olmasını ifade etmektedir.
31

 Uluslararası hukukta devletin 

kendi yetkilerini bizzat kendisi belirlemesi bağlamında egemenliğin tanımında 

“bağımsızlık ölçütü” vurgulanmaktadır. Bu nedenledir ki egemenlik ifadesiyle çoğu 

zaman devletin fiilen ve hukuken bağımsız olması kastedilmekte ve egemenlik ve 

bağımsızlık kavramları birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
32

 

Egemenlik, devletin kendi yetkilerini ve temel hukuk kurallarını serbest iradesiyle 

belirleyebilmesi anlamına gelmektedir ve iç ve dış olmak üzere iki cephesi vardır. 

Egemenliğin iç cephesi, devletin ülke sınırları içinde bütün diğer sosyal ve siyasal 

gruplara karşı üstünlüğünü ifade ederken dış cephesi ise devletin, hiçbir başka 

                                                            
29 Lieblich, a.g.e, s. 13 

30 Hargrove, 1991, s.116 

31 Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, 2013, s. 112 

32 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 12. Bası, Ankara, 2013, s. 148 
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devlete bağımlı olmaması ve diğer devletlerle hukuken eşit olması anlamına 

gelmektedir.
33

 

Egemenlik, devletin üstünde herhangi bir otorite olmamasını ifade etmekle birlikte 

uluslararası hukuk düzeninde devletlerin uyması gereken kurallar bulunmaktadır. 

Çelişkili gibi gözüken bu durum aslında uluslararası hukuk kapsamındaki 

egemenliğin anlaşılmasında rızanın işlevine işaret etmektedir. Şöyle ki, üstün otorite 

kabul etmeyen egemenliğin sınırlandırılmasına özgürce rıza göstermek egemenliğe 

ait bir özelliktir ve egemen bir devletin, kendi ulusal yetki alanında, egemenlik 

yetkisini kullanmaktan özgür iradesiyle vazgeçmesi, devretmesi ya da kullanımı 

konusunda bazı sınırlandırmaları kabul etmesi, egemenliğe özgü bir durum teşkil 

etmektedir.
34

 Örneğin, Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın (USAD) Wimbledon 

Davası kararında belirttiği üzere “devletlerin antlaşma yapma yoluyla yükümlülük 

altına girmesi egemenlik yetkisinin terki olarak değerlendirilmemekte ve bu durum 

devletlerin egemenliğinin doğal bir sonucu olarak” görülmektedir.
35

 Dolayısıyla bu 

şekilde devlet egemenlik yetkisini kullanırken kendi rızası ile kabul ettiği uluslararası 

hukuk yükümlülükleri dışında başka hiçbir otoriteye bağımlı olmamaktadır. 

Her devletin egemen olmasının doğal sonucu ise BM Antlaşması’nın 2. maddesinin 

1. fıkrasında yer alan “egemen eşitlik” ilkesidir. Her devletin aynı hukuki statüye 

sahip olduğunu belirten bu ilkeye göre; istisnalar hariç olmak üzere, bütün devletler 

uluslararası hukukta aynı haklardan faydalanmakta ve aynı genel yükümlülükler 

                                                            
33 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2005, s. 119-120 

34 Mehmet Öncü, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarının Hukukî Temelleri,  

Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 2, No: 6 ss.31-57, 2006 

35 Pazarcı, 2013, s. 149 
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altına girmektedirler. Buna göre uluslararası hukuk açısından egemenlik devletlerin 

birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerinin toplamıdır.
36

 

Egemenliğin diğer bir yanını oluşturan “devletin kendi ülkesi üzerinde münhasır 

yetkiye sahip olması ilkesi”
37

 ise dışarıdan yapılabilecek müdahalelerin 

yasaklanmasını ifade etmektedir. Böylece uluslararası hukukta temel bir prensip olan 

devletlerin egemenliği, diğer bir uluslararası hukuk prensibi olan iç işlerine müdahale 

etmeme ilkesini doğurmaktadır.  

1.2.1.2 Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Rıza 

Uluslararası hukukun geleneksel olarak kabul edilen temel özelliklerinden biri onun 

rızaya dayalı bir doğaya sahip olmasıdır.
38

 Uluslararası hukukun büyük ölçüde 

devletlerin rızasına bağlı olduğu söylenebilir. Buna göre, uluslararası hukukun 

bağlayıcı nitelik kazanabilmesi için devletlerin rızası gerekmektedir.
39

 Bu nedenle 

rıza, tıpkı pacta sund servanda ve iyi niyet ilkeleri gibi uluslararası hukukun 

dayanağını teşkil etmektedir. 

Uluslararası hukukun genel prensipleri haricindeki uluslararası hukuk normları 

devletlerin rızası ile oluşmaktadır.
40

 Günümüzde uluslararası hukukun en temel 

kaynağı haline gelen uluslararası antlaşmaların yapılmasında da rıza esası geçerlidir 

ve devletler bir antlaşmaya taraf olup olamama hususunda tamamıyla özgür 

                                                            
36 Pazarcı, a.g.e, s. 152 

37 Pazarcı, a.g.e, s. 150 

38 Matthew Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, Chicago Journal Int'l L. 

663, 2010-2011, s. 664 

39 Pazarcı, a.g.e, s. 17 

40 H. Waldock, General Course on Public International Law, RdC, Vol, 106 (1962 II) 1-251, s. 59 
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iradelerine göre karar vermektedirler.
41

 Bu durumu teyit edecek biçimde Viyana 

Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde
42

 “serbest rıza ve iyi niyet ilkelerinin ve pacta 

sunt servanda kuralının evrensel olarak tanındığı” kaydedilerek rızaya vurgu 

yapılmıştır. 

Genel hukuk ilkelerine göre de rıza hukuka uygunluk sebebidir.
43

 “Volenti fit non 

injuria” ilkesine göre hukuka uygun şekilde gösterilen rıza, hukuk normları 

çerçevesinde hareketi hukuka uygun hale getirmektedir.
44

 İtalyan Ceza Kanunu’nun 

50. maddesine göre, “Hukuka uygun şekilde rızasını açıklayan kişinin rızasına 

dayanarak bir hakkı ihlal eden kişi cezalandırılamaz.”
45

 Türk Ceza Kanunu’nun 26/2 

maddesinde ise “kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına 

ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza 

verilemeyeceği” belirtilmektedir.
46

  

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 2001 yılında hazırladığı “Uluslararası Hukuka 

Aykırı Fiilleri Dolayısıyla Devletin Sorumluluğu’na İlişkin Taslak Maddeler”de rıza, 

hukuka aykırılığı ortadan kaldıran durumlardan biri olarak sayılmıştır. Taslağın 

20.maddesi şu şekildedir: “Bir devletin, eylemin diğer bir devlet tarafından 

                                                            
41 İbrahim Kaya, Yücel Acer, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, USAK, 2011 s.53 

42 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler 

Örnek Kararlar, Beta, İstanbul 2013 

43Gökhan Albayrak, Uluslararası Hukukta Davetle Müdahale: Mali Örneği, 2013 

http://acm.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/acm/dosyalar/dosya_ve_belgeler/24407633.pdf, erişim tarihi: 

12.02.2015 

44 Carlotta Cassani, Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Hukukta Rıza, çev. Muharrem ÖZEN- 

Mustafa ÖZEN, TBB Dergisi, Sayı 77, 2008, s. 237 

45 Cassani, a.g.m, s. 238 

46 Türk Ceza Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf, Erişim Tarihi: 

15.02.2015 
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işlenmesine geçerli rıza göstermesi bu eylemin ilk devlet bakımından hukuka aykırı 

bir eylem teşkil etmesini, eylem rızanın sınırları içinde kaldığı müddetçe, ortadan 

kaldırır.”
47

 Buna göre, aksi takdirde hukuka aykırı olacak bir eylemin rıza ile hukuka 

aykırılığı ortadan kalkmaktadır. Ancak ifade etmek gerekir ki rıza, uluslararası 

hukukun esas kavramlarından olmakla birlikte rızanın uygulanabilirliğine ilişkin 

sınırları belirli değildir. 

1.2.1.3 Emredici Norma (Jus Cogens) Aykırı Rıza  

Davetle müdahalenin karakteristik unsuru olan rızaya ilişkin önemli bir sorun ise 

rızanın emredici norma (jus cogens) aykırı olması durumudur. Buna göre, devletlerin 

sorumluluğunu doğuran haksız eylemlerini hukuka aykırılıktan çıkaran rıza, 

uluslararası hukukun emredici normlarına aykırı olduğu takdirde işlevini yerine 

getirebilecek midir? Bu sorunun cevabı için öncelikle emredici normun açıklanması 

gerekmektedir.    

Buyruk kural olarak da ifade edilen emredici norm (jus cogens), hukuk kişilerinin 

aksini kararlaştıramayacağı ve kesin olarak uygulamak zorunda oldukları hukuk 

kurallarını ifade etmektedir.
48

 İç hukukta emredici norm niteliğinde üst düzey hukuk 

                                                            
47Md. 20: “Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the 

wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the 

limits of that consent.” Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, International Law Commission,2001 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, Erişim Tarihi: 

10.02.2015, Türkçesi için bkz. İbrahim Kaya, Uluslararası Hukukta Temel Belgeler, Seçkin 

Yayınları, 2013, s. 352 

48 Hüseyin Pazarcı, “Uluslararası Hukukta Jus Cogens Kavramı”, Prof. Dr. Bülent N. Esen’e 

Armağan, Ankara 1977, s.365-379, Erdem Denk, Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus 
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kuralları bulunmaktadır. Örneğin, kişilerin sözleşme yapma özgürlüklerini sınırlayan, 

genellikle, kamu yararının, genel ahlâkın korunmasını amaçlayan emredici normlar 

yer almaktadır. Ancak iç hukuktan farklı bir yapıda bir hukuk düzenini oluşturan 

uluslararası hukuk düzeninde bu türden üst düzey kuralların var olup olmadığı 

tartışmalıdır.
 49 

Belirtmek gerekir ki her toplum gibi uluslararası toplum da temel ve 

üstün nitelikli değerlere sahiptir ve bunun sonucu olarak uluslararası hukuk da her 

hukuk düzeni gibi temel değerlerini emredici normlar yoluyla koruması 

gerekmektedir.
50

 

Uluslararası hukukta emredici normların varlığı, tartışma konusu olsa da 1969 

Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, bu nitelikte kuralların bulunduğunu açıkça 

kabul etmektedir.
51

 Viyana Sözleşmesi’nin 53.maddesinde; 

“Bir antlaşma, yapılması sırasında milletlerarası genel hukukun emredici bir 

normu ile çatışıyorsa batıldır. Bu sözleşme bakımından milletlerarası genel 

hukukun emredici bir normu, bir bütün olarak Devletlerin milletlerarası 

toplumunun, kendisinden hiçbir surette sapmaya müsaade edilmeyen ve 

ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir milletlerarası genel hukuk normu 

ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir 

normdur”  

ifadesine yer verilmektedir.  

                                                                                                                                                                         
Cogens Kurallar, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56-2 ss. 43-70, Ian Brownlie, International 

Law and the Use of Force by States, Oxford, 1990.  

49 Pazarcı, a.g.m, s.365 

50 Denk, a.g.m, s. 44 

51 Pazarcı, 2013, s. 81, Sur, 2013, s. 51 
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53.maddede yapılan tanıma göre uluslararası hukukun emredici norm kuralının temel 

iki özelliği bulunmaktadır: i) kuralın genelliği; yani uluslararası toplumun tüm 

üyelerini bağlayan bir hüküm olması ii) uluslararası toplumun tamamı tarafından 

kuralın yalnızca bağlayıcı olduğunun değil ayrıca bu kurala aykırı hiçbir kural 

koyulamayacağının benimsenmiş olması.
52

 Burada uluslararası toplumun 

tamamından kastedilen; Batı, Doğu, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika 

ülkeleri gibi her türlü kesimin kapsanmasıdır.
53

 Dolayısıyla emredici norm kuralının 

oluşabilmesi için uluslararası toplumun söz konusu kesimleri kuralın kendisinin 

yanında “emredici” niteliği olduğu inancıyla rıza göstermeleri gerekmektedir.
54

  

Bir kural, emredici norm olduğu takdirde iki önemli sonuçla karşılaşılmaktadır; i) 

devletler emredici norma aykırı tek taraflı veya çok taraflı hak ve yükümlülük 

doğuran hukuki işlem yapamazlar ii) devletlerin emredici norma karşı antlaşma ya da 

örf ve adet hukuku kuralı şeklinde ortaya çıkacak hukuk kuralları oluşturma yetkisi 

kısıtlanmıştır.
55

 

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki emredici normun temel özelliklerinden olan “bu 

kurala aykırı hiçbir kural konulamaması” emredici normun hiçbir zaman 

değiştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir.
56

 Bir emredici norm kuralını aynı 

nitelikteki başka bir kural ile değiştirme olanağı her zaman vardır. Devletler emredici 

                                                            
52 Natalino Ronzitti ‘Use of Force, Ius Cogens and State Consent’ içinde A Cassese (ed), The 

Current Legal Regulation of the Use of Force, Nijhoff Dordrecht 1986, ss. 147–66, s. 149, Pazarcı, 

a.g.e, s. 81 

53 Ronzitti, a.g.m, s. 149, Sertaç Hami Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden 

Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003, s. 173 

54 Ronzitti, a.g.m, s. 149, Pazarcı, a.g.e, s. 81 

55 Ronzitti, 1986, s. 150, Başeren, 2003, s. 77 

56 Pazarcı, 1977, s. 377 
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norma karşı bu kuralları değiştirebilecek nitelikte antlaşmalar yapabilir ya da örf ve 

adet hukuku kuralları
57

 geliştirebilir.
58

 Nitekim Viyana Sözleşmesi’nin 64. maddesi 

uluslararası hukukta yeni emredici normlar oluşabileceğini öngörmektedir: “Genel 

uluslararası hukukun yeni bir emredici kuralı oluştuğunda, bununla çatışan 

yürürlükteki her antlaşma bâtıl olur ve sona erer.” Buna göre emredici normun içeriği 

değişken olup gelişme halindedir ve uluslararası hukukta emredici nitelikte yeni 

kurallar oluşabilecektir.
59

  

Kavramsal olarak Viyana Sözleşmesi ile uluslararası hukuk kuralı haline gelen 

emredici normun içeriği ve uygulamadaki durumu ise tartışmalıdır.
60

 Viyana 

Sözleşmesi’nin görüşüldüğü konferansta SSCB, İtalya, Malezya gibi birçok 

kesimden devletin kabul edilmesi talebinde bulunduğu ve geniş kabul gören emredici 

normun belirlenmesi ve uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılmıştır.  

Emredici normların içeriğine ilişkin olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu, 

Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi tasarısı ile ilgili açıklamasında, kuvvet kullanma 

yasağını, köle ticaretini, deniz haydutluğunu, soykırımı, egemen eşitliği ve self-

determinasyon ilkesini emredici norm niteliğinde kurallara örnek olarak 

göstermiştir.
61

 Genel olarak, emredici norm niteliğindeki kuralların, uluslararası 

                                                            
57 “Hukuk olarak kabul edilen genel bir uygulamanın varlığı halinde” söz konusu olan uluslararası örf 

ve adet hukukunun iki unsuru bulunmaktadır: i) objektif unsur; devletlerin genel uygulamaları ii) 

sübjektif unsur (opinio juris sive necessitatis); bu uygulamanın zorunlu hale gelmesini gerektiren bir 

hukuk kuralının varlığı ile zorunlu hale dönüştürüldüğü inancı. Buna göre uluslararası örf ve adet 

hukuku kuralının varlığından bahsedebilmek için devletlerin yaptıklarını hukuk kuralı olduğuna 

inanarak yapmaları gereklidir. Pazarcı, 2013, s. 104-107 

58 Report of the International Law Commission, 18th Session, 1966 Yearbook of ILC II, s. 248 

59 Sur, 2013, s. 52, Pazarcı, a.g.m, s. 368 

60 Denk, a.g.m, s. 53 

61 Sur, 2013, s. 52, Pazarcı, 1977, s. 376  
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toplumun temel genel yararını ilgilendiren kuvvete başvurma yasağı, egemen eşitlik 

ilkesi, self-determinasyon gibi kurallar ile insan haklarının korunmasına ilişkin kimi 

kurallar olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bu durum söz konusu ilke ve kuralların 

tüm kapsamlarının emredici norm niteliğinde kural oluşturduğu anlamına da 

gelmemektedir.
62

 Örneğin ileri de ele alınacağı üzere kuvvet kullanma yasağı 

emredici norm olmasına rağmen uluslararası hukukta emredici norm kapsamında 

olmayan kuvvet kullanımları mevcuttur. 

Uluslararası mahkeme kararlarında ise emredici norma nispeten yer verilmektedir. 

Emredici norm kavramına 1951 Soykırım Suçlarının Önlenmesi ve Cezalandırılması 

Hakkında Sözleşme Danışma Görüşü ve 1970 Barcelona Traction Davası kararında 

üstü kapalı bir biçimde yer verilmiştir.
63

 UAD’nin 27 Haziran 1986 tarihli 

Nikaragua’ya karşı Askeri ve Yarı-Askeri faaliyetlere ilişkin kararında ise BM 

Antlaşması’nın md. 2/4’ünde yer alan kuvvet kullanma yasağının emredici norm 

niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.
64

 Son dönemdeki UAD’nin Kongo/Rwanda 

Davası (2006) kararında ve Yugoslavya Soykırım (2007) kararında bu kavrama 

açıkça jus cogens adı ile başvurulmuştur.
65  

Söz konusu Komisyon yorumu ve mahkeme kararlarına rağmen uluslararası hukukta, 

emredici hukuk kuralları kavramının içeriği, açık ve kesin bir şekilde saptanabilmiş 

                                                            
62 Pazarcı, a.g.m, s. 376 

63 Kararlar için bkz. Armed Activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the 

Congo v. Rwanda), ICJ Reports, 2006; Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ 

Reports, 2007. 

64 Millitary and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America) Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, parag. 190. Söz konusu dava tezde bundan sonra 

kısaca “Nikaragua Davası” olarak ifade edilecektir. 

65 Sur, a.g.e, s. 52 
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değildir.
66

 Ayrıca uluslararası hukukta ilke olarak kabul edilen emredici normları, 

devletlerin birtakım yükümlülüklerinden kurtulmak için ileri sürerek kötüye 

kullanma olasılıkları söz konusudur. İleride genişçe ele alınacak olan Kıbrıs 

konusunda
67

 Rum tarafının, Kıbrıs’ta düzeni sağlayan Garanti Antlaşması’nın 

emredici norma aykırı olduğu gerekçesiyle geçersizliğini ileri sürmesi bu duruma 

örnek olarak verilebilir. 

Emredici norma aykırı eyleme rıza gösterilip gösterilemeyeceği konusuna ise 

Uluslararası Hukuka Aykırı Fiilleri Dolayısıyla Devletin Sorumluluğu’na İlişkin 

Taslak Maddeler’de yer verilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere Taslak’ın 

20.maddesine göre rıza hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir unsurdur. Uluslararası 

hukukta yasaklanmış olan ve devletlerin sorumluluğunu doğuran fiiller rıza ile 

hukukun sınırları içerisine girmektedir. Bununla birlikte Taslak’ın 26.maddesinde 

“Bu bölümdeki hiçbir şey, genel uluslararası hukukun bir emredici normu uyarınca 

ortaya çıkan bir yükümlülükle uyuşmayan Devlet eyleminin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldıramaz” ifadesi yer almaktadır. Buna göre kuvvet kullanma yasağı ve 

müdahale etmeme ilkesi gibi uluslararası hukukun emredici normlarına aykırı 

gösterilen rıza devletlerin hukuka aykırı eylemlerini geçerli hale getiremeyecektir. 

Diğer deyişle eğer hukuka aykırı eylem emredici norma aykırı ise zarar gören 

devletin bu eyleme rıza göstermesi eylemin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırmayacaktır.
68

 Taslağın 26.maddesine göre emredici norma aykırı rıza 

gösterilemeyeceği açık olmakla birlikte emredici normun içeriğinin kesin bir şekilde 

belirlenmemiş olması ve bu ilke ve yasakların tüm kapsamının emredici norm 

                                                            
66 Pazarcı, 1977, s. 379 

67 Bkz. s. 84-89 

68 Ronzitti, 1986, s. 148 
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niteliğinde olmaması hesaba katılmalıdır. Böylece emredici norm niteliğindeki her 

ilke ve yasak ayrı ayrı ele alınarak rızanın işlevi belirlenecektir. 

1.2.1.4 Şekil Bakımından Rıza  

Bir devletin kendi topraklarında başka bir devletin müdahalesine rıza göstermesi 

farklı şekillerde olabilmektedir. Rızanın, önceden yapılan bir anlaşmanın yanında 

devletin iç hukuk yolları ile de gösterilebileceği ifade edilmektedir.
69

 Raportör Ago, 

devletlerin sorumluluğuna ilişkin Uluslararası Hukuk Komisyonu’na sunduğu 

raporunda
70

 rızanın açıkça veya üstü kapalı olabileceği gibi önceden, geçmişe 

yönelik veya müdahale esnasında da olabileceğini belirtmektedir.
71

 Ancak geçmişe 

yönelik rızada, SSCB’nin Macaristan ve Çekoslovakya müdahalelerinde görüldüğü 

üzere müdahale eden devlet doğrultusunda irade gösterilmesi nedeniyle rızanın 

geçerliliği zedelenmektedir.
72

 Rızanın üstü kapalı gösterilmesinde ise ispat 

zorluğundan dolayı müdahalelere ilişkin BM’deki görüşmelerde rıza tartışılmamış ve 

iç işlerine müdahale etmeme prensibine aykırılık gerekçesiyle müdahale uluslararası 

hukuka aykırı bulunmuştur. Bunun yanında önceden yapılan anlaşma ile rızanın 

                                                            
69 M. Gerhard Hafner, Institut de Droit International, Sub-Group C,Military Assistance on 

Request,Rap., 2011, s. 325, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2011_rhodes_10_C_en.pdf, 

Erişim Tarihi: 22.02.2015 

70 Roberto Ago, Eighth Report on State Responsibility, 2 Y.B. INT'L L. COMM'N , 3 35– 36 (1979), 

aktarılan David Wippman, Military Intervention, Regional Organizations, and Host-State 

Consent, 7 DUKE J. COMP. & INT'L L. 209, 209 n.1, 1996 

71 Lieblich, a.g.e, s. 14 

72 Rein Mullerson, “Intervention by Invitation”, içinde Law And Force In The New Internatıonal 

Order, Lori Fisler Damrosch & David. J. Scheffer eds., 1991, s. 130 



21 
 

gösterilmesi de eleştirilmiştir.
73

 Bu konu davetin geçerlilik koşullarına ilişkin 

bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
74

 

Rızanın kimlere verilebileceğine değinmek gerekirse diğer bir devlete
75

 

verilebileceği gibi devletler grubuna
76

 veya bölgesel örgütlere
77

 verilebileceği kabul 

edilmektedir. Rıza, BM’nin barışı koruma operasyonlarının da kurucu ve temel 

ilkesidir.
78 Birleşmiş Milletler organlarınca kurulan ve onların otoritesi altında 

yürütülen barışı koruma operasyonları, operasyonun yapıldığı devletin meşru 

hükümetinin rızası ve BM’nin amaç ve ilkelerine uygun olmak kaydıyla uluslararası 

hukuka uygun olduğu kabul edilmektedir.
79 Uluslararası Adalet Divanının 1962 

tarihli “Birleşmiş Milletlerin Bazı Harcamalarına Dair Danışma Görüşü’nde” “ilgili 

devletin rızası alınarak kurulan barışı koruma operasyonunun hukuka aykırılığından 

bahsedilemeyeceği” belirtilmiştir.
80 Barışı koruma operasyonları açısından ilk temel 

kuralların oluştuğu UNEF I (United Nations Emergency Force) barış gücünün 

kurulmasından önce, BM Genel Sekreteri tarafından kaleme alınan 6 Ekim 1956 

tarihli raporda da ilgili devletin rızasının gerekliliği vurgulanmıştır: “Genel Kurul, 

barış gücüne ulusal birliklerini sunacak devletlerin rızasını alarak, Birleşmiş 

Milletler İlk Acil Gücünü oluşturma konusunda yetkili olmasına rağmen, barış 

                                                            
73 Hargrove, 1991, s. 126 

74 Bkz. s. 74 vd. 

75 Örneğin, Mali’nin Fransa’ya daveti (2011) 

76 Örneğin, Lübnan’ın İngiltere, Fransa ve ABD’nin kuvvet kullanmasına rıza göstermesi (1982) 

77 Örneğin ECOWAS’ın Liberya’ya müdahalesi (1990) 

78 Öncü, a.g.m, s. 39 

79 Öncü, a.g.m, s. 40-41 

80 ICJ Reports, Certain Expenses of the United Nations, 1962, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=290&code=ceun&p1=3&p2=4&case=49&k=4a&p3=5, Erişim Tarihi: 

27.02.2015 
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gücünün konuşlanacağı ya da operasyonda bulunacağı devletlerin (...) iznini 

almadan, barış gücü birliklerinin bu ülkeye ayak basmasını isteme yetkisine sahip 

değildir.”
81

 Dolayısıyla BM barışı koruma operasyonları da ilgili devletin rızasına 

dayanmaktadır.   

Rızanın diğer devletlerin kuvvet kullanması için verilmesi söz konusu olabileceği 

gibi aynı zamanda söz konusu devletlerin silahlı kuvvetlerinin ev sahibi devletin 

ülkesinde salt olarak bulunması için de rıza, gerekli ve yeter şarttır.
82

 Burada söz 

edilen silahlı kuvvetler, ev sahibi devletin ordusunun eğitimi için bulunabileceği gibi 

savunma anlaşması gereğince de yerleşmiş olabilecektir.
83

 Dolayısıyla yabancı askerî 

unsurların egemen bir devletin topraklarına girmesi, konuşlanması, görev yapması 

ve/veya topraklarından transit geçmesi ancak bu devletin rızasıyla mümkündür. 

1.2.2 Müdahale 

Müdahale ve müdahale etmeme kavramları sıklıkla tartışılan uluslararası hukuk 

prensipleridir ve devletler devamlı surette bir devletin iç işlerine müdahale eden 

devleti hukuka aykırı davranmakla itham etmektedirler. Bununla birlikte bugüne dek 

uluslararası hukukta müdahale kavramına ilişkin açık ve kesin bir tanım yapılabilmiş 

değildir.  

                                                            
81 Establishment of UNEF, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1backgr2.html, 

Öncü, a.g.m, s. 41 

82 James Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility: 

Introduction, Text and Commentaries, 2001, s. 188 

83 Hargrove, 1991, s. 116 
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Oran R. Young’a göre müdahaleden anlaşılan, tanınmış sınırlara yönelen ve siyasi 

otoriteyi etkilemeyi hedef alan organize ve sistematik aktivitelerdir.
84

 Alternatifli bir 

tanım olarak Oppenheim ise hukuka aykırı müdahaleyi dikte eden (dictatorial), zor 

kullanılan müdahale olarak tanımlamaktadır.
85

 Oppenheim’in tanımındaki dikkat 

çeken nokta, dikte eden müdahaleler haricindeki müdahalelerin hukuka uygun 

görülmesidir. Sedat Kılıççı’ya göre müdahale, bağımsız bir devletin, bağımsız diğer 

bir veya birden fazla devletin iç işlerine veya dış işlerine, onun egemenlik haklarını 

ihlal eder bir şekilde, mevcut durumu muhafaza etmek veya değiştirmek amacıyla 

karışmasıdır.
86

 

Uygulamada ve hukuki yazında genel olarak hukuka aykırı müdahalelerle diğer 

müdahaleler ayrıma tabi tutulmaya çalışılmış ancak ortak bir sonuca varılamamıştır.  

Uzlaşılmış genel bir tanımı olmasa da çoğu yazara göre müdahale, devletlerin bir 

devlete istedikleri tutumu alması veya eylemde bulunması için zor yoluyla ve 

devletin egemen iradesine aykırı olarak iç ve dış işlerine karışmaları anlamına 

gelmektedir.
87

 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua kararında da müdahalenin tanımına yer 

verilmiştir. Divan’a göre:  

“yasaklanmış müdahale, devlet egemenliği ilkesiyle her devletin serbestçe 

karar vermesine izin verilen konularda ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri, 

                                                            
84 Oran R. Young, “Systemic Bases of Intervention”, içinde Law And Cıvıl War In The Modern 

World (John Norton Moore ed., 1974 

85 Lassa P. Oppenheim, Internatıonal Law, Sir Hersch Lauterpacht Ed., 8th Ed. 1955, s. 134  

86 Sedat Kılıççı, Devletler Hukukunda Müdahale, Yayınlanmamış Doçentlik Tez, Ankara, 1973 

87 Thomas Oppermann, “Interventıon”, Bernhardt (ed.), Encyclopedıa Of Publıc Internatıonal 

Law (3) Use Of Force, War And Neutralıty, Peace Treatıes, North-Holland Publıshıng Company, 

1982, s. 232 
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siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemin seçilmesi ve dış politikanın ifade 

edilmesidir. Müdahale, serbest kalması gereken bu tercihlere ilişkin zorlama 

metotları kullanılırsa hukuka aykırıdır. Yasaklanan müdahaleyi tanımlayan 

ve gerçekten temelini oluşturan zorlama unsuru kuvvet kullanılan 

müdahalelerde açıktır.”
88

 

Bu karardan yola çıkılarak denebilir ki, bir devletin diğerinin “ulusal yetkisine” giren 

işlere karışması her zaman müdahale teşkil etmez; bunun için müdahalenin 

“zorlama” unsuru taşıması gerekir.
89

 Müdahale etmeme ilkesi, uluslararası toplumun, 

bir devletin siyasal rejimi ve genel olarak ulusal yetki alanına giren konularla 

ilgilenmemesi anlamına gelmektedir.
90

 Uluslararası hukukta genel bir prensip olan 

müdahale etmeme ilkesinin doğal bir görünümü olarak hukuka aykırı müdahale 

yasaklanmıştır. Buna göre, diğer bir devletin sınırlarında onun rızası olmadan 

herhangi bir eylemde bulunulamayacaktır. Bununla birlikte devletin ulusal yetkisine 

giren konuların neler olduğu belli değildir ve bu konular zaman içerisinde değişim 

göstermektedir.
91

 Örneğin, bir dönem devletin ulusal yetki alanında görülen insan 

hakları konusu gelişen uluslararası hukukla birlikte ulusal yetkinin sınırları dışına 

çıkmıştır. Bu nedenle insan haklarına aykırı hareket eden devletlere karşı askeri 

müdahale haricindeki siyasi ve ekonomik müdahaleler hukuka uygun kabul 

edilmiştir.
92

  

                                                            
88 ICJ Reports, 1986, parag. 106-108; Başeren, 2003, s. 96-97 

89 Kılıççı, 1973, s. 11 

90 Sur, 2013, s. 119 

91 Başeren, 2003, s. 95 

92 Başeren, a.g.e, s. 96 
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1.2.2.1 Tarihsel Açıklama  

Devletler arası ilişkilerde müdahale siyasi bir olgu olarak eskiden beri var olsa da 

müdahalenin hukuki bir kavram olarak ortaya çıkışı modern devletle birlikte söz 

konusu olmuştur. Müdahale, modern devletin ayırıcı vasfı egemenliğin tezahürü olan 

devletlerin kendi politikalarını özgürce belirleme hakkının sonucu olarak işlev 

görmüştür.
93

  

Müdahale kavramı 19. yy. ’da önem kazanmış ve devletler müdahalenin kabul 

edilebilirliği için rıza, meşru müdafaa ve insani sebepler gibi gerekçelere 

başvurmuşlardır. Müdahale yasağının gelişiminde ise özellikle 19. yy. boyunca 

Avrupa ve ABD’nin çok sayıda müdahalelerine maruz kalan Latin Amerika 

ülkelerinin payı büyüktür.
94

 20. yy. ’da ise kuvvet kullanılmasının yasaklanma 

çabaları ve BM Antlaşması ile birlikte kesin bir biçimde yasaklanması ile 

müdahalenin alanı önemli ölçüde sınırlanarak müdahale etmeme prensibi oluşmuştur. 

Ancak küreselleşme, uluslararasılaşma ve teknolojik gelişmeler gibi olgular 

nedeniyle devletler arasında işbirliği artarak karşılıklı bağımlılık ortaya çıkmış ve 

devletlerin birbirlerinin iç işlerine müdahale olasılığı kolaylaşmıştır.  

1.2.2.2 Hukuki Açıklama 

Hukuki açıdan müdahaleye ilişkin olarak temel metin olan BM Antlaşması’nın md. 

2/4’ünde kuvvet kullanma yasaklanmış ancak bu hükümde müdahale kavramına 

                                                            
93 Stephen M. Schewebel, Aggression, Intervention and Self-Defence in International Law, RdC, 

Vol. 136, 1972, s. 412 

94 Sur, 2013, s. 119 
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doğrudan yer verilmemiştir.
95

 Md. 2/7’de ise müdahale etmeme prensibi yer almakla 

birlikte maddede yalnızca BM organları devletlerin iç işlerine müdahale etmeme ile 

yükümlü tutulmuştur. Antlaşma’nın akdedilmesinden sonra md. 2/7’de yer alan 

müdahale etmeme prensibinin devletleri bağlayıp bağlamadığına ilişkin tartışmalar 

olsa da BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği bildirilerle,
96

 iç işlerine müdahale etmeme 

ilkesi, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı haline gelmiştir.
97

 

1.2.2.2.1 BM Kararları 

BM Genel Kurulu’nun 21 Aralık 1965 tarihli ve 2131 (XX) sayılı “Devletlerin İç 

İşlerine Karışmanın Yasaklanması ve Bağımsızlık ve Egemenliklerinin Korunması 

Bildirisi” md.1/1’de “Her devlet bir başka devletin rejimini şiddet kullanarak 

devirmeye yönelik ayaklanmacı, terörist ya da silahlı faaliyetleri örgütlemekten, 

yardım etmekten, finanse etmekten, teşvik, tahrik etmekten ya da tolere etmekten ya 

da bir başka devletteki iç karışıklıklara karışmaktan kaçınacaklardır” ifadesi yer 

almaktadır.
98

 Bu hüküm devletlerin hangi eylemlerinin hukuka aykırı müdahale 

teşkil edeceğini belirtmiş ve müdahale etmeme prensibinin devletleri de kapsadığını 

ifade etmiştir.  

                                                            
95 Md. 2/4 silahlı saldırı, saldırı, daha az ödemli kuvvet kullanma şekilleri ve müdahaleyi yasakladığı 

kabul edilmektedir. Buna göre Md. 2/4 açık ifadeye sahip olmamakla birlikte kuvvet kullanılmasını 

içeren müdahaleyi yasaklamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. ileride s. 43-46 

96 BM Genel Kurulu’nun kararları ancak tavsiye niteliğindedir. Bununla birlikte insan hakları 

konusundaki gelişimin de gösterdiği üzere Genel Kurul’un aldığı kararlar zamanla örf ve adet hukuku 

halini alabilmektedir. Ayrıca tüm devletlerin katıldığı BM organı olması nedeniyle Kurul, dünya 

siyasetinde izlenecek doktrin ve normların meşru olup olmadığını ilan ve tasdik eden bir platform 

niteliğini kazanmıştır; Inis L. Claude, Jr., Collective Legtimization as a Political Function of the 

United Nations, International Organization, c.20, S. 3, 1996, s. 367-379 

97 Oppermann, 1982, s. 234 

98 Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma Hakkı, USAK, 2010, s.142 



27 
 

BM tarafından kabul edilen bir diğer belge olan 1970 tarihli “BM Antlaşmasına 

Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere İlişkin Uluslararası 

Hukuk İlkeleri Bildirisi” (Dostça İlişkiler Bildirisi) de 1965 tarihli Bildiri’deki 

müdahale görüşünü yinelemiştir. “Md. 2/4’ün resmi bir yorumu olarak 

değerlendirilen” Bildiri’de “devletlerin bir devletin kendi iç işlerine ait kararlarla 

ilgili konulara müdahale etmeme yükümlülüğü olduğu” ifade edilmiş ve “siyasi, 

ekonomik ve askeri her türlü müdahale” yasaklanmıştır.
99

   

BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği diğer belge ise 1981 tarihli “Müdahalenin ve İç 

İşlerine Karışmanın Kabul Edilemezliği Bildirisi”dir. Bildiri’de devletlerin, 

müdahale etmeme ilkesi tarafından kapsanan “diğer devletlerdeki ayrılıkçı 

faaliyetleri desteklemekten, teşvik etmekten, terörist yöntemleri bir başka devlete 

karşı devlet politikası olarak kullanmaktan kaçınmak” gibi yükümlülüklerinden 

bahsedilmiştir.
100

 BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği bildirilerin yanısıra bölgesel 

örgütlerin kurucu anlaşmalarında da müdahale etmeme prensibi yer almıştır.
101

 

1.2.2.2.2 Uluslararası Mahkeme Kararları 

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ise uluslararası örf ve adet hukukunun bir parçası 

haline gelmiş olan müdahale etmeme prensibine 1949 Korfu Boğazı Kararı’nda ve 

1986 Nikaragua Kararı’nda işaret etmiştir.
102

 Divan, Korfu Boğazı Kararı’nda, 

                                                            
99 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 

among States in accordance with the Charter of the United Nations, http://www.un-

documents.net/a25r2625.htm Erişim Tarihi: 23.02.2015  

100 Taşdemir, 2010, s. 143 

101 Örneğin, Amerikan Devletler Organizasyonu Antlaşması (md. 16,18 ve 19), Varşova Paktı (md. 8), 

Afrika Birliği Organizasyonu Antlaşması (md. 3) 

102 ICJ Reports, Corfu Channel case, 1949, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd&case=1, Erişim Tarihi: 20.02.2015, ICJ Reports, 
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“sözde müdahale hakkının geçmişte ağır suiistimallere yol açan bir güç politikası 

olduğunu ve uluslararası hukukta kabul edilemeyeceğini” belirtmiştir.
103

  

Nikaragua Kararı’nda ise Divan,  

“devletin egemenlik ilkesinin gereği olan müdahale etmeme prensibinin 

siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerin özgürce belirlenmesini 

kapsadığını…
104

 devletlerin kararlarını özgürce alabilme haklarına yönelik 

baskı yöntemlerinin kullanılmasının müdahaleyi haksız duruma 

getireceğini…
105

 ve “uluslararası hukukta devletlerin diğer bir devletin 

muhaliflerini destekleme gibi genel bir haktan söz edilemeyeceğini; bu şekilde 

bir eylemin yapılması halinde uluslararası örf ve adet kuralı haline gelen 

müdahale etmeme prensibinin ihlal edilmiş olacağını ve eylemin doğrudan 

veya dolaylı olarak kuvvet kullanımını içermesi halinde uluslararası 

ilişkilerde kuvvet kullanılmasının yasaklanması ilkesine aykırılığın da 

gerçekleşeceğini” belirtmiştir.
106

 

Her ne kadar BM Antlaşması’nda ve BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği bildirilerde 

ifade edilen ve UAD’nin kararlarında yer alan bir ilke olsa da müdahale etmeme 

prensibi devletler tarafından özellikle Soğuk Savaş döneminde sıklıkla ihlal 

edilmiştir.
107

 Bunlara, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Macaristan 

(1956), Çekoslovakya (1968), Afganistan (1979) müdahaleleri ABD’nin Dominik 

                                                                                                                                                                         
Nicaragua case, 1986, http://www.icj-cij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5, Erişim 

Tarihi: 20.02.2015  

103 ICJ Reports, 1949, parag. 109 

104 ICJ Reports, 1986, parag. 108 

105 ICJ Reports, 1986, parag. 108 

106 ICJ Reports, 1986, parag. 109-110 

107 Oppermann, 1982, s. 235 
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Cumhuriyeti (1965), Granada (1983), Panama (1989) müdahaleleri Üçüncü 

Dünya’nın Bangladeş (1972) ve Çad (1981) müdahaleleri örnek olarak verilebilir. 

Soğuk Savaş sonrasında ise Batılı devletler Makedonya (2001), Fildişi Sahili (2002), 

Çad (2006) ve Kosova’ya (2008) müdahale etmiş; Rusya ise Güney Osetya-

Abhazya’ya (2008)
108

 ve Kırım’a (2014) müdahalede bulunmuştur. Söz konusu 

müdahaleler BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul’da tartışılmış ve devletler 

genellikle müdahalede bulunan devletin müdahale etmeme ilkesine aykırı hareket 

ettiğini ileri sürmüşlerdir.  

1.2.3 Kuvvet Kullanma Tehdidi veya Kuvvet Kullanımı  

Davetle müdahalenin temel karakteristik unsurlarından diğeri uluslararası hukukta 

kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet kullanımının yasaklanmış olmasıdır. Devletlerin, 

eski dönemlerden itibaren ilişkilerinde başvurduğu bir yol olan kuvvet kullanma 

kavramından anlaşılan, en geniş anlamıyla savaş da dâhil olmak üzere, çeşitli silahlı 

zorlama yollarıdır.
109  

Uygulanan uluslararası hukukta kuvvet kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin ilk 

düzenlemeler Milletler Cemiyeti Misakı ve 1928 Briand-Kellogg Paktı’nda yer 

almıştır.
110

 Milletler Cemiyeti (MC) Misakı’nda savaş bir bütün olarak 

yasaklanmamış yalnızca meşru ve meşru olmayan savaş ayrımı ortaya konarak 

devletlere savaşa başvurmama konusunda yükümlülükler getirilmiştir.
111

 MC 

Misakı’ndan sonra savaşın kesin bir şekilde yasaklanması 27 Ağustos 1928 tarihinde 

                                                            
108 Nolte, 2010, s. 8 

109 Bozkurt, 2007, s. 6 

110 Başeren, 2003, s. 62; Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma 

ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 1998, s. 27 

111 Başeren, a.g.e, s. 48 
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“savaşı ulusal politikanın bir aracı olarak” yasaklayan Briand-Kellogg Paktı’nın 

imzalanması ile gerçekleştirilmiştir.
112

 Briand-Kellogg Paktı ile savaş açık bir şekilde 

yasaklanmakla birlikte savaşa varmayan kuvvet kullanma yolları anılan yasağın 

kapsamı dışında kalmıştır.
113

 

Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını “ilke olarak evrensel düzeyde 

yasaklayan” ilk antlaşma ise BM Antlaşmasıdır.
114

 Antlaşma’nın uluslararası 

ilişkilerde kuvvet kullanılmasını ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunulmasını 

açıkça yasaklayan 2.maddesinin 4.fıkrasını tekrarlamak gerekirse: “Teşkilatın 

üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek bir başka devletin toprak bütünlüğüne 

veya siyasî bağımsızlığına karşı, gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif 

edilemeyecek herhangi bir surette, tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan 

kaçınırlar.” Buna göre BM Antlaşması’nın kabulüyle birlikte bir devletin diğer bir 

devlete karşı tek taraflı kuvvet kullanımında bulunması hukuka aykırı kabul edilerek 

yasaklanmıştır.
115

 

BM Antlaşması’nın kabulüyle birlikte devletler taraf oldukları uyuşmazlıkları barışçı 

yollarla çözmeyi ve uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma ve kullanma tehdidinde 

bulunmaktan kaçınmayı kabul etmişlerdir.
116

 Bunun istisnası ise; BM Antlaşması 

madde 51’de
117

 yer alan meşru müdafaa hakkıdır. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ne 

                                                            
112 Pazarcı, a.g.e, s. 517, Taşdemir, 2010, s. 98 

113 Keskin, 1998, s. 36 

114 Pazarcı, 2013, s. 517 

115 Başeren, 2003, s. 49 

116 Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı, 

Beta, 2005, s. 95 

117 Madde 51: “Bu Antlaşma’ nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir 

saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve  güvenliğin korunması için 
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Antlaşma’nın VII. Bölümü çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin bozulması, 

tehdit edilmesi veya saldırı eyleminin varlığı halinde kuvvet kullanmayı da içeren 

zorlayıcı önlemler alma yetkisi tanınmıştır.
118

 Meşru müdafaa hakkı devletin “silahlı 

bir saldırıya hedef olması halinde ve Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek” devletlere tanınan istisnaî 

ve geçici nitelikte bir haktır.  

BM Antlaşması’nın “Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Durumunda Yapılacak 

Hareket” başlığını taşıyan VII. Bölüm çerçevesinde kuvvet kullanımı ise uluslararası 

barış ve güvenliği korumakla görevli ve merkezi merciin yetkilendirmesi ile kuvvet 

kullanılmasıdır.
119

 VII. Bölümde yer alan 39. Madde; Güvenlik Konseyinin, barışın 

tehdit edildiği, bozulduğu veya bir saldırı eylemi olduğunu tespit etmesi halinde, 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için tavsiyelerde 

bulunacağını veya 41. Ve 42. madde uyarınca hangi önlemlerin alınacağına karar 

verileceğini düzenlemektedir.
120

 

                                                                                                                                                                         
gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına 

halel getirmez.  Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik 

Konseyi’ ne bildirilir ve Konsey’ in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış  ve  güvenliğin 

korunması  ya  da  yeniden  kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve 

görevini hiçbir biçimde etkilemez.” 

118 Bu iki istisnaya ek olarak kurumsal anlamda iki istisna daha vardır. Bunlar, özel askerî anlaşmalar 

yapılana kadar beş büyük devlete tanınan kuvvet kullanma yetkisi ile II. Dünya Savaşı İtilaf 

Devletlerine karşı kuvvet kullanılmasıdır. Pazarcı, 2013, s. 610 

119 Bozkurt, 2007, s. 14,  

120 Topal, 2005, s. 96 
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1.2.3.1 Yasağın Niteliği ve Kapsamı  

Yasağın nitelik ve kapsamına ilişkin olarak öncelikle, BM Antlaşmasının md. 2/4’ü 

yalnızca üye devletlere kuvvet kullanma yasağı getirmekle birlikte kuvvet kullanma 

yasağı BM üyesi olmayan devletleri de bağlamaktadır. Çünkü kuvvet kullanma 

yasağı uluslararası örf ve adet kuralı haline gelmiştir ve BM Antlaşması md. 2/6’da 

“BM’nin üye olmayan devletleri de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının 

gerektirdiği ölçüde bu ilkelere uygun biçimde hareket etmesini sağlayacağı” ifade 

edilmektedir.  Kuvvet kullanma yasağı, uluslararası mahkeme kararlarının da atıfta 

bulunduğu üzere
121

 hukuk olarak kabul edilen genel bir uygulamanın varlığı halinde 

söz konusu olan uluslararası örf ve adet hukukunun bütünleyici bir parçası haline 

gelmektedir.
122

 Uluslararası antlaşmada yer alan bir hüküm, antlaşma uluslararası örf 

ve adet hukuku şeklini aldığında antlaşmaya taraf olmayan devletleri antlaşma 

hükmü olarak değil, örf ve adet hukuku kuralı olarak bağlamaktadır.
123

 Bu nedenle 

md.2/4 antlaşmaya taraf olmayan devletleri de kapsamaktadır. 

İkinci olarak, BM Antlaşması md.2/4 ile getirilen yasak, kuvvet kullanma veya 

kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı kapsamakta ve yalnızca savaşı değil, savaşa 

varmayan kuvvet kullanımlarını da içermektedir.
124

 BM Antlaşması’nda savaş 

kavramının yerine kuvvet kullanma kavramına yer verilerek savaşın yanı sıra savaşa 

varmayan kuvvet kullanma yolları da kuvvet kullanma yasağı kapsamında 

                                                            
121 Örn. ICJ Case, 1986, parag. 14 

122 Taşdemir, 2010, s. 104 

123 Başeren, 2003, s. 73 

124 Keskin, 1998, s. 153 
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değerlendirilmiş ve her türlü silahlı kuvvet kullanımı ve tehdidi hukuka aykırı kabul 

edilmiştir.
125

 

Bununla birlikte kuvvet kullanma yasağının kapsamı tartışmalı olup buna ilişkin 

farklı görüşler ileri sürülmüştür.
126

 Yasağın sınırlandırıcı bir şekilde ele alınmasını 

savunan görüş, “yasağın sınırlı olduğunu ve devletin ülke bütünlüğünü veya siyasî 

bağımsızlığını ihlâl etmeyen ya da BM Antlaşması’nın amaçlarına aykırı olmayan 

kuvvet kullanma eylemlerinin yasak kapsamında değerlendirilemeyeceğini” öne 

sürmektedir.
127

 Buna göre devletlerin vatandaşlarını koruma ve insani gerekçelerle 

kuvvet kullanması diğer devletin ülke bütünlüğünü veya siyasî bağımsızlığını ihlâl 

etmediği için ya da BM Antlaşması’nın amaçlarına aykırı olmadığından yasağın 

kapsamı dışında kalmaktadır. 

Kuvvet kullanma yasağının geniş bir şekilde ele alınmasını savunan görüşe göre ise 

2/4. maddedeki “siyasî bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı” ifadesi genel yasağı 

sınırlandırmak için değil; küçük devletlerin isteğiyle yasağı güçlendirmek için 

konulmuştur.
128

 BM Antlaşması’nın hazırlık çalışmalarında da md. 2/4’te yer alan 

kuvvet kullanma yasağının geniş kapsamlı bir yasak olduğu teyit edilmiştir.
129  

Ayrıca, md.2/4’te yer alan “BM Antlaşmasının amaçları” ibaresi de kuvvet kullanma 

yasağının geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir.
130

 BM’nin, Antlaşmanın birinci 

                                                            
125 Keskin, 1998, s. 79, Topal, 2005, s. 87, Bozkurt, 2007, s. 60 

126 Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, London, 1954, Brownlie, 1990, Louis 

Henkin, Right v. Might International Law and the Use of Force, New York, 1989, Başeren, a.g.e, 

s. 49 

127 Stone, 1954, s. 97; aktarılan Başeren, 2003, s. 50 

128 Topal, a.g.e, s. 89 

129 Başeren, a.g.e, s. 116 

130 Başeren, a.g.e, s. 49 
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maddesinde ortaya konan temel amacı; “Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve 

bu maksatla, barışa yönelik tehditleri önlemek için etkili ortak tedbirler almaktır.” 

Buna göre BM Antlaşması ile kurulan değerler hiyerarşisinin en üstünde uluslararası 

barış ve güvenliğin korunması yer almaktadır. BM’nin insan haklarını geliştirme ve 

self-determinasyonun teşviki gibi gerçekleştirilmesi gereken başka amaçları olsa da 

hiyerarşik bir yapı içinde olan bu amaçlar arasında uluslararası barış ve güvenliğin 

korunması ilk sıradadır. Bu nedenle uluslararası barış ve güvenliğin korunması 

adaletin sağlanmasından önce gelmektedir ve adaletin temini için dahi olsa kuvvet 

kullanmak barışı bozacağından dolayı yasaklanmıştır.
131

 Sonuç itibarıyla BM’nin 

amaçları arasında ilk sırada yer alan “barışı korumanın normatif ifadesi” olan md.2/4 

hükmü, geniş kapsamlı bir yasaktır. 

Kuvvet kullanma yasağının geniş kapsamlı olduğu, doktrinde, uluslararası mahkeme 

kararlarında ve BM’de genel kabul görmektedir.
132

 Yaygın olarak kabul edilen görüş 

çerçevesinde, BM Antlaşması md.2/4’ün, devletleri uluslararası ilişkilerinde kuvvet 

kullanmaktan meneden geniş kapsamlı bir yasak olduğunun kabul edilmesi 

gerekmektedir. Bu durumda hukuka uygun kuvvet kullanımı, ya md. 51’e göre meşru 

müdafaa kapsamında ya da BM Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm çerçevesinde 

verdiği yetkiye dayanılarak icra edilmektedir. 

Kuvvet kullanma yasağının niteliği ve kapsamına ilişkin diğer bir sorun ise hangi 

somut eylemlerin hukuka aykırı kuvvet kullanımını oluşturduğudur. İlk olarak, 

md.2/4’teki yasağın askeri güç kullanımının dışında siyasi ve ekonomik 

müdahaleleri/zorlamaları kapsayıp kapsamadığı tartışılan bir husus olsa da genel 

                                                            
131 Taşdemir, 2010, s. 103 

132 Başeren, 2003, s. 54 
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kabule göre ekonomik ve siyasi müdahaleler kuvvet kullanma yasağının 

dışındadır.
133

 Md.2/4’te silahlı kuvvet yasaklanmış ancak siyasi ve ekonomik 

baskılar yasaklanmamıştır. BM Antlaşması’nda saldırının tanımına ilişkin bir 

hükmün yer alması için yapılan önerilerde md.2/4’teki “kuvvet” ifadesinin “askeri 

kuvvet” olarak anlaşılması bunu teyit etmektedir. 
134

 3314 sayılı “Saldırının 

Tanımına İlişkin BM Genel Kurulu Kararı” da bu sonucu vermektedir. Bu açıdan 

siyasi ve ekonomik müdahalelerin, md.2/4’teki kuvvet kullanma yasağının 

kapsamında olmadığı görüşünün kabul edilmesi gerekmektedir. 

Md.2/4’te yasaklanan diğer bir eylem ise kuvvet kullanma tehdididir. Bir hükümetin, 

kuvvet kullanılmasını haklı kılacak nedenler yokken belli taleplerinin kabul 

edilmemesi halinde açıkça ya da zımnen kuvvet kullanacağını söylemesi hukuka 

aykırı bir kuvvet kullanma tehdidini teşkil etmektedir.
135

 Hangi somut eylemin 

kuvvet kullanma tehdidi oluşturacağına ilişkin objektif bir ölçüt bulunmamaktadır. 

Bu değerlendirmeyi, BM Güvenlik Konseyi VII. Bölüm çerçevesinde yapabileceği 

gibi uluslararası mahkemelerin önüne getirilmesi halinde mahkemelerin de yapacağı 

söylenebilir.
136

  

Md.2/4’te hukuka aykırı kabul edilen kuvvet kullanma kavramı içinde yer alan fiiller 

ise saldırı, silahlı saldırı, kuvvet kullanılmasını içeren diğer eylemler ve 

müdahaledir.
137

 Bu fiillerden saldırı, BM Antlaşması VII. Bölüm 39.maddede
138

 yer 

                                                            
133 Keskin, 1998, s. 36, Başeren, a.g.e, s. 97-98 

134 Başeren, a.g.e, s. 61 

135 Brownlie, 1963, s. 364; Başeren, 2003, s. 87 

136 Topal, 2005, s. 97 

137 Başeren, a.g.e, s.90-91. Başeren, sınıflandırmasını UAD’nin Nikaragua kararındaki “en vahim 

kuvvet kullanma şekillerini daha az tehlikeli olanlardan ayırt etmenin zorunlu olduğu” ifadesine 

dayandırmaktadır.” 
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almakta olup SSCB’nin isteği üzerinde Antlaşma’ya konulmuştur. Antlaşma 

maddelerinde saldırının tanımı yapılmamakla birlikte 14 Aralık 1974 tarihinde 3314 

sayılı “Saldırının Tanımına İlişkin BM Genel Kurulu Kararı”nda saldırının tanımı 

yapılarak hangi fillerin saldırı teşkil ettiği sayılmıştır. Kararın birinci maddesine göre 

saldırı, “bir devletin diğer bir devletin egemenliğine, ülke bütünlüğüne veya siyasî 

bağımsızlığına karşı veya işbu tanımda belirtildiği üzere, Birleşmiş Milletler 

Antlaşması ile bağdaşmayan diğer herhangi bir tarzda silahlı kuvvet kullanmasıdır.” 

Üçüncü maddede saldırı olarak kabul edilen fiiller sayılmıştır.
139

 Dördüncü maddede 

ise, sıralanan eylemlerin tüketici nitelikte olmadığı belirtilerek Güvenlik Konseyinin 

                                                                                                                                                                         
138 BM Antlaşması md. 39: “Güvenlik Konseyi, barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu veya saldırma 

fiilinin vuku bulduğunu tespit ederse milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası veya yeniden tesisi 

için tavsiyelerde bulunur veya 41 ve 42. maddeler gereğince hangi tedbirlerin alınacağını 

kararlaştırır.” 

139 3314 sayılı BM Genel Kurulu Kararının 3.maddesi: 

“a-Bir devletin silahlı kuvvetlerinin diğer bir devleti istila etmesi veya ona hücum etmesi veya ne 

kadar geçici olursa olsun, böyle bir istiladan veya hücumdan ileri gelen herhangi bir askerî işgal 

veya kuvvet yoluyla başka bir devletin ülkesinin veya bir bölümün ilhakı; 

b-Bir devletin silahlı kuvvetlerinin, başka bir devletin ülkesini bombardıman etmesi veya bir devletin 

diğer bir devletin ülkesine karşı herhangi bir şekilde silah kullanması; 

c-Bir devletin liman ve kıyılarının diğer bir devletin silahlı kuvvetleri tarafından abluka altına 

alınması; 

d-Bir devletin silahlı kuvvetleriyle başka bir devletin kara, deniz veya hava kuvvetlerine veya deniz 

veya hava filolarına saldırması; 

e-Bir devletin başka bir devlete sonuncusuyla yapılan bir anlaşmaya göre bulunan silahlı 

kuvvetlerinin o anlaşmada öngörülen hükümlere aykırı şekilde kullanılması veya bu silahlı kuvvetlerin 

varlığının bu ülkede anlaşmanın sona ermesinden sonra da sürdürülmesi; 

f-Ülkesini başka bir devletin emrine veren bir devletin, ülkesinin o devlet tarafından üçüncü bir 

devlete karşı saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermesi; 

g-Bir devlet tarafından veya bir devlet adına diğer bir devlete karşı yukarıda listesi verilen fiillere 

varan veya o ölçekte olan silahlı kuvvet fiillerini icra eden silahlı çetelerin, grupların, gayri nizamî 

askerlerin veya paralı askerlerin gönderilmesi veya bu gibi fiillere önemli ölçüde karışılması.” 
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BM Antlaşması hükümleri kapsamında saldırı oluşturacak diğer eylemleri saptama 

yetkisine sahip olduğu hükme bağlanmıştır.
140

 

Hukuka aykırı kuvvet kullanma eylemlerinden olan silahlı saldırı ise, BM Antlaşması 

md.51’de meşru müdafaa hakkının ön koşulu olarak sayılmıştır. Bununla birlikte 

md.51’de ve diğer madde hükümlerinde tanımına yer verilmemiştir. Saldırı fiili ile 

büyük ölçüde örtüştüğü kabul edilen
141

 silahlı saldırının ayırt edici özelliği, 

doğuracağı sonuçlar itibarıyla kabul edilemeyecek ölçülerde olduğu için Güvenlik 

Konseyi karar alana kadar mağdur devlete meşru müdafaa hakkına dayanarak 

münferiden kuvvet kullanma yetkisi vermesidir.
142

 Ancak ifade etmek gerekir ki 

silahlı saldırının tanımına ilişkin belirsizlik olup üzerinde tartışma vardır.  

Müdahalenin ise askeri eylemlerle gerçekleşmesi halinde bu eylemler örf ve âdet 

hukukundaki müdahale etmeme kuralının yanı sıra kuvvet kullanma yasağının da 

ihlâli niteliğinde olmaktadır. Bir diğer deyişle askeri müdahale haricindeki ekonomik 

ve siyasi müdahaleler kuvvet kullanma yasağı kapsamında değildir.
143

  

Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise davetle müdahale kavramı içerisinde yer alan 

diğer devletin askeri müdahalesinin “müdahale” niteliğinde olabileceği gibi 

yoğunluğuna göre “saldırı” veya “silahlı saldırı” da olabilmesidir. Md. 2/4 

kapsamına giren müdahale, kuvvet kullanılmasını içeren diğer eylemler, saldırı ve 

silahlı saldırı kavramları arasında önemli derecede örtüşme söz konusudur. 

Müdahale, kuvvet kullanılmasını içeren diğer eylemleri, bu eylemler saldırıyı, saldırı 

                                                            
140 Topal, 2005, s. 98-99 

141 Başeren, 2003, s. 92 

142 Başeren, a.g.e, s. 92, Topal, 2005, s. 99 

143 Başeren, a.g.e, s. 95 
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da silahlı saldırıyı kapsamaktadır.
144

 Dolayısıyla, başlangıçta örf ve adet 

hukukundaki müdahale etmeme ilkesi ile yalnızca md.2/4’teki müdahale yasağını 

ihlal eden fiil yoğunluğuna göre kuvvet kullanma yasağı kapsamındaki diğer filler 

haline gelebilecektir. Bu durum kuvvet kullanılmasını içeren karşı tedbirler açısından 

önemlidir.  

Son olarak, silahlı kuvvet kullanımı, bir devlete ait olan düzenli askeri birliklerce 

yapılmasında olduğu üzere doğrudan olabileceği gibi; bir devletin desteklemesi veya 

yardım etmesi, askeri malzeme temin etmesi, üs sağlaması örneklerinde olduğu gibi 

dolaylı yollardan da olabilir. Dolaylı yollardan gerçekleştirilen kuvvet kullanımı da 

md. 2/4’e aykırılık teşkil etmektedir.
145 Dostça İlişkiler Bildirisinde bu husus ele 

alınmış; “Bir başka devletin ülkesinde iç savaş ya da terörist eylemleri örgütleme, 

kışkırtma, yardım etme veya bunlara katılma ya da ülkesinde bu gibi eylemlerin 

yapılmasına yönelik örgütlenmiş faaliyetlerin kabul edilmesi” md.2/4’teki yasak 

kapsamında olduğu ifade edilmiştir. UAD’nin Nikaragua kararında ise söz konusu 

“dolaylı saldırıları meşru müdafaa hakkının doğumuna yol açan nedenlerden biri 

olarak” değerlendirerek dolaylı saldırıların silahlı saldırı yoğunluğuna 

ulaşabileceğini kabul etmiştir.
146

  

1.2.3.2 İç Silahlı Çatışmalarda Kuvvet Kullanımı 

BM Antlaşması md.2/4’teki kuvvet tehdidi ve kullanılmasının yasaklanması 

uluslararası ilişkiler çerçevesinde öngörülmüş olup, bir devletin ülkesi içinde 

                                                            
144 Başeren, a.g.e, s. 100 

145 Keskin, 1998, s. 155, Başeren, 2003, s. 99 

146 Sevin Toluner, “Nikaragua’ya Karşı Askerî ve Benzeri Faaliyetler Davası’ndaki Yargı ve 

Meşru Müdafaa Hakkı”, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika 

Sorunları, Beta Yayınları, Birinci Baskı, 2000, İstanbul, s. 362 
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gerçekleşen iç silahlı çatışmalarda kuvvet kullanması bu hükmün dışında 

kalmaktadır.
147

 Madde 2/4’ün metninde devletlerin “uluslararası ilişkilerinde kuvvet 

tehdidi ve kullanmasının yasak olduğu” ibaresi bu durumu açıkça ifade etmektedir. 

Buna göre devletlerin iç kargaşa, kriz, ayaklanma ve terör gibi hallerde kuvvet 

kullanma yetkisinin bulunduğu söylenebilir.
148

  

Buradaki temel sorun, silahlı çatışmaların tanımının ve uluslararası nitelikteki silahlı 

çatışmalarla iç silahlı çatışmaların ayrımının nasıl yapılacağıdır. Üzerinde herkesin 

hemfikir olduğu bir tanımı bulunmayan
149

 silahlı çatışma kavramı, Uluslararası Kızıl 

Haç Komitesinin Cenevre Sözleşmesi Şerhinde, “devletler arasında silahlı 

kuvvetlerin silahlı çatışmaya giriştikleri herhangi bir uyuşmazlık” olarak 

tanımlanmıştır.
150

 Ancak bu tanım yalnızca uluslararası silahlı çatışmaları ihtiva 

etmekte iç silahlı çatışmaları kapsam dışında bırakmaktadır. Öğretide ise silahlı 

çatışmalar, iç silahlı çatışmaları da içerecek şekilde en geniş anlamıyla “iki veya 

daha çok devletin taraf olduğu veya belirli koşullarla silahlı grupların da taraf 

olduğu karşıt savlarını kuvvet kullanarak birbirine kabul ettirmeye çalışmaları” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Silahlı çatışmanın en önemli referansı oluşturan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 

Mahkemesi (EYUCM)’nin Tadic Davası’nda verdiği kararda “silahlı çatışmanın” 

tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Bir silahlı çatışma, devletlerarasında bir silahlı güce 

başvurulduğunda ya da hükümet otoriteleriyle örgütlü silahlı gruplar arasında ya da 

                                                            
147 Pazarcı, 2013, s. 517 

148 Pazarcı, 2013, s. 517 

149Fatma Taşdemir, Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku, Adalet yayınevi, 

Ankara, 2009, s. 8 

150 Sur, 2013, s. 284 
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bir devlet içinde bu grupların kendi aralarında uzun süreli silahlı şiddet 

bulunduğunda orada bir silahlı çatışmanın var olduğu sonucuna varılır.”
151

 

Uluslararası silahlı çatışmalar, devletler arasındaki silahlı çatışmalara denir ve bu 

çatışmalara genel olarak La Haye ve Cenevre Sözleşmelerinin tüm kuralları 

uygulanır. Ayrıca devletle sömürge durumundan bağımsızlığa kavuşma mücadelesi 

veren, yabancı kuvvet işgaline karşı ve ırkçı rejime karşı mücadele eden silahlı 

grupların taraf oldukları silahlı çatışmalar 1977 tarihli ek I. Protokol uyarınca 

uluslararası silahlı çatışmalar kapsamına alınmıştır.
152

  

Öğretide bir devletin hükümetine karşı silahlı mücadele veren güçlere savaşan taraf 

(belligerent) statüsü tanınması halinde iç silahlı çatışmanın uluslararası silahlı 

çatışma sayılacağı kabul edilmektedir.  İleride ayrıntılı olarak ele alınacak olan 

savaşan taraf statüsünün tanınması
153

 kendisine karşı mücadele verilen hükümetin bu 

statüyü tanıması ile gerçekleşmektedir. Üçüncü devletin bu statüyü tanıması ise 

kendisi açısından sonuç doğurmaktadır; statüyü tanıyan üçüncü devlet, çatışan 

taraflar arasında tarafsızlık hukuku kurallarını uygulaması gerekmektedir.
154

  

İç silahlı çatışmalar “kurulu hükümet ile o hükümete tabi topluluklar arasında, ulusal 

ülke içinde, silahlı kuvvet kullanılmasını içeren ve silahlı bir isyan veya iç savaş 

boyutuna ulaşmış bir silahlı çatışma” durumudur.
155

 Bu tanımda yapıldığı üzere 

                                                            
151 Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, 1995, parag. 70 

152 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Protokol metni için bkz. 

https://www.icrc.org/ihl/intro/470, Erişim Tarihi: 26.05.2015 

153 Bkz. s. 47 

154 Pazarcı, 2013, s. 541 

155 Sadi Çaycı, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılması, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995, s.51 
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çatışma, hükümet ile bir veya daha çok silahlı topluluk arasında olabileceği gibi asi, 

ayaklanmacı, devrimci, ayrılıkçı, özgürlük savaşçısı olarak tanımlanan çeşitli silahlı 

topluluklar arasında gerçekleşmesi de mümkündür. Söz konusu gruplar, iktidarı 

ellerine geçirmek, bir devletin içinde otonomi kazanmak ya da bağımsızlık için 

silahlı çatışmaya girebileceklerdir.
156

 EYUCM’nin Tadic Davası kararında ise “bir 

kitlesel şiddet eyleminin ‘uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma’ sayılabilmesi 

için iki unsurun gerekliliğinden bahsedilmiş, bunlar, çatışmanın süresinin belli bir 

uzunluğu aşmış olması ve çatışan tarafların örgütlenmiş olması” olarak ifade 

edilmiştir.
157

 

Cenevre Sözleşmelerine ek II. Protokol’e göre, “bir yanda devletlerin silahlı 

kuvvetleri ile diğer yanda sürekli ve eş güdümlü askeri operasyon yönetebilecek ve 

bu Protokolü uygulayabilecek biçimde ülkenin bir bölümünü denetimi altında tutan, 

sorumlu bir komuta altındaki silahlı gruplar arasındaki silahlı çatışmalara uluslararası 

olmayan silahlı çatışma denilmektedir.”
158

 Burada belirtilmesi gereken husus, her iç 

karışıklığın uluslararası olmayan silahlı çatışma niteliği taşımadığıdır. İç karışıklık ve 

gerginlikler, ayaklanma ve yerel şiddet eylemleri silahlı çatışma sayılmamaktadır ve 

bunlara Cenevre Sözleşmeleri uygulanmamaktadır. Çatışmanın yoğunluğuna göre 

uygulanacak kurallar değişmektedir; i) iç karışıklıklar ve terör eylemleri silahlı 

çatışmalara ilişkin kurallara tabi değildir, sadece genel insan hakları hükümleri 

uygulanmaktadır ii) silahlı çatışma sayılacak düzeydeki çatışmalarda taraflardan biri 

                                                            
156 Taşdemir, a.g.e, s. 9 

157 Prosecutor v. Dusko Tadic, 1995, parag. 70 

158 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, Protokol metni için bkz.  

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/475?OpenDocument, Erişim Tarihi: 26.05.2015 
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devlet değilse gerek devlet gerek asi güçler Ortak 3.madde ile bağlıdırlar iii) Asi 

güçler ülkenin bir bölümünü kontrol altına almışlarsa II. Protokol ve Ortak 3.madde 

her iki tarafa da uygulanmaktadır iv) bir başka devletin çatışmaya karışması halinde 

çatışma uluslararası nitelik kazanmaktadır ve böylece bu devletlerin taraf oldukları 

tüm Cenevre Sözleşmeleri ve I. Protokol hükümleri uygulanmaktadır
159

  

Sonuç olarak, kuvvet kullanmaya ilişkin yukarıda tanımı yapılan ve hangi hallerde 

söz konusu olduğu açıklanan iç silahlı çatışmalarda devletin egemenlik alanı 

içerisinde muhaliflere kuvvet kullanması, BM Antlaşması md.2/4’te yer alan kuvvet 

kullanma yasağına aykırılık teşkil etmemektedir. Eğer iç silahlı çatışmalar yukarıda 

sayılan hallerde olduğu üzere uluslararası silahlı çatışma niteliğini kazanırsa kuvvet 

kullanma yasağından söz edilebilecektir. 

1.2.3.3 Kuvvet Kullanma Yasağının Emredici Norm Olması 

Davetle müdahalenin hukukiliğine ilişkin en önemli konulardan birisi, BM 

Antlaşması md. 2/4’te yer alan kuvvet kullanma yasağının emredici norm (jus 

cogens) niteliğinde bir kural olup olmadığıdır. Buna göre eğer kuvvet kullanma 

yasağı emredici norm niteliğinde bir kural ise yukarıda açıklandığı üzere devletler jus 

cogens kurala aykırı rıza gösteremeyeceğinden davetle müdahalenin hukuka aykırı 

olduğu söylenecektir. Burada, kuvvet kullanma yasağının emredici norm niteliğinde 

olup olmadığı açıklanarak md. 2/4’teki yasağın emredici norm olan yasakla örtüşüp 

örtüşmediği belirlenecek ve davetle müdahalenin jus cogens yasağın kapsamında 

olup olmadığı gösterilecektir. 

                                                            
159 Sur, a.g.e, s. 285 
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Öncelikle BM Antlaşması md. 2/4’teki kuvvet kullanma yasağının emredici bir norm 

olup olmadığına ilişkin olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu, Viyana Antlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesi’nin hazırlık aşamasındaki yorumunda BM Antlaşmasında yer 

alan devletler arasındaki kuvvet kullanma yasağını önemli bir emredici norm (jus 

cogens) örneği olarak belirtmiştir.
160

 Ayrıca antlaşmalar hukuku sözleşmesine ilişkin 

Viyana konferansında SSCB, Lübnan, Sierra Leone, Polonya, Uruguay, İtalya, 

Federal Almanya, Filipinler, İsviçre ve Malezya gibi uluslararası toplumun farklı 

kesiminden devletler kuvvet kullanma yasağını emredici norm olarak ifade 

etmişlerdir.
161

 

Viyana konferansından sonraki uluslararası uygulama, yasağın emredici norm 

niteliğinde olduğunu teyit etmiştir. Örneğin, Kıbrıs ve Mısır olaylarında BM 

görüşmeleri esnasında devletlerin açıklamaları bu yönde olmuştur.
162

 Ek olarak, 1976 

yılında SSCB’nin “uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanmamaya ilişkin” tasarısına 

ABD’nin BM Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı yorumda da bu durum açıkça 

ifade edilmiştir: “Bugün kesin ve açık bir kural olan kuvvet kullanma yasağının, 

uluslararası hukukta tüm devletleri bağlayan ve tek taraflı-çok taraflı olarak 

kendisine aykırı kural getirilemeyen bir emredici norm olduğu evrensel olarak 

tanınmıştır.”
163

 

                                                            
160 Report of the International Law Commission, 18th Session, 1966 Yearbook of ILC II, s. 247, 

Ronzitti, 1986, s. 148 

161 United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, 1968-1969, U.N. A/CONF 39/11, 

s.294-326; Ronzitti, a.g.m, s. 149 

162 U.N. Docs. A/C 6/34 SR 44 (Kıbrıs), U.N. Docs. A/C 6/34 SR 51 (Mısır)  

163 McDowell, Digest of the United States Practice in International Law, 1976, 1977, s. 685; 

Ronzitti, 1986, s. 150 
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Uluslararası Adalet Divanı ise Nikaragua kararında “Uluslararası Hukuk 

Komisyonu'nda yapılan çalışmalar sırasında Komisyon'un BM Antlaşması 2/4. 

maddesinde ifadesini bulan kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi yasağını 

emredici norma örnek olarak saydığını ve tarafların da açıklamalarında ve 

sundukları savunmalarda bu yasağın emredici norm olduğunu dile getirdiklerini” 

belirtmiştir.
164

 Literatürde de istikrarlı bir biçimde devletler arasındaki kuvvet 

kullanma yasağının aksine bir antlaşmaya izin vermeyen emredici norm olduğu ifade 

edilmektedir.
165

 

Kuvvet kullanma yasağının emredici norm niteliğinde bir kural olduğu kabul 

edilmekle birlikte emredici norm oluşturan kuvvet kullanma yasağının kapsamı 

tartışmalıdır. Buna göre kuvvet kullanılmasını yasaklayan emredici norm BM 

Antlaşması md.2/4’le tam olarak örtüşmemektedir. Emredici norm niteliğindeki 

yasağın kapsamı, md. 2/4’ten ve örf ve âdet hukukundaki genel kuvvet kullanma 

yasağından daha dardır.
 166

 Çünkü bir fiilin emredici norm kapsamına girebilmesi 

için uluslararası toplumu oluşturanlar tarafından aksine bir düzenleme kabul 

etmeyecek şekilde yasaklandığının kabul edilmesi gerekmektedir; uluslararası 

toplumun bir kısmı tarafından hukuka uygun kabul edilen bir fiil emredici norm olan 

kuvvet kullanma yasağının kapsamına dâhil olmayacaktır.
167

 Ayrıca, devletler bir 

fiilin kuvvet kullanma yasağının kapsamına girdiğini kabul etmekle beraber aksine 

                                                            
164 ICJ Reports, 1986, parag. 190; UAD'nın o dönemki başkanı Yargıç Singh, karara ekli görüşünde, 

Divan'ın bu ifade yoluyla kuvvet kullanma yasağının jus cogens kural olduğunu teyit ettiğini 

belirtmiştir. Yargıç Sctte-Camara ise, kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinin kararda 

belirtildiği gibi uluslararası hukukun sadece temel kuralları olmakla kalmadığını, aynı zamanda tüm 

devletlere yükümlülük getiren öncelikli kurallar arasında yer aldığını belirtmiştir. 

165 Başeren, 2003, s. 76 

166 Ronzitti, 1986, s. 151; Başeren, 2003, s. 76 

167 Başeren, a.g.e, s. 76 
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düzenlemeler yapılabileceğini de kabul etmeleri halinde söz konusu fiilin örfi kuralla 

yasaklanmasına rağmen emredici norm olan kuvvet kullanma yasağının kapsamına 

girmeyeceğini kabul etmek mümkündür.
168

 

BM Antlaşması md.2/4’te hukuka aykırı kabul edilen kuvvet kullanma 

eylemlerinden doğuracağı sonuçlar itibarıyla kabul edilemeyecek ölçülerde olan ve 

Güvenlik Konseyi karar alana kadar mağdur devlete meşru müdafaa hakkına 

dayanarak kuvvet kullanma yetkisi veren silahlı saldırı fiili jus cogens yasak 

kapsamındadır.
169

 Buna göre silahlı saldırı yasağı emredici norm niteliğindedir. 

Ancak md.2/4’ün kapsamındaki diğer fiiller olan saldırı, kuvvet kullanılmasını içeren 

diğer eylemler ve müdahale ise emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı 

kapsamında değildir.
170

  

Emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağının md.2/4’teki yasağın 

kapsamından daha dar olduğu genel kabul görmektedir. Peki, askeri müdahaleye rıza 

gösterilmesi yani davetle müdahale emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma 

yasağının kapsamında mıdır? BM Antlaşması md.2/4’teki kuvvet kullanma yasağı, 

örf ve adet hukukundaki yasaktan farklıdır ve göre askeri güç kullanılmasına rıza 

gösterilmesi örf ve adet hukukundaki yasak kapsamında değildir.
171

 Buna göre 

md.2/4’teki kuvvet kullanma yasağının uluslararası örf ve adet hukuku ile büyük 

ölçüde bağdaşması nedeniyle askeri güç kullanımına rıza gösterilmesi emredici norm 

                                                            
168 Başeren, a.g.e, s. 76 

169 Tom Ruys, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law 

and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, s. 138 

170 Başeren, a.g.e, s. 76 

171 Ashley Deeks, Consent to the Use of Force and International Law Supremacy, 54 Harv. ILJ, 

2013, s. 12  
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niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı kapsamında olmayacaktır.
172

  Ayrıca bazı 

yazarlar tarafından md. 2/4’te yer alan “siyasal bağımsızlığa aykırı kuvvet tehdidi ve 

kullanımı” ifadesinin egemenliğin ve siyasi bağımsızlığın temel unsuru olan rızanın 

emredici nitelikteki kuvvet kullanma yasağı kapsamında olmadığına işaret ettiği ileri 

sürülmektedir.
173

 Buna göre “siyasi bağımsızlık” ibaresi kuvvet kullanma yasağını 

güçlendirmek için Antlaşma hükmüne konulmuşsa da egemenliğin doğal sonucu olan 

rızaya dayanan müdahale emredici nitelikteki kuvvet kullanma yasağının dışındadır.  

Bunun yanında, bir devletin rızası ile kendi ülkesinde diğer devletlerin müdahalede 

bulunması, Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua kararında meşru görüldüğü 

gibi uluslararası toplumun farklı kesimlerindeki devletlerin de hukuka uygun 

gördüğü bir eylem olması nedeniyle emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma 

yasağının kapsamında olmayacaktır. Askeri müdahaleye rıza gösterilmesinin 

emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağının kapsamının dışında olduğu 

kabul edilmekle birlikte kuvvet kullanma fiillerinden silahlı saldırıya gösterilen 

rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacağını belirtmek gerekmektedir. 

Dolayısıyla davet sonucu yapılan askeri müdahale silahlı saldırı boyutuna ulaştığı 

takdirde emredici norma aykırılık teşkil edeceğinden hukuki olmayacaktır. 

Son olarak uluslararası hukukta meşruiyeti tartışmalı olan ve bazı devletler 

tarafından hukuka uygun kabul edilen vatandaşların korunması için kuvvet kullanımı 

ve insancıl müdahale hallerinde müdahalenin gerçekleştiği devlet rıza gösterirse bu 

                                                            
172 Sondre Torp Helmersen, The Prohibition of the Use of Force as Jus Cogens: Explaining 

Apparent Derogations, Netherlands International Law Review, Volume 61 Issue 02 August 2014, ss. 

167 – 193, s. 177 

173 Ademola Abass, Consent Precluding State Responsibility: A Critical Analysis, 51 ICLQ, 2004, 

s. 211; Helmersen, 2014, s. 178 
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müdahalelerin hukuka aykırılığı ortadan kalkacaktır.
174

 Çünkü vatandaşların 

korunması için kuvvet kullanımı ve insancıl müdahalenin hukukiliği üzerinde 

uzlaşma sağlanamadığı ve uluslararası toplumun bütün kesimleri tarafından kuvvet 

kullanma yasağına aykırı kabul edilmediği için söz konusu kuvvet kullanımları 

emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı kapsamında değillerdir ve 

bunlara gösterilen rıza hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaktadır. 

Ancak belirtmek gerekir ki rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı hukukun 

genel prensibi olmakla birlikte özellikle kuvvet kullanmanın gerçekleştiği olaylarda 

rızanın açıkça ve etkin bir biçimde gösterilmesi ve hukuki etkisini doğurması az 

karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle her ne kadar davetle müdahale, emredici norm 

niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı kapsamında olmasa da her olayda davetle 

müdahalenin geçerli olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

  

                                                            
174 Ayrıntı için bkz. Ronzitti, 1986, s. 152 vd. 
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II. BÖLÜM 

DAVETLE MÜDAHALENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE SINIRLARI 

Uluslararası hukuk bakımından davetle askeri müdahalenin geçerliliğine ilişkin 

birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde geçersiz davetten dolayı 

müdahale hukuka aykırı hale gelecektir. Bunun yanında davetle müdahalenin 

sınırlarına uyulmaması da müdahalenin hukukiliğine engel olacaktır. Bu açıdan 

davetle müdahalenin geçerlilik koşulları ve sınırlarının incelenmesi gerekmektedir. 

Davetin geçerlilik koşullarına ve sınırlarına ilişkin olarak daveti yapan aktörün kim 

olacağı, devleti temsil etmeye kimin yetkili olduğu, demokratik meşruiyete sahip 

olması gerekip gerekmediği ve self-determinasyon hakkının davetle müdahalenin 

geçerliliğine etki edip etmediği sorularına cevap aranacaktır. Ayrıca davet şekli 

açıdan incelenerek hangi şekillerde davetin geçerli olacağına değinilecektir. 

2.1 DEVLETİN TEMSİLİ 

Davetle müdahalede devletlerin rızası söz konusu edilmekle birlikte devletlerin soyut 

birimler olmasından dolayı rızayı gösterecek bir aktöre ihtiyaç duyulmaktadır. 

Uluslararası hukukta devletin temsiline ilişkin temel ilke hükümetin devlet adına 

konuşmaya ve eylemde bulunmaya yetkili organ olmasıdır.
175

 Uluslararası Sürekli 

Adalet Divanı’nın (USAD) 1923 yılındaki danışma görüşünde ifade ettiği üzere 

                                                            
175 Sır Hersch Lauterpacht, Recognıtıon In Internatıonal Law, Cambridge, 1947; James Crawford, 

The Creation of States in International Law, OUP 2nd Edition, 2007; Stefan Talmon, Recognition 

in International Law: A Bibliography, The Hague: Martinus Nijhoff, 2000; Doswald-Beck, 1986. 
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“devletler yalnızca vekil veya temsilcileri olan hükümetler ile eylemde 

bulunabileceklerdir.”
176

  

Genel olarak uluslararası hukuk, eğer bir hükümet ülkesinde etkin kontrole sahipse 

ve halkın üzerinde bir otorite sağlamışsa söz konusu hükümetin yetkili kimselerinin 

devletin uluslararası ilişkilerinde irade açıklama yetkisine sahip olduğunu 

varsaymaktadır.
177

 Devlet uygulamalarına bakıldığında da hükümetlerin devlet adına 

anlaşmalar yaptığı ve uluslararası ilişkilerinde devleti temsil edenin hükümet olduğu 

görülmektedir.
178

  

Nikaragua kararında UAD “muhaliflerin talebiyle yapılan müdahalenin iç işlerine 

karışmama ilkesine aykırı olduğunu” belirtirken aynı zamanda müdahalenin 

“devletin temsilcisi olan hükümetin talebiyle yapılması halinde kabul edilebilir 

olduğuna”
179

 yer vererek devleti temsil etmeye yetkili olan hükümetin talebinin 

müdahaleyi meşrulaştırdığını kabul etmiştir. Divan, ayrıca Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti ve Uganda arasındaki uyuşmazlıkta hükümetin kendi ülkesinde diğer 

devletlerin askeri birliklerinin bulunmasına rıza gösterip gösteremeyeceği hususuna 

yer vermeden “rızanın geri çekilip çekilemeyeceği, çekilebilirse nasıl çekileceği” 

üzerinde durarak devleti temsil etmeye yetkili olan hükümetin rızasının meşrulaştırıcı 

unsur olduğunu üstü kapalı bir biçimde kabul etmiştir.
180

 

                                                            
176 German Settlers in Poland advisory opinion, PCIJ, Series H, No.6, 1923, s. 22, alıntılanan 

Doswald-Beck, a.g.m, s. 191 

177 Crawford, 2007, s. 34; David Wippman, "Pro-democratic Intervention by Invitation," içinde 

Democratic Governance and International Law, ed. Gregory H. Fox, Cambride University Press, 

2000, s. 297 

178 Doswald-Beck, 1986, s. 190 

179 ICJ Reports, 1986, parag. 209 

180 Fox, 2015, s. 6 
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Öte yandan geleneksel olarak devletin düşmanı şeklinde algılanan muhalifler ise 

devleti temsil eden yetkili aktör olarak kabul edilmemiş ve muhaliflere yapılan dış 

yardımlar uluslararası hukuka aykırı görülmüştür.
181 UAD’nin Nikaragua kararında, 

muhaliflerden gelen taleple yapılan müdahalenin iç işlerine müdahale etmeme 

prensibinin ihlali olduğunun vurgulanması da bu durumu teyit etmektedir.
182 BM 

Genel Kurulu’nun kabul ettiği bildirilerde de muhaliflere yapılan yardımların iç 

işlerine karışmama ilkesinin ihlali olduğu ifade edilmektedir. Özetle, devleti 

uluslararası ilişkilerinde temsil etmeye yetkili olan ve dış müdahalelere rıza 

gösterecek olan yalnızca hükümettir. Dolayısıyla hükümetin devleti tam anlamıyla 

temsil ettiğine ilişkin bir şüphe olmadığı takdirde bu hükümetin davetinin geçerli 

olacağı kabul edilmektedir.  

Bununla birlikte bazı durumlarda hükümetin devlet adına konuşabileceği varsayımı 

bozulmaktadır. Ian Brownlie’ye göre “rızayı gösteren hükümetin hukuki statüsü 

şüpheli olursa davetin geçerliliği sorunlu hale gelmektedir.”
183

 Dolayısıyla, eğer 

hükümetin devlet üzerindeki hâkimiyeti içeriden silahlı muhalefetin etkili bir meydan 

okuması ile karşılaşırsa hükümetin devleti temsil ettiği varsayımının ispatı 

zorlaşmaktadır. Örneğin, bir ayaklanma, darbe, yabancı işgal yoluyla hükümetin 

değişmesi hallerinde veya birden fazla hükümet ortaya çıktığında davetin geçerliliği 

için hangisinin devleti temsil ettiğinin belirlenmesinde zorluk yaşanmaktadır. 

                                                            
181 Doswald-Beck, a.g.m, s. 191 

182 ICJ Reports, 1986, parag. 109-110 

183 Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford, 1990, s. 317 
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Doktrinde davetin geçerliliğine ilişkin olarak devleti temsil etmeye yetkili aktörün 

belirlenmesinde çeşitli kıstaslar ileri sürülmüştür. Bunlar, etkin kontrol ölçütü, 

demokratik meşruiyet ve negatif eşitlik ilkesidir.
184

  

2.1.1 Etkin Kontrol Ölçütü 

Uluslararası hukukta geleneksel görüşe göre, ülke üzerinde etkin kontrolü bulunan 

aktör, iktidara nasıl geldiğine bakılmaksızın devletin uluslararası ilişkilerinde irade 

açıklama yetkisine sahiptir. Buna göre ülke üzerinde de facto kontrolü sağlayan 

birim de jure hükümet olarak tanınacak ve devleti temsil edecektir.
185

 Örneğin, 

İngiltere’nin 1950 yılında Çin’de komünist hükümetin yönetimi ele geçirmesinden üç 

ay sonra komünist hükümeti tanıdığı bildirimde “yeni hükümetin artık ülkenin büyük 

bir kısmı üzerinde etkin bir kontrol kurduğu görüldüğünden Çin’in de jure hükümeti 

olma niteliği tanınmaktadır” denilerek etkin kontrol ölçütüne yer verilmiştir.
186

 

Uluslararası Tahkim Divanı, 1901 yılındaki Dreyfus davasında “halkın üzerinde 

otorite kurmuş grubun devleti temsil etmeye yetkili hükümeti olduğunu” ifade 

etmiştir.
187

 Tahkime göre: “uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen 

prensiplerine göre hükümetin devleti temsil etme kabiliyeti hükümetin başlangıcında 

ne ölçüde meşru olduğundan bağımsızdır.” Uluslararası Tahkim sonraki davalarda da 

benzer bir tutum sergilemiştir. Tahkim’in kararlarına bakıldığında “halk üzerinde 

kurulan de facto kontrol” hükümetin varlığının belirlenmesinde temel kriterdir.
188

 

                                                            
184 Lauterpacht, 1947, s. 17 vd.; Wippman, 2000, s. 300 vd.; Fox, 2015, s. 6 vd. 

185 Lauterpacht, 1947, s. 21 

186 Sur, 2013, s. 134 

187 Doswald-Beck, 1986, s. 192 

188 Doswald-Beck, a.g.m, s. 193 
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BM öncesi dönem yazarları, etkin kontrol ölçütünü “çekimserci yaklaşımla” 

(abstentionist approach)  ele alarak askeri müdahaleye rıza gösteren hükümetin ülke 

üzerinde etkin kontrolünün olmamasını rızanın geçerliliğine engel görmüşlerdir.
189

 

Örneğin, William Hall ve Thomas ve Thomas, hükümetin iç karışıklıkların 

bastırılması için dış yardım talep etmesini devleti temsil kabiliyetinin zayıf olmasına 

bağlamışlardır. Hall: “Dış yardım talebi göstermektedir ki iç çatışma esnasında 

taraflar ülke üzerinde etkin otorite sağlayamamışlardır ve hangi tarafın devleti 

temsil etmeye yetkili olduğu belirsizdir” demiştir.
190

  

Thomas ve Thomas ise kitaplarında: “İç çatışma esnasında düzenin sağlanması için 

hükümetin dış müdahaleye rıza göstermesini devletin rızası olarak adlandırmak 

zordur, çünkü iç savaş olgusu, devletin hukuki temsilcisinin kimliğinin belirsiz 

olduğunu ortaya koymaktadır” ifadesini kullanmışlardır.
191

 Quincy Wright, ABD’nin 

1958 yılında Lübnan’a müdahalesini değerlendirdiği makalesinde: “Devlet soyut bir 

birimdir ve ancak hükümeti aracılığıyla eylemde bulunur… Eğer bir hükümet genel 

olarak tanınmış olsa bile ülke üzerinde otorite sahibi değilse devleti temsil 

edemeyecektir. Uluslararası hukukta fiili durum hukuki durumun önündedir” 

demiştir.
192

 Söz konusu yazarların, etkin kontrol ölçütünü kullanarak çekimserci bir 

yaklaşımla sonuçları belirsiz olan iç silahlı çatışmalarda diğer devletlerin 

müdahalelerinin önüne geçilmesini sağlamak istedikleri görülmektedir. Kuvvet 

                                                            
189 Lieblich, 2013, s. 349 

190 William Hall, A Treatise on International Law, 8th edn., 1924, s. 347, alıntılanan Doswald-Beck, 

1986, s. 196 

191Ann van Wynen Thomas; A. J. Thomas, Non-Intervention: the Law and its Import in the 

Americas, The Yale Law Journal Vol. 66, No. 3, 1957, s. 94, alıntılanan Doswald-Beck, a.g.m, s. 196 

192 Quincy Wright, United States Intervention in the Lebanon, American Journal of International 

Law, 53, 1959, s. 112, alıntılanan Doswald-Beck, a.g.m, s. 196 
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kullanma yasağının ve müdahale etmeme prensibinin geniş kapsamlı yorumlanması 

halinde BM Antlaşması sonrası bu anlayışın devam ettirileceğinden söz edilebilir.  

2.1.1.1 İç Silahlı Çatışmalarda Etkin Kontrol Ölçütü: Savaşan Taraflık 

(Belligerency) Doktrini 

Hükümetlerin tanınmasında önemli bir kıstas olan etkin kontrolün iç silahlı 

çatışmalarda davetle müdahalenin geçerliliğine ilişkin olarak kullanılması ise 

savaşan taraflık (belligerency) doktrini iledir.
193

 Geleneksel uluslararası hukuka göre 

iç savaşlarda daveti yapabilecek aktörün belirlenmesi ve üçüncü taraf olan 

devletlerin nasıl bir tutum sergileyeceği, hükümet ile muhaliflerin ülke üzerindeki 

kontrol derecelerine bağlıdır.
194

 İç silahlı çatışmalarda tarafların ülke üzerindeki 

kontrol dereceleri ile hukuki statüleri hükümetlerin tanınması bakımından doğrudan 

ilişkilidir. Dolayısıyla savaşan taraflık doktrini, etkin kontrol ölçütünün iç silahlı 

çatışmalarda uygulanması ile vücut bulmuştur.
195

  

Uluslararası örf ve adet hukukunda kabul görmüş olan savaşan taraflık doktrinine 

göre iç silahlı çatışmalarda üçüncü taraf olan devletlerin çatışmanın taraflarına karşı 

hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde çatışmanın ölçüsüne ve yoğunluğuna bağlı 

olarak yapılan sınıflandırma nazara alınmaktadır.
196

 Söz konusu sınıflandırma, iç 

silahlı çatışmalarda üç aşama öngörmektedir: başkaldırı (rebellion), ayaklanma 

(insurgency) ve savaşan taraflık (belligerency).
197

  

                                                            
193 Le Mon, 2003, s. 746 

194 Brad R. Roth, Governmental Illegıtımacy In Internatıonal Law, Clarendon Press, 2000, s. 138 

195 Roth, a.g.e, s. 139 

196 Roth, a.g.e, s. 141 

197 Bkz. Roth, a.g.e, s. 140 vd.; Lauterpacht, 1947, s. 71-82 Fatma Taşdemir, Uluslararası Nitelikte 

Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku, Adalet yayınevi, Ankara, 2009. 
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İlk aşama olan başkaldırı (rebellion), “meşru hükümete yönelik münferit bir meydan 

okumadır” ve bu durumda üçüncü taraf olan devletler başkaldıranlara destek 

veremez ve meşru hükümet yardım talep ettiğinde başkaldıranlara karşı hükümete 

yardım edebilir.
198

 

İkinci aşama olan ayaklanma (insurgency)  ise “hükümete karşı başlatılan silahlı 

başkaldırının bastırılamaması ve çatışmaların sürekli hale gelmesi” durumunu ifade 

etmektedir. Bu aşamada hükümetin ülkenin tamamında kontrolü sağlayamaması söz 

konusu olur ve hükümetin meşruiyeti şüpheli hale gelir.
199

 Ayrıca ayaklananları 

“yasal muhalif” olarak tanıyan devletlerin çatışmanın her iki tarafına da yardımda 

bulunmaması beklenir. Ancak devletler bu tür tanımaya başvurmadıklarından 

genelde bu aşama ile karşılaşılmamaktadır.
200

 

Son aşama olan savaşan taraflıkta (belligerency) ayaklananlar ülke topraklarının 

belirli bir bölümünde de facto kontrol sağlamış, normal hükümet için aranan şartlara 

sahip bir yönetim oluşturmuş ve askeri düzene sahip olmuştur.
201

 Savaşan taraf 

statüsünün tanınması tanınan birimin hükümet olarak tanınması anlamına 

gelmemektedir. Savaşan taraf statüsünün tanınmasında ayaklananlar, bağımsız bir 

devlet olarak tanınmasına yetecek kadar kesin bir sonuca ulaşamamışlardır ancak 

geçici bir kuvvet kullanma dönemi için birtakım haklara sahip olmaktadırlar. Bu 

aşamada üçüncü devletler Uluslararası Örfi Tarafsızlık Hukuku gereğince 

                                                            
198 Taşdemir, a.g.e, s. 73 

199 Le Mon, 2003, s. 747 

200 Taşdemir, 2009, s. 74-75 

201 Taşdemir, a.g.e, s. 78 
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çatışmalarda tarafsız kalacak ve ne meşru hükümete ne de savaşan tarafa destek 

verebileceklerdir.
202

  

Etkin kontrol ölçütünün önemli bir uygulaması olan savaşan taraf statüsünün 

tanınması doktrininde karşılaşılan temel zorluk bu statünün tanınmasının üçüncü 

taraf olan devletler için bir yükümlülük mü yoksa takdir yetkilerine bırakılmış bir 

konu olup olmadığının belirsizliğidir.
203

 Kimi yazarlara göre tanıma olmaksızın 

savaşan taraflık var olamayacağından de jure hükümet tarafından savaşan taraf 

statüsünün tanınması durumunda hukuki etki doğacaktır. Diğer yazarlar ise savaşan 

taraf statüsünün tanınmasını devletlerin “siyasal bir takdir yetkisi” olarak 

değerlendirmektedir.
204

 Doktrinde farklı görüşler olsa da devlet uygulamalarına 

bakıldığında tanımanın devletlerin siyasal takdir yetkisinde olduğu görülmektedir. 

Sübjektif değerlendirmelere açık olmasından dolayı savaşan taraflık doktrini yetersiz 

bulunmuştur.
 205

 Ayrıca savaşan taraf sıfatının tanınmasının en önemli sonuçlarından 

biri bu sıfatın tanındığı kişilerin jus in bello’ dan yararlanmasıdır. Ek protokoller 

hukuka aykırı şekilde kuvvet kullansalar da muhaliflere jus in bello’dan istifade 

imkânı verdiği için savaşan taraf sıfatının önemi kalmamıştır. Bu nedenle savaşan 

taraflık doktirini uygulamada önemini kaybetmiştir.  

Savaşan taraflık doktrinine ilişkin 20 yy’deki ilk önemli olay İspanya iç savaşıdır.
206

 

Cumhuriyetçi Halk cephesine karşı ayaklanan General Franco’nun komutasındaki 

Milliyetçi güçler, açık bir biçimde savaşan taraflık şartlarını karşılamalarına rağmen 

                                                            
202 Taşdemir, a.g.e, s. 76 

203 Le Mon, a.g.m, s. 748 

204 Taşdemir, 2009, s. 78 

205 Taşdemir, a.g.e, s. 82 

206 Bkz. Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2001, s. 

30 vd. 
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kendilerine savaşan taraf statüsü tanınmamıştır.
207

 İspanya iç savaşından sonra da 

özellikle Soğuk Savaş dönemindeki iç silahlı çatışmalarda çok az devlet bu statüyü 

tanımıştır. Soğuk Savaş döneminde bu doktrinin uygulanmamasının arkasında yatan 

sebepler ise devletlerin iç silahlı çatışmalarda kendi ideolojilerindeki tarafa çok ciddi 

askeri yardımlarda bulunuyor olması ve BM Güvenlik Konseyi’nin çatışmalarda VII. 

Bölüm dışında geleneksel doktrinleri göz ardı etmesidir.
208

 Uluslararası Adalet 

Divanı da Nikaragua kararında muhaliflerin desteklenmesinin meşru olup olmadığına 

ilişkin olarak savaşan taraflık doktrinine başvurmamıştır. Dolayısıyla 20. yy’den 

itibaren savaşan taraflık doktrini az başvurulan ve göz ardı edilen bir standart 

olagelmiştir. 

2.1.1.2 Değerlendirme 

Savaşan taraflık doktrini uygulamada başvurulmasa da uluslararası örf ve adet 

hukuku kuralı haline gelen etkin kontrol ölçütü, uluslararası ilişkilerinde devleti 

kimin temsil edeceğinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olmaya devam 

etmektedir. Etkin kontrol ölçütünün hükümetin temsil kabiliyeti olup olmadığını 

anlamak için “objektif ve tahkik edilebilir bir temel sunduğu” kabul edilmektedir.
209

 

Ayrıca devletlerin egemen eşitliğine dayalı uluslararası hukuk düzeninde devletin 

temel bileşenlerinden üstün otorite, etkin kontrol testi ile anlaşılabilmektedir. 

Böylece, devlet adına konuşabilecek bağımsız bir hükümetin varlığı sağlanmış 

olmaktadır. 

                                                            
207 Moir, a.g.e, s. 32 

208 Fox, 2015, s. 10-11 

209 Wippman, 2000, s. 298 
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Öte yandan, Soğuk Savaş sonrası gelişen insan hakları hukuku ile birlikte geleneksel 

hukuk anlayışını temsil eden etkin kontrol testi de kimi yazarlar tarafından 

eleştirilmektedir.
210

 Thomas Franck’a göre etkin kontrol ölçütü, hükümetin politika 

ve ilkelerinin incelenmeden de facto kontrolüne bakarak tanınmasına yol açmakta ve 

esnekliğe izin vermemektedir.
211

 Franck, hukuki açıdan bir hükümetin içerideki 

demokratik meşruiyetinin dışarıdaki meşruiyetinin belirlenmesinde çok önemli rol 

oynadığını ifade etmektedir. Ayrıca yönetimin basite indirgenerek yalnızca kontrol 

anlamında kullanılmasının self-determinasyon ilkesi ile çeliştiğini belirtilmektedir.
212

 

Buna göre etkin kontrol ölçütünün kabul edilmesi halinde halkın iradesine aykırı 

olarak zor yoluyla kontrolü sağlayan bir hükümet, meşruiyeti sorunlu olsa dahi, diğer 

devletlerin askeri müdahalelerine rıza gösterebilmektedir. Bu nedenle etkin kontrol 

testinin demokratik meşruiyet ilkesine aykırı bir biçimde işletilmesinin uluslararası 

hukuk açısından olumlu sonuç doğurması beklenmemelidir.  

Soğuk Savaş sonrası değişen uluslararası hukuk anlayışı ve buna bağlı olarak 

demokrasinin meşru yönetim biçimi olarak kabul edilmesi sonucunda etkin kontrol 

ölçütünün tek kıstas olması eleştirilmiş ve hükümetin demokratik meşruiyete sahip 

olması da aranan bir ölçüt olmuştur. 

                                                            
210 Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, AM. J. INT’L L. 46, 1992; 

Gregory H. Fox, The Right to Political Participation in International Law, YALE J. INT’L L, 

1992; Sean D. Murphy, Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments, 

48 International and Comparative Law Quarterly , 1999; Tom J. Farer, “A Paradigm of Legitimate 

Intervention”, içinde Lori Fisler Damrosch, ed, Enforcing Restraint: Collective Intervention in 

Internal Conflicts, Council on Foreign Relations,1993, Steven Wheatley, Democracy in 

International Law: a European Perspective, 51 INT’L & COMPARATIVE L. Q. 225, 2002; Le 

Mon, 2003; Wippman, 2000. 

211 Franck, 1992, s. 47 

212 Franck, 1992, s. 48 vd. 
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2.1.2 Demokratik Meşruiyet İlkesi 

Demokratik meşruiyet ilkesini savunan yazarlar, “dış meşruiyetin hukuken var olup 

olmadığının belirlenmesinde iç demokratik meşruiyetin önemli bir etken olduğunu” 

ileri sürmekte ve “dış yardımı talep edecek olan hükümetin meşruiyeti 

değerlendirilirken demokrasi ile yönetilmesinin esas alınması gerektiğini” kabul 

etmektedirler.
213

 Dolayısıyla demokratik meşruiyet ilkesi gereğince bir devletin 

askeri müdahale davetinde bulunabilmesi için demokratik meşruiyete sahip bir 

hükümetinin olması gerekmektedir. 

Demokratik meşruiyet ilkesi, temel olarak hükümetin belirlenmesinde “niteliksel 

faktörler” öne sürmektedir.
214

 Subjektif değerlendirmelerden kaçınmak için 

demokratik meşruiyet ilkesinin temelindeki demokrasi kavramının bileşenlerinin 

“seçilmiş hükümet” (elected government) ve “insan haklarının korunması” 

(protection of human rights) olduğunun belirtilmesine ihtiyaç vardır.
215

 Ancak kabul 

etmek gerekir ki ifade edilen bileşenler dahi farklı renklere sahip demokrasiyi 

tamamen objektif ve somut hale getirmemektedir. 

2.1.2.1 Etkin Kontrolü Olmayan Meşru Hükümetin Daveti  

Demokratik meşruiyet ilkesi, davetle müdahalenin geçerliliğine ilişkin olarak iki 

türlü durum bakımından söz konusu olmaktadır. Birinci durum, askeri darbe gibi 

demokratik olmayan yollarla düşürülmüş ve ülke üzerinde kontrolü kaybetmiş meşru 

hükümetin davetiyle diğer devletlerin askeri müdahalede bulunmasıdır. Söz konusu 

müdahaleler, “de jure hükümetin talebiyle de facto hükümet aleyhine yapılan 

                                                            
213 Franck, 1992, s. 46-47; Fox, 1992, s. 540; Murphy, 1999, s. 553, Wheatley, 2002, s. 550-551  

214 Fox, 1992, s. 570 

215 Fox, 1992, s. 571 
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müdahaleler” olarak tanımlanabilir.
216

 De lege lata bakımından uluslararası hukukta 

devrik, de jure hükümetin askeri müdahale talebinde bulunup bulunamayacağına 

ilişkin açık bir hüküm yoktur. Ancak son dönem devlet uygulamalarına bakıldığında 

demokratik ve meşru olduğuna ilişkin uluslararası konsensüsün olduğu ve 

uluslararası toplum tarafından tanınmış hükümetlerin devrilse dahi davetlerinin 

geçerli olacağına ilişkin “artan bir isteklilik” görülmektedir.
217

  

Aslında devrilen hükümetin tekrar iktidara sahip olabilmesi için yapılan askeri 

müdahaleler devletlerin iç işlerine karışmama prensibinin ihlali kabul edilebilir.
218

 

Bununla birlikte birçok devlet devrik hükümetlerin tekrar başa geçmesi için askeri 

müdahalede bulunmuştur. Konuya ilişkin örnek olarak, Haiti (1994) olayı verilebilir.  

2.1.2.1.1 Haiti Müdahalesi 

BM Güvenlik Konseyi kararıyla yapılan Haiti müdahalesi Soğuk Savaş sonrası 

gerçekleşmiş, BM’de uzunca tartışılan ve demokratik meşruiyet ilkesinin uygulaması 

açısından önemli bir örnektir. Eylül 1991’de, Haiti Devlet Başkanı Jean Bertrand 

Aristide, General Cedras tarafından yapılan bir darbeyle devrilmiştir. Darbenin 

ardından Aristide yalnızca kendisinin Haiti Devleti’ni temsil etmeye yetkili olduğunu 

ileri sürmüş; BM ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) de Aristide’ı devletin meşru 

temsilcisi olarak tanımaya devam etmiştir.
219

 Ancak Aristide’ın askeri müdahale 

talebini darbenin hemen ardından yapmayıp darbe hükümetine karşı alınan 

                                                            
216 Wippman, 2000, s. 299 

217 Wippman, a.g.m, s. 299 

218 Wippman, a.g.m, s. 300 

219 Bkz. William M. Berenson, Joınt Venture For The Restoratıon Of Democracy In Haıtı: The 

Organızatıon Of Amerıcan States And Unıted Natıons Experıence:  1991-1995, 

www.oas.org/legal/english/dukerev.doc, Erişim Tarihi: 20.04.2015 
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uluslararası yaptırım kararlarının sonrasında yapması davetin geçerliliğini şüpheli 

hale getirmiştir. Bununla birlikte askeri cuntanın hükümeti zorla ele geçirmiş olması 

ve sonrasında işkence, keyfi tutuklamalar, insan kaçırmaları ve her türlü kötü 

muamele yaparak insan hakları ihlalleri işlemesi sebebiyle hem iç hem de 

uluslararası meşruiyetten yoksun kalmıştır. Bu nedenle askeri cunta, devlet adına 

konuşma yetkisine sahip olamamış ve diğer devletlerin self-determinasyon ilkesi 

çerçevesinde demokrasinin yeniden sağlanması için müdahale etmelerine gerekçe 

oluşturmuştur.
220

 

BM Güvenlik Konseyi 841 (1993)
221

 sayılı kararında Haiti olayını ele alarak Haiti’ye 

petrol ve silah ambargosunu kararlaştırmış ardından aldığı 917 (1994)
222

 sayılı 

kararında Haiti’de demokrasinin yeniden kurulmasının önemini vurgulamıştır. 

Güvenlik Konseyi 917 sayılı kararında ayrıca uluslararası barış ve güvenliğin tehdit 

edildiği tespitini yapmış ve bu gerekçeye dayanarak Haiti’ye müdahale edilmesine 

ilişkin 940 (1994)
223

 sayılı kararı almıştır. Konsey bu kararda Haiti’de demokrasinin 

yeniden tesisinin uluslararası toplumun hedefi olduğunu ifade etmiştir.
224

 Haiti 

olayına ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının önemi, müdahale gerekçesinde 

devrik meşru lider Aristide’ın davetinin açıkça ifade edilmeyerek gerekçe olarak BM 

Antlaşması VII. Bölüm çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için 

zorlayıcı önlemleri göstermesidir.
225

  

                                                            
220 Roth, a.g.e, s. 511 

221 UN-Doc. S/RES/841(1993) 

222 UN-Doc. S/RES/917(1994) 

223 UN-Doc. S/RES/940(1994) 

224 UN-Doc. S/RES/940(1994)  

225 Wippman, 2000, s. 301-302 
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2.1.2.1.2 Değerlendirme 

David Wippman, Güvenlik Konseyi’nin davetle müdahale argümanını kullanma 

konusundaki isteksizliğini, “etkin kontrol ölçütünün uluslararası hukukta hükümetin 

belirlenmesinde asıl unsur olma özelliğini devam ettirmesine” bağlamaktadır.
226

 

Bununla birlikte, etkin kontrol testinin devletin temsilcisini belirlemede tek kıstas 

olması, devletlerin devrik, meşru hükümeti geniş bir biçimde tanımaya devam etmesi 

nedeniyle çok şekilci bir yaklaşım olarak görülmektedir.
227

 Demokratik meşruiyete 

sahip devrik yönetimin varlığı halinde etkin kontrol testinin temel ölçüt alınması, 

halkın iradesine aykırılık teşkil edecektir.
228

 Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin 940 

sayılı kararında “demokrasinin yeniden tesisinin uluslararası toplumun hedefi 

olduğunu” vurgulaması da demokratik meşruiyet ilkesinin devletin temsili adına 

önemini göstermektedir. Konsey, bu hedef doğrultusunda müdahale gerekçesinde 

zımnen de olsa devrik liderin davetine göndermede bulunmuştur.  

Ancak belirtmek gerekir ki uluslararası hukukta demokratik meşruiyet ilkesi bir örf 

ve adet hukuku normu haline gelmemiştir.
229

 Ayrıca, meşru müdafaa ve BM 

Antlaşması VII. Bölüm çerçevesinde kuvvet kullanımı gerekçeleri haricindeki 

gerekçeler uluslararası hukuk tarafından tartışmalıdır ve şüphe ile karşılanmaktadır. 

Bu sebeple devrik liderin daveti ile yapılacak müdahalelerin öncelikle BM Güvenlik 

Konseyi kararı ile yapılması gerekmektedir. 

                                                            
226 Wippman, a.g.m, s. 302 

227 Murphy, 2000, s. 123 

228 Murphy, a.g.m, s. 125 

229 Albayrak, 2013, s. 6 
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2.1.2.2 Meşru Olmayan Hükümetin Daveti 

Davetle müdahalenin geçerliliğine ilişkin demokratik meşruiyet ilkesinin söz konusu 

olduğu ikinci durum ise demokratik meşruiyeti olmayan hükümetlerin iktidarlarını 

korumak için diğer devletlerden yardım talebinde bulunmasıdır. İnsan haklarına 

ilişkin normların gelişimi ile birlikte devletler, egemenlikleri altındaki sivilleri 

korumakla yükümlü hale gelmişlerdir.
230

 Genel olarak demokratik yönetime sahip 

devletlerde siviller etkin bir şekilde korunmakta ve insan haklarına riayet 

edilmektedir. Bununla birlikte, demokratik olmayan fakat etkin kontrolü bulunan 

rejimlerin daveti halinde diğer devletlerin müdahalesinin meşru olacağı söylenebilir 

mi?  

 Öncelikle, soykırım suçu işleyen veya ağır insan hakları ihlallerinde bulunan 

hükümetlerin askeri müdahale taleplerinin geçerli olmadığı genel kabul 

görmektedir.
231

 Ancak aksini savunanlara göre, devletlerin egemen eşitliği ilkesi 

gereğince demokratik olmayan rejimler de uluslararası sistemin bir parçasıdırlar; 

hatta en önemli karar alma mekanizması olan BM Güvenlik Konseyi’nde temsil 

edilmektedirler.
232

 Bu nedenle demokratik olmasa da BM nezdinde diğer devletler 

tarafından geniş bir biçimde tanınmış devletlerin askeri müdahale taleplerinin geçerli 

olduğu ileri sürülmektedir. De lege lata açısından devlet uygulamaları ve BM’nin 

tepkilerine bakıldığında demokratik yönetime sahip olmasa da BM nezdinde 

tanınmış devletlerin askeri müdahale taleplerinin geçerli olduğu görülmektedir.
233

 

Bununla birlikte de lege ferenda bakımından insancıl müdahale ve koruma 

                                                            
230 Lieblich, 2013, s. 356 

231 Fox, 2015, s. 12 

232 Lieblich, 2013, s. 357 

233 Lieblich, a.g.e, s. 358-361 
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sorumluluğu gibi insan hakları normlarını esas alan doktrinlerle askeri müdahale 

alanının genişletilmeye çalışıldığı bir sistemde sivillerin korunması ve sivillerin 

haklarının yerine getirilmesi için davetle müdahalenin geçerlilik alanının daraltılması 

gerekmektedir. Bu şekilde elinde güç bulunan yönetimin iktidarını pekiştirmek için 

askeri yardım talep etmesiyle yapılan müdahaleler meşru olmaktan çıkacaktır.  

Özetle, devleti temsil edecek hükümetin belirlenmesinde etkin kontrol ölçütü, temel 

kıstas olmasına karşın demokratik meşruiyet ilkesi de devletin temsili ve davetle 

müdahalenin geçerliliği bakımından gerekli ve devletlerin uygulamakta istekli 

olduğu bir ölçüttür.
234

 Buna göre halkın iradesine aykırı yollarla yönetimi ele geçiren 

ve ülke üzerinde etkin kontrol sağlayan yönetim dış müdahalelere rıza 

gösteremeyecektir. Öte yandan eğer bir aktör ülke üzerinde etkin kontrole sahip 

değilse devleti temsil edemeyecek ve askeri müdahale davetinde bulunamayacaktır. 

Ancak BM nezdinde tanınmış, meşru hükümetlerin ülke üzerinde etkin kontrolü 

zayıflasa dahi askeri müdahale talebinde bulunabilecekleri kabul edilmektedir. 

2.1.3 Negatif Eşitlik İlkesi 

Negatif eşitlik ilkesi, Bağımsız Uluslararası Olgu Bulma Misyonu’nun 2009 yılında 

çıkardığı Gürcistan’daki çatışmalara ilişkin raporunda (2009 Gürcistan Raporu) 

Güney Osetya’nın askeri müdahale için Rusya’yı davetinin geçersiz olduğu 

açıklanırken kullanılmıştır.
235

 Buna göre, negatif eşitlik ilkesi, iç silahlı çatışmalarda 

her iki tarafın da eşit olarak dış yardım talep edemeyecek olmasını ifade 

                                                            
234 Hafner, a.g.r, s. 321 

235 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, (Georgia Report), 

2009, http://rt.com/files/politics/georgia-started-ossetian-war/iiffmcg-volume-ii.pdf, Erişim Tarihi: 

23.04.2015 
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etmektedir.
236

 Negatif eşitlik ilkesinin tersi olan pozitif eşitlik ilkesi ise iç silahlı 

çatışmalarda her iki tarafın da dış yardım talebinde bulunabileceğini 

anlatmaktadır.
237

 Ancak pozitif eşitlik ilkesi, UAD’nin Nikaragua kararında 

reddedilmiştir: “Çağdaş uluslararası hukukta muhaliflerin diğer devletler tarafından 

desteklenebileceğine dair genel bir müdahale hakkı bulunmamaktadır.”
238

 

İç işlerine karışmama ilkesinin modern yorumu olarak kabul edilebilecek olan 

negatif eşitlik ilkesini savunan yazarlara göre, siyasal olarak bölünmüş, hükümetin 

halkın tamamını temsil edemediği ve çatışmanın yoğunlaştığı bir ülkede hükümetin 

talebiyle yapılan askeri yardımlar, halkın kendi geleceklerini belirleme hakkına 

müdahale teşkil etmektedir ve bu nedenle kabul edilemezler.
239

 Raporda, negatif 

eşitlik ilkesi ile üçüncü taraf olan devletlerin kendi politik çıkarları doğrultusunda 

davet “bahanesine” sığınmalarının engellenebileceği belirtilmektedir.
240

 Söz konusu 

ilkeyi ayrıntılı biçimde ele alan Gregory Fox, “eğer bir ülke yeterli derecede 

bölünmüş ve etkin kontrol ölçütüne göre meşru hükümetin tanımlanması güçleşmişse 

negatif eşitlik ilkesinin davetin geçerli olup olmadığının belirlenmesinde pratik fayda 

sağlaması sebebiyle kullanılmasının etkili olabileceğini” ifade etmektedir.
241

 

Christine Gray ise “negatif eşitlik ilkesi sayesinde iç savaşların 

uluslararasılaşmasının önlenebileceğini” ileri sürmektedir.
242

 

                                                            
236 Georgia Report, s. 278 

237 Georgia Report, s. 279 

238 ICJ Reports, 1986, parag. 209 

239 Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford University Press, 3d ed. 2008, s. 

81, Fox, 2013, s. 15 

240 Georgia Report, s. 280 

241 Fox, a.g.m, s. 16 

242 Gray, a.g.e, s. 82 
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Fox’a göre, negatif eşitlik ilkesi, iç silahlı çatışmalara ilişkin geleneksel 

prensiplerden farklı olarak egemen devletlerdeki çatışmalarda her iki tarafı “savaşan” 

(warring) olarak nitelendirmek yerine siyasi konsensüsün çözüldüğü ve tek meşru 

hükümetin belirlenemediği tek toplum realitesini tanımaktadır. Ayrıca, bu ilke 

bölgesel kontrole odaklanarak rakip tarafların politika ve uygulamalarının 

birbirinden farklı olmadığını varsayan geleneksel doktrini kabul etmektedir.
243

  

Bununla birlikte, negatif eşitlik ilkesinin davetin geçerliliğinin belirlenmesi ile ilgili 

ölçüt olarak kullanılması üzerinde yazarlar herhangi bir uzlaşıya varamamışlardır.
244

 

Ek olarak bu ilkenin devlet uygulamalarında kullanıldığı da görülmemektedir. 

Ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü kaybetmelerine rağmen uluslararası hukuka 

göre meşru hükümetlerin dış yardım talepleri geçerli kabul edilmeye devam 

etmektedir. Ayrıca negatif eşitlik ilkesi, iç silahlı çatışmalarda her iki tarafa da 

yardımı yasakladığı için genellikle güçlü taraf olan hükümetin faydasına olduğu ve 

statükoya hizmet ettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.  

2.2 SELF-DETERMİNASYON İLKESİ 

Davetle müdahalenin geçerliliğini etkileyen diğer önemli husus ise müdahalenin self-

determinasyon ilkesine uygun olup olmadığıdır. Buna göre, devletler halkların kendi 

kaderlerini tayin hakkı olarak da ifade edilen self-determinasyon hakkını ihlal edecek 

biçimde başka bir devlete müdahaleden kaçınmakla yükümlüdürler.
245

 Peki, meşru 

bir davetle yapılan müdahale self-determinasyon kapsamında mıdır? Diğer açıdan ise 

                                                            
243 Fox, a.g.m, s.16-17 

244 Fox, a.g.m, s. 17 

245 2625 sayılı “BM Antlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere 

İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi VII. İlke” 
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silahlı çatışma içerisindeki gruplar self-determinasyon hakkına dayanarak diğer 

devletlerden müdahale talebinde bulunabilecekler midir? 

Kısaca halkların kendi ekonomik, sosyal ve siyasi sistemlerini seçme hakkı olarak 

tanımlanabilecek self-determinasyon ilkesi evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası 

hukukun temel ilkelerinden biridir.
246

 Self-determinasyon ilkesi, BM Antlaşması’nın 

1/2.maddesinde BM Örgütü’nün amaçları arasında sayılmış
247

 ve “1966 Kişisel ve 

Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesinde’’(İkiz Sözleşmeler)
 248

 açıkça teyit edilerek taraf devletleri bağlayıcı 

bir hak olduğu kabul edilmiştir.
249

  

Bununla birlikte self-determinasyon ilkesinin değişmez ve kesin bir anlamının ve 

içeriğinin olduğu söylenemez. Bu ilkenin anlamı ve içeriği, 20.yy’ın başlarından 

itibaren önemli ölçüde değişmiştir. Bu doğrultuda self-determinasyon ilkesi, I. 

                                                            
246 Self-determinasyon konusu için bkz. Michla Pomerance, Self-determination in Law and 

Practice, Hollanda, 1982; Antonıo Cassese, Self-Determınatıon Of Peoples: A Legal Reappraısal, 

1995; Margaret Moore, Introduction: The Self-Determination Principle and the Ethics of 

Secession, National Self-Determination And Secession, (ed.) Margaret Moore, Oxford University 

Press, 1997; Christian Tomuschat, “Secession And Self-Determination”, içinde Secessıon: 

Internatıonal Law Perspectıves 23, 37–38 Marcelo G. Kohen, ed., 2006;  Allen E. Buchanan, 

Justıce, Legıtımacy And Self-Determınatıon: Moral Foundatıons For Internatıonal Law, 2004. 

247 BM Antlaşması md. 1/2: “…uluslararasında eşit haklara ve halkların self-determinasyonu 

ilkelerine saygıya dayanan dostane ilişkileri geliştirmek ve evrensel barışı güçlendirmek için gerekli 

tedbirleri almak.” 

248 Md.1: “Bütün halklar, self-determinasyon hakkına sahiptir. Bu hak sebebiyle bütün halklar siyasî 

statülerini özgürce belirleyecek ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini serbestçe 

sürdüreceklerdir.” 

249 Self-determinasyon ilkesine ilişkin diğer BM Genel Kurulu Kararları şunlardır: 1514 sayılı 

‘‘Sömürge Yönetimi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri”, 1803 

sayılı ‘‘Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Bildirisi’’, 2625 sayılı “BM Antlaşmasına 

Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri 

Bildirisi.”  
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Dünya Savaşı sonrası azınlıkların kendi kendilerini yönetmesinin korunmasına dayalı 

Wilson modelinden II. Dünya Savaşı sonrası sömürge topluluklarının bağımsızlaşma 

hareketlerine; buradan ise çağdaş görünümü itibarıyla içsel self-determinasyon 

anlamına evrilmiştir.
250

 1514 sayılı ‘‘Sömürge Yönetimi Altındaki Ülkelere ve 

Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiride” halkların self-determinasyon 

hakkı tanınmış; BM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen 2625 sayılı “BM 

Antlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere 

İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisinde” ise bütün halkların self-

determinasyon hakkı teyit edilerek devletlere halkları self-determinasyon hakkından 

mahrum bırakacak zorlama eylemlerinden kaçınma yükümlülüğü getirilmiştir. BM 

Antlaşması’nda yer alan ilkenin içeriği BM Genel Kurulu Kararları ile belirlenmeye 

ve sınırlanmaya çalışılmış ancak buna rağmen self-determinasyonun içeriği halen 

tartışmalıdır.  

Self-determinasyon ilkesi BM Antlaşması’nda yer alan temel ilkelerden biri olmakla 

birlikte devlet uygulamalarında Antlaşma’nın diğer ilkeleri ile çoğu zaman çatıştığı 

görülmektedir. Bunlar arasında önemli bir yer tutan ilke ise toprak bütünlüğüdür. 

Siyasi bir ilke olarak varsayıldığı bir dönemde SSCB’nin ısrarı ile BM Antlaşmasına 

giren self-determinasyon ilkesi toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkesi 

öncelikli olmak üzere BM Antlaşmasında yer almıştır. Self-determinasyona ilişkin 

BM Genel Kurulu Kararlarında da bu ilkenin kullanımının, ülkenin toprak 

bütünlüğünü bozma yönünde olamayacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, self-

determinasyon hakkının ayrılma (secession) hakkını içerdiğinin kabul edilmesi 

                                                            
250 Thomas Franck, “Legitimacy and the Democratic Entitlement”, içinde Democratıc Governance 

And Internatıonal Law, ed. Gregory H. Fox, Cambride University Press, 2000, s. 52-56 
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halinde self-determinasyon hakkı, BM Antlaşmasının yanında 1970 Dostça İlişkiler 

Bildirisi’nde ve 1975 Helsinki Sözleşmesi’nde ifade edilen toprak bütünlüğü ilkesi 

ile çatışacak ve buna aykırılık teşkil edecektir.  

Birleşmiş Milletler tarafından self-determinasyon hakkı ile ilgili olarak kabul edilen 

belgeler aslında self-determinasyon ilkesini herhangi bir bölünmeye veya ayrıma tabi 

tutmamakla birlikte uluslararası hukukçular konuya ilişkin uluslararası belgelere 

bakarak self-determinasyonu ikiye ayırmışlardır. Birincisi, içsel self-determinasyon 

olarak ifade edilen “bir halkın dilediği yönetim biçimini, herhangi bir dış baskı 

olmadan seçme hakkının” bulunmasıdır. İkincisi ise dışsal self-determinasyon olarak 

da belirtilen “bir halkın bağımsız bir devlet kurmak dâhil, dilediği devlete bağlı 

olmayı seçme hakkıdır.”
251

  

Bu çalışmada uluslararası hukuka göre “hakkın süjesi” bakımından tartışmalı olan
252

 

self-determinasyon hakkı detaylı bir biçimde ele alınmayacaktır. Self-determinasyon 

hakkının tartışmalı olan yönlerine değinilmeden üzerinde uzlaşı olan kısmı ile 

anlatılacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki uluslararası toplumun şimdiye kadar ki 

genel yönelimi self-determinasyon hakkına sahip olan birimlerin sayısını sınırlamak 

için halklar teriminin tanımını daraltma yönünde olmuştur. Bu sınırlama, uluslararası 

hukukun temel ilkeleri olan devletlerin egemen eşitliği ve toprak bütünlüğü, iç 

işlerine müdahale etmeme ve uti possidetis juris
253

 ilkeleri ile sağlanmaya 

                                                            
251 Pazarcı, 2013, s. 141-142 

252 Bkz. Fatma Taşdemir, Yeni Dünya Düzeninde Self-determinasyon, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 1999 

253 Uti possidetis juris ilkesine göre devletin statüsünün değişmesi halinde, eskiden var olan milli 

sınırlar varlığını devam ettirir. Malcolm N. Shaw, International Law, Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997, s. 356-358 
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çalışılmıştır.
254

 Hakkın süjesi bakımından üzerinde uzlaşı olan içsel self-

determinasyon hakkına sahip gruplar egemen devletlerde yaşayan tüm halk ve bazı 

durumlarda ırksal gruplardır.
255

 Dışsal self-determinasyon hakkına sahip gruplar ise 

sömürge yönetimi
256

 ve yabancı işgali altındaki halklardır.
257

 

Self-determinasyon hakkına ilişkin belirtilmesi gereken diğer bir konu ayrılma 

hakkının (secession) buna dâhil olup olmadığıdır. Ayrılma hakkı, ayrımcılık ve baskı 

ile karşı karşıya olan grupların demokratik hakları gereği verilmesi zorunlu bir hak 

olduğu ileri sürülmekle birlikte self-determinasyon hakkı, uluslararası belgelerde bir 

ayrılma hakkı olarak kabul edilmemektedir.
258

 Nitekim BM Antlaşmasında self-

determinasyon karşısında öncelik tanınan ve 2625 sayılı Dostça İlişkiler Bildirisinde 

self-determinasyon hakkının kendisine aykırı kullanılamayacağı belirtilen toprak 

                                                            
254 Christian Tomuschat: “Self-Determination in a Post-Colonial World”, Modern Law of Self-

determination, Christian  Tomuschat, (Ed.), Hollanda, 1993, s.3. 

255 Uluslararası hukuk belgeleri ışığında egemen devletlerde yaşayan azınlıklara self-determinasyon 

hakkı doğmazken, bazı koşullara maruz kalan ırksal gruplara böyle bir hakkın verilebilir olduğu kabul 

edilmiştir. Bu belgelerden 2625 sayılı Dostça İlişkiler Bildirisi’nde içsel self-determinasyon hakkı 

sadece ırksal ve dinî gruplara verilmiştir. Dilsel ve milli gruplara ise bu hak tanınmamıştır.  “Bir 

devlet, hükümet yetkililerinin ısrarlı bir şekilde ırksal ve dini grupları yönetime katılım hakkından 

mahrum bırakır, bunların temel hak ve özgürlüklerini sistematik olarak çiğnerse, istisnaî olarak ırksal 

ve dini grupların ayrılma hakkı olabileceği” iddia edilse de uluslararası örf ve adet hukuku açısından 

devlet uygulamalarına bakıldığında ırksal grupların ulusal karar verme sürecine katılma haklarının 

olduğunu fakat bir ayrılma haklarının kabul edilmediği görülmektedir.  Taşdemir, 1999, s. 55-56, 

Cassese, 1995, s. 103 

256 1514 ve 1541 sayılı BM Genel Kurul kararları, sömürge yönetimi veya yabancı işgali altındaki 

ülkelerin bağımsızlıklarını kazanabileceklerini ve buna yardımcı olunması gerektiğini ilân etmiştir.  

Sömürge halkları self-determinasyon hakkı kapsamında 2625 sayılı Devletler Arasında Dostça 

İlişkiler Beyannamesi’nde ortaya konulduğu üzere bağımsızlık, bağımsız bir devletle özgür birleşme 

ya da entegrasyon hakkına sahiptir. Taşdemir, 1999, s. 47-48 

257 2625 sayılı Dostça İlişkiler Bildirisi sömürge sistemi dışında yabancı devlet boyunduruğu, 

hâkimiyeti ve kullanımı durumunda da self-determinasyonun olabileceğini ortaya koymuştur. 

258 Tomuschat, 2006, s. 42 
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bütünlüğü ilkesi de ayrılma hakkının self-determinasyon kapsamında olamayacağını 

göstermektedir. Buna göre self-determinasyon hakkı, uti possidetis juris ilkesi 

sınırları içerisinde geçerli olacağından ve toprak bütünlüğü ancak o devletin rızasıyla 

hukuki geçerliliği olan değişikliklere uğrayabileceğinden ayrılma hakkı toprak 

bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
259

 Bununla birlikte Kosova’nın 1999 

yılında ayrılma hakkının olduğunun BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi 

ve Kosova’nın bağımsızlığının devletler tarafından büyük bir çoğunlukla 

tanınmasının ardından ayrılma hakkının self-determinasyon kapsamında olduğuna 

dair görüşler kuvvetlenmiştir. Buna karşın “Kosova olayının dünya üzerindeki hiçbir 

durum için emsal teşkil etmeyeceği ve sui generis olduğu” görüşleri
260

 ve ayrılma 

hakkının uluslararası örf ve adet hukuku kuralı haline gelmediği göz önünde 

bulundurularak
261

 ayrılma hakkının self-determinasyon kapsamında olmadığı kabul 

edilmektedir. 

Davetle müdahalenin geçerliliği açısından ilk olarak self-determinasyon hakkı 

devletlerin iç işlerine müdahale etmeme prensibi ile özdeş görülmekte ve iç savaşta 

devletlerin taraflara yardım etmeme yükümlülüğünü ifade etmektedir. İnsan hakları 

Sözleşmeleri’nin ortak 1.maddesinde ifade edildiği üzere self-determinasyon hakkı 

                                                            
259 Füsun Arsava, Kosova, Abhazya, Güney Osetya ve Uluslararası Ayrılma (Secession) Hakkı, 

Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 8, Sayı: 29 ss.1-22, 2012, s. 2 

260 ABD Dışişleri Bakanı Rice, Kosova’nın bağımsızlığını tanırken yaptığı konuşmada ABD’nin 

görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Kosova, Yugoslavya’nın yaşadığı dağılma, etnik temizlik, sivillere 

karşı işlenen suçlar ve uzun yıllar süren BM yönetimi göz önüne alındığında başka hiçbir ülkede bu 

güne kadar görülmeyen özel bir durum içinde bulunmaktadır. Kosova şu anda, dünya üzerindeki 

hiçbir durum için emsal teşkil etmemektedir.” U.S. Recognizes Kosovo as Independent State, 

statement of Secretary of State Condoleeza Rice, Washington DC (Feb, 18 2008) 

http://www.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm, Erişim Tarihi: 27.05.2015 

261 Arsava, a.g.m, s. 12 
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sömürgelerin bağımsızlaşma hareketleri bağlamından farklı olarak halkların kendi 

yönetim biçimlerini dış baskı olmadan belirlemeleri anlamını taşımaktadır.
262

 Diğer 

yandan, uluslararası hukukta “devletlerin self-determinasyon hakkını ihlal edecek 

biçimde başka bir devlete müdahaleden kaçınmakla yükümlü oldukları” kabul 

edilmektedir.  

2.2.1 İç Savaş, Demokratik Yönetim, Self-determinasyon 

Dostça İlişkiler Bildirisinde “hiçbir devletin diğer bir devletin iç savaşına müdahale 

edemeyeceği” ifade edilmiştir.
263

 1975 yılında kabul edilen “İç Savaş’ta Müdahale 

Etmeme Prensibi” kararına göre ise “devletlerin iç savaşın taraflarına yardım 

etmekten kaçınma” yükümlülükleri bulunmaktadır.
264

 Söz edilen kararlar kesin bir 

biçimde devletlerin iç savaşta taraflardan herhangi birine müdahale daveti olsa dahi 

yardımda bulunamayacağını belirtmektedir.  

Öğretide, devletlerin iç savaşta her iki tarafa da yardım etme yasağı self-

determinasyon hakkına dayandırılmıştır.
265

 Mesela, Brownlie’ye göre “iç savaşta 

yapılacak bir müdahale self-determinasyon ilkesi ile çelişeceğinden kabul 

edilemezdir.”
266

 Quincy Wright ise, iç savaşta davetle müdahalenin hukuki 

olmadığına ilişkin teorisini ileri sürerken hükümetin var olmamasının yanında self-

                                                            
262 Franck, 2000, s. 58 

263 2625 sayılı “BM Antlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere 

İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi VII. İlke” 

264Instıtut De Droıt Internatıonal, The Principle of Non-Intervention in Civil Wars, Session of 

Wiesbaden, 1975, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1975_wies_03_en.pdf, Erişim Tarihi: 

20.04.2015  

265 Brownlie, 1990, s. 192; Bowett, “The Interrelation of Theories of Intervention and Self-Defence” 

içinde Law and Civil War in the Modern World, Moore (ed.), 1974; Doswald-Beck, 1986, s. 200 

266 Brownlie, 1990, s. 192 
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determinasyon hakkına atıfta bulunmuştur: “İç çatışmalarda diğer devletlerin askeri 

müdahalesi, ne muhaliflerin daveti ne de hükümetin rızasıyla kabul edilebilir. Eğer 

kabul edilecek olsaydı bu, devlet egemenliği ve self-determinasyon kavramlarının 

içinde yer alan “devrim hakkının” inkârı anlamına gelirdi. İç çatışma halinde devlet, 

geçici olarak eylemde bulunmaktan menedilmiştir. İç çatışma halinde hükümet devlet 

adına dış yardım talep edebilecek bir mevkide değildir.”
267

 

Dolayısıyla self-determinasyon hakkı gereğince iç savaş söz konusu olduğunda ve bu 

iç savaşın sonucu belli değilken devletlerin her iki tarafı da desteklemekten kaçınma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun istisnası ise taraflardan biri lehine yapılan bir 

müdahalenin diğer taraf lehine yapılacak karşı müdahaleyi meşrulaştırabilecek 

olmasıdır.
268

 Buna göre iç savaş nedeniyle hükümetin diğer devletler tarafından 

desteklenmesi iç savaşın tarafı olan muhaliflerin karşı müdahale ile desteklenmesini, 

silah vb. yardımlar yapılmasını meşrulaştırmaktadır.  

Sonuç olarak, self-determinasyon hakkı gereğince iç savaşta devletlerin her iki tarafa 

da yardım etmesinin yasaklanması davetle müdahaleyi sınırlandırmaktadır. İç savaşta 

taraflardan birinin rızası olsa dahi devletler herhangi bir müdahalede 

bulunamayacaklardır.  

Öte yandan self-determinasyon hakkının gelişimine bağlı olarak içsel yönünün 

güçlenmesi ve bu doğrultuda egemen devletlerde yaşayan tüm halkın bu hakka sahip 

olduğu görüşünün destek bulması nedeniyle davetle müdahalenin geçerliliğinde bir 

değişiklik meydana getirip getirmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Diğer bir 

                                                            
267 Quincy Wright, The Role of International Law in the Elimination of War, 1961 s. 61, 

alıntılanan Doswald-beck, 1986, s. 200 

268 Taşdemir, 2009, s. 123 
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deyişle demokratik seçim ve referandumun self-determinasyon hakkının unsurları 

haline gelip gelmediğinin belirlenerek demokratik yönetimin olmadığı devletlerin 

rızası ile yapılan müdahalelerin self-determinasyon hakkına aykırılığı ele alınmalıdır.  

İnsan Hakları Sözleşmeleri’nin ortak 1.maddesinde yer alan “tüm halkların kendi 

siyasi sistemlerini özgürce belirleme hakları” gereğince her devletin halkı, kendi 

hükümet şeklini ve yönetimi biçimini dışarıdan bir zorlama olmaksızın 

kararlaştırabilecektir. Ancak devletlerin temsiline ilişkin realite ve devlet 

temsilcilerinin tutumuna bakılırsa “siyasi sistemini özgürce belirleme” çok partili 

seçim sisteminin zorunlu olduğu anlamına gelmemektedir.
269

 BM’nin demokratik 

seçimleri ve bağımsızlık için referandumları teşvik eden genel bir tutumu 

bulunmaktadır. BM Genel Kurulu’nun 1514 sayılı kararında bir devlete katılma için 

halk oylamasının gerekli olduğu yer almaktadır. UAD’nin ise 1975 tarihli Batı 

Sahara Danışma Görüşüne göre “halkların serbestçe ifade ettikleri iradelerine saygı 

esas alınacaktır.” Bununla birlikte self-determinasyon hakkının varlığı için 

referandumun zorunlu olduğu söylenemez. “Durumun koşulları böyle bir halk 

oylamasını gerekli kılmadığı hallerde” referandumun yapılmayacağı kabul 

edilmektedir.
270

 Dolayısıyla demokratik seçimlerin yapılmadığı devletlerde halkların 

self-determinasyon haklarından mahrum olduğuna dair henüz bir uluslararası hukuk 

normu oluşmuş değildir. Bu nedenle seçimle işbaşına gelmiş olmasa dahi uluslararası 

toplum tarafından tanınmış hükümetin daveti meşru görülmektedir. Fakat eklemek 

gerekir ki devletlerin, çok partili seçimleri ve demokratik yönetimleri esas almaya 

ilişkin artan isteklilikleri bulunmaktadır.  

                                                            
269 Doswald-beck, 1986, s. 203. Bununla birlikte uluslararası hukuka göre tek hukuki siyasi sistemin 

demokrasi olduğu görüşünü savunanlar bulunmaktadır; bkz. Murphy, 1999, s. 125-128 

270 Sur, 2013, s. 109, Cassese, 1995, s. 102 
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ABD’nin 1983 yılındaki Granada müdahalesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi 

görüşmelerinde self-determinasyon hakkını demokratik yönetimle özdeşleştiren 

devletler kabul görmemiştir.
271

 ABD, Granada müdahalesinde baskıcı ve keyfi 

uygulamaları olan yönetime karşı halkın self-determinasyon hakkına dayanarak 

müdahalede bulunmuştur. ABD ile birlikte müdahaleye katılan Birleşik Krallık, 

Ekvator, Guatemala ve Venezuela “self-determinasyon hakkının somutlaşmış hali 

olan demokrasinin restorasyonu” için Granada’ya müdahalede bulunduklarını ileri 

sürmüşlerdir.
272

 Buna karşın devletlerin çoğunluğu “müdahaleden önce Granada 

halkının self-determinasyon hakkını uyguladığını ve bu hakkın her halka kendi 

yönetim biçimini özgürce belirleme hakkını sunduğunu ve müdahalenin bu hakka 

aykırılık teşkil ettiğini” belirtmişlerdir.
273

 

Açıklamalar göstermektedir ki self-determinasyon hakkı, halkların dilediği hükümet 

şeklini kararlaştırabilecekleri anlamına gelmekte ve dışarıdan yapılan müdahaleler bu 

hakkı ihlal etmektedir. Devletler, demokratik temsili ve halkın çoğunluğunun 

iradesini temsil eden bir hükümet gerekliliğini self-determinasyon hakkı kapsamında 

görmemektedir.  

Son olarak, self-determinasyon hakkı davetle müdahalenin sınırlanması bakımından 

önem taşımaktadır. Buna göre bir devletin meşru temsilcisi olan hükümet ayrılıkçı 

hareketleri bastırmak amacıyla diğer devletlerin müdahalesine rıza gösterebilecekken 

eğer bu hareketler uluslararası toplum tarafından self-determinasyon hakkına sahip 

                                                            
271 UN Doc. S/PV.2451 

272 Security Council debate, 26 October 1983: UN Doc. SWV.2489 

273 Örn; Hollanda, Fransa, Meksika, Polonya, Cezayir, Mısır, Mozambik, Kolombiya ve Suriye; 

Security Council debate, 25 October 1983: UN Doc. SWV.2487, Security Council debate, 27 October 

1983: UN Doc. S/PV.2491, General Assembly, 38th Session, agenda item 145: A/38/L.9 (2 November 

1983) 
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halklardan kabul edilirse o takdirde hükümet diğer devletlere müdahale davetinde 

bulunamayacaktır.
274

 

2.2.2. Kuvvet Kullanma, Ayrılma Hakkı, Self-determinasyon 

Self-determinasyon hakkı bağlamında davetle müdahalenin geçerliliğine ilişkin diğer 

bir sorun devletlerin, self-determinasyon mücadelesi veren grupları destekleme 

çerçevesinde self-determinasyon hakkını kullandığını iddia eden grupların daveti ile 

müdahalede bulunup bulunamayacağıdır. Bu bağlamda self-determinasyon 

mücadelesi veren grupların kuvvet kullanmalarının meşru olup olmadığının 

belirlenmesi gerekir. 

Öncelikle, self-determinasyon mücadelesi veren grupların kuvvet kullanma hakkının 

olduğu, BM Antlaşması sonrası Sosyalist Blok ve Üçüncü Dünya ülkeleri tarafından 

ısrarla ileri sürülmüştür. Söz konusu ülkeler görüşlerini BM Antlaşması ile uyumlu 

hale getirebilmek için meşru müdafaa argümanına dayanmışlardır.
275

 Latin Amerika 

ve Batılı devletler ise bu grupların kuvvet kullanma hakları olmadığı görüşünü 

savunmuştur. Bu devletlere göre ise meşru müdafaa yalnızca devletlere tanınmış bir 

hak olup halklara tanınmamıştır.
276

  

Self-determinasyon mücadelesi veren grupların kuvvet kullanmalarının meşru 

olduğunu savunan devletlerin ısrarlı tutumu BM Genel Kurulu Kararlarına 

yansımıştır.
277

 2625 sayılı “Dostça İlişkiler Bildirisinde” self-determinasyon hakkını 

uygulama durumunda olan halkların zorlayıcı güce karşı direnişlerinde “BM 

                                                            
274 Doswald-beck, 1986, s. 202 

275 Taşdemir, 2006, s. 16 

276 Cassese, 1995, s. 151 

277 Taşdemir, a.g.e. s. 17 
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Antlaşması’nın amaç ve ilkelerine uygun biçimde destek alma ve arama hakkı 

verilerek temsili hükümete sahip olan egemen ve bağımsız devletlerin ülkesel 

bütünlük ve siyasi bağımsızlık hakkı koruma altında olduğu” yer almıştır. Bunun 

haricinde BM Genel Kurulu’nun 1514 (1950), 3070 (1973), 3103 (1973), 3314 

(1974) sayılı kararlarında self-determinasyon hakkını elde etmek için mücadele etme 

ve her tür yardım isteme ve alma hakkı tanınmıştır.
278

  

Sosyalist blok ülkeleri ve Üçüncü Dünya devletleri söz edilen BM Genel Kurulu 

Kararlarını self-determinasyon mücadelesi veren grupların kuvvet kullanmalarının 

meşruluğunun onaylanması olarak yorumlamışlardır. Bununla birlikte self-

determinasyon hakkının kullanılması amacıyla dahi olsa kuvvet kullanımı hiçbir 

şekilde kabul edilemeyecektir.
279

 BM Genel Kurulu Kararları self-determinasyon 

hakkını gerçekleştirmek için kuvvet kullanılmasına yetki vermemekte; yalnızca self-

determinasyon hakkını kullanmak isteyen grupların bastırılması için kuvvet 

kullanılması halinde buna karşı direnişlerinde destek ve yardım almalarına izin 

vermektedir.
280

 BM Genel Kurulu Kararlarının söz konusu grupların kuvvet 

kullanmasının meşruluğunu onayladığı kabul edilse dahi çoğunluğu Batılı olan 

devletlerin buna istikrarlı bir şekilde itiraz ettiği düşünülürse bu şekilde bir örf ve 

adet kuralının oluştuğu söylenemez.
281

 

Ayrıca, yukarıda iç silahlı çatışmalarda kuvvet kullanılmasının md.2/4’teki kuvvet 

kullanma yasağı kapsamında olmadığı belirtilmişti. Bununla birlikte self-

determinasyon ilkesi uyarınca halkların bağımsızlıklarını kazanma mücadelesi bir 

                                                            
278 Taşdemir, 2006. s. 19 

279 Georgia Report, s. 278 

280 Taşdemir, a.g.e, s. 18 

281 Taşdemir, a.g.e, s. 20 
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devletin iç güvenlik sorunu olarak değerlendirilmemekte; uluslararası ilişkilerde 

kuvvet kullanma yasağının kapsamında görülmektedir.
282

 Dolayısıyla self-

determinasyon mücadelesinde her iki tarafın da BM Antlaşması md. 2/4’teki kuvvet 

kullanma yasağı ile bağlı olduğunu belirtmek gerekir.   

Bu nedenlerle self-determinasyon mücadelesi veren grupların diğer devletlerden 

müdahale daveti geçerli değildir. Ancak kendilerine karşı kuvvet kullanılması 

halinde söz konusu gruplar BM Genel Kurulu kararlarında da belirtildiği üzere diğer 

devletlerden yardım talep edebileceklerdir. Self-determinasyon mücadeleleri iç 

silahlı çatışma olmayıp uluslararası nitelikte olduğundan kuvvet kullanma yasağı her 

iki taraf için de söz konusu olup tarafların diğer devletlerden müdahale talebinde 

bulunması davetle müdahale kapsamında olmayıp meşru müdafaa hakkının müşterek 

kullanımını teşkil edecektir.   

2.3 DAVETİ YAPMAYA YETKİLİ MAKAM 

Davetle müdahalenin geçerliliğine ilişkin ele alınması gereken diğer bir konu ise 

devletin hangi makamlarının daveti yapmaya yetkili olduğudur. Devletleri savaşa 

kadar sürükleyebilecek bir konuda makamın düzeyi büyük bir öneme sahiptir. 

Burada uluslararası antlaşmalar hukuku ve özellikle 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesi’nin rehberliğine başvurulabilir.  

Antlaşmalar hukukunda antlaşmaların yapılması yürütme organına bırakılmıştır.
283

 

Viyana Sözleşmesi’nin 7(2).maddesinde ise sıfatları gereği devlet adına görüşmeye 

                                                            
282 Pazarcı, 2013, s. 518 

283 Sur, 2013, s. 27 
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yetkili kimseler sayılmıştır.
284

 Buna göre, devlet başkanı, hükümet başkanı ve 

dışişleri bakanı uluslararası ilişkilerinde genel olarak devlet adına yetkili kimselerdir.  

Dolayısıyla uluslararası hukukta kabul edildiği üzere devletin en üst otoritelerinin 

daveti yapmaya yetkili oldukları söylenebilir. 

Bununla birlikte devlet uygulamalarını inceleyen George Nolte, yalnızca en üst 

makamın askeri müdahaleye rıza gösterebileceği çıkarımında bulunmaktadır.
285

 Buna 

göre örneğin, Viyana Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere antlaşma yapmaya yetkili 

dışişleri bakanının uluslararası hukukun en hassas ve politik alanlarından olan kuvvet 

kullanma ve askeri müdahale konusunda rızası geçerli olmayacaktır.  

Devletlerin kendi iç hukukları bakımından ise askeri müdahale davetinin demokratik 

yönetim ilkesi çerçevesinde Meclis kararıyla olması, davetin geçerliliğini pozitif 

yönde etkileyecek bir faktördür. Uluslararası hukuk devletlerin egemenliği 

prensibinden dolayı devletlerin yönetim biçimlerine karışmamakla birlikte halkın 

kaderini doğrudan ilgilendiren askeri müdahale talebine karar verme yetkisinin 

Meclis’te olması davetle müdahalenin kabul edilebilirliği açısından önemlidir. 

Örneğin, Türk hukukunda Anayasa’nın 92.maddesine
286

 göre savaş hali ilânı ve Türk 

                                                            
284 7(2).madde: “Görevleri gereği ve yetki belgesine başvurmaksızın aşağıdaki kişilerin Devletlerini 

temsil ettikleri kabul edilir: a- Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanı” 

 

285 Nolte, a.g.m, parag. 23 

286 MADDE 92- “Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin 

taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller 

dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin 

Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması 

ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde 

Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.” 
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Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesinde olduğu gibi yabancı silahlı 

kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne aittir. Ancak kabul etmek gerekir ki davetle müdahale, genellikle 

otoritenin sağlanamadığı iç silahlı çatışmalarda ve Meclis’in işletilemediği hallerde 

söz konusu olmaktadır. Bu durumda teorik olarak geçerliliğe pozitif etkisi olan 

yetkinin Meclis’e ait olması, uygulamada anlamlı hale gelememektedir.  

2.4 DAVETİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİ 

Davetin geçerliliğini etkileyen diğer önemli bir unsur ise davetin şeklidir. Rıza 

kavramı açıklanırken kısaca değinilen şekil konusuna ilişkin olarak bu kısımda 

davetin önceden, müdahale esnasında veya geçmişe yönelik verilip verilemeyeceği, 

iradeyi sakatlayan hallerde davetin geçerli olup olmayacağı, davetin açık veya zımni 

yapılıp yapılamayacağı, davetin geri çekilip çekilemeyeceği ve davetin antlaşma ile 

yapılıp yapılamayacağı soruları cevaplanmaya çalışılacaktır. 

Uluslararası hukukta davetin şekline ilişkin iradeyi sakatlayan haller dışında 

doğrudan yasak getiren veya izin veren bir hüküm bulunmamaktadır. Devletlerin 

sorumluluğuna ilişkin Uluslararası Hukuk Komisyonu’na sunulan raporda
287

 

rızanın/davetin açıkça veya zımni olabileceği gibi önceden, geçmişe yönelik veya 

müdahale esnasında da olabileceği belirtilmektedir.
288

 Ancak uluslararası hukukta 

tartışmalı bir argüman olan davetle müdahalede davetin şeklinin bu derece geniş 

tutulması argümanın meşruiyetini yitirmesine sebep olacaktır. Davetle müdahaleye 

                                                            
287 Roberto Ago, Eighth Report on State Responsibility, 2 Y.B. INT'L L. COMM'N , 3 35– 36 

(1979), alıntılanan David Wippman, Military Intervention, Regional Organizations, and Host-

State Consent, 7 DUKE J. COMP. & INT'L L. 209, 209 n.1, 1996. 

288 Lieblich, 2013, s. 14 
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ilişkin hukuki kriterlerde müdahalenin olabildiğince sınırlandırılması ihtiyacından 

dolayı davetin şeklinin sınırlarını belirlemek gerekmektedir.   

Genel çerçeve olarak gerçek bir rızadan bahsedebilmek için rızanın, “özgür irade ile 

verilmiş ve etkin bir şekilde gösterilmiş olması” gerekmektedir.
289

 Bu şekilde bir 

çerçeve ile davetin hukukun konusu olmasının yanında olgusal bir faktör olduğunun 

gösterilmesi de sağlanmış olacaktır. 

Öncelikle, davet zımni değil; açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde olmalıdır. 

Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün raporuna göre, “davetin şekline ilişkin asıl 

karşılanması gereken şart, davetin zımni olarak değil açık bir biçimde verilmesi ve 

hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde olmasıdır.”
290

 Bunun sebebi ise askeri 

eylemlerin tecavüzkâr (intrusive) bir doğaya sahip olması
291

 ve davetin üçüncü 

devletlerin çıkarları doğrultusunda askeri müdahale için “bahane” olarak 

kullanılmasıdır. Ayrıca, davetin zımni yapılmasında ispat zorluğundan dolayı 

müdahalelere ilişkin BM’deki görüşmelerde rıza/davet tartışılmamış ve iç işlerine 

karışmama prensibine aykırılık gerekçesiyle müdahale uluslararası hukuka aykırı 

bulunmuştur.
292

 Bu açıdan ev sahibi devletin davet iradesi açık bir biçimde kurulmuş 

olmalı ve niyetine ilişkin herhangi bir şüphe olmamalıdır.  

Davetin ne zaman verilebileceği ise geçerlilik bakımından diğer önemli bir faktördür. 

Genel olarak müdahaleye önceden (a priori) gösterilen rızanın geçerli olacağı 

                                                            
289 Hargrove, 1991, s. 117 

290 Hafner, 2011, s. 326 

291 Hafner, a.g.r, s. 326 

292 Bkz. U.N. SCOR, 23d Sess., 1441st mtg. 1, U.N. Doe. S/PV.1441 (1968) (Çek .); U.N. SCOR, 

35th 

Sess., 2185th mtg. 2, U.N. Doe. S/PV.2185 (1980) (Afg.) 
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söylenebilir. Ayrıca davetle müdahale argümanının mantığına uygun olarak davetin 

müdahale esnasında olabileceği kabul edilebilir. Ancak müdahale esnasında 

müdahaleye gösterilen rızanın zorlama ile olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu 

durum kötüye kullanmaya açık hale gelebilecektir.  

Geçmişe yönelik (ex post) gösterilen rızanın geçerliliği ise şüphelidir. Geçmişe 

yönelik askeri müdahaleye rıza gösterilmesi, özellikle Soğuk Savaş döneminde 

SSCB’nin Macaristan ve Çekoslovakya müdahalelerinde görüldüğü üzere müdahale 

eden devlet doğrultusunda irade gösterildiği için davetin geçerliliğini 

zedelemektedir.
293

 Bu durum, güçlü devletlerin kontrolünde, kukla hükümetlere yol 

açıp egemenlik ve siyasal bağımsızlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği için kabul 

edilemezdir.
294

  

SSCB’nin 1956 yılında Macaristan’a askeri müdahalesinde SSCB, Macaristan 

hükümetinin müdahale için davet ettiğini ileri sürmüştür. Ancak Macaristan’ın meşru 

hükümet başkanı Imre Nagy, BM Genel Sekreteri’ni bilgilendirerek Sovyet 

güçlerinin ivedilikle Macaristan’dan ayrılmasını talep etmiş ve radyo yayınından bu 

talebini deklare etmiştir.
295

 Dolayısıyla meşru hükümetin SSCB’ye askeri müdahale 

davetinden söz edilememektedir.  

1968 yılında ise Macaristan’a benzer biçimde Çekoslovakya, SSCB tarafından işgal 

edilmiş ve bu işgal Çekoslovak hükümetinin daveti ile gerekçelendirilmiştir. Ancak 

Çekoslovakya Merkez Komite Başkanlığı ve Komünist Partisi bildiri yayımlayarak 

                                                            
293 Rein Mullerson, “Intervention by Invitation”, içinde Law And Force In The New Internatıonal 

Order, Lori Fisler Damrosch & David. J. Scheffer eds., 1991, s. 130-131  

294 Mullerson, a.g.m, s. 131 

295 Doswald-Beck, 1986, s. 222-223 
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işgali protesto etmişler ve işgalin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan’ın 

bilgisi dışında yapıldığını açıklamışlardır.
296

 Çekoslovakya müdahalesinde geçerli bir 

davet olmadığı ise Çekoslovakya hükümetinin BM Güvenlik Konseyi’nde “yabancı 

kuvvetlerin Çekoslovak yönetiminin bilgisi dâhilinde olmadan sınırı geçtiğini” ifade 

etmesi ile açığa kavuşmuştur.
297

 Aslında her iki olayda da davet askeri müdahale 

sonucunda getirilen hükümet tarafından yapılmıştır. SSCB ise, söz konusu ülkelere 

siyasal bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine aykırı bir şekilde askeri müdahaleyi 

yaptıktan sonra getirdiği kukla hükümetlerin ex post rızasını gerekçe göstermiştir.
298

  

Dolayısıyla müdahale sonrasında gösterilen rıza, meşru hükümetin rızası ile askeri 

müdahalenin geçerli olacağı argümanının meşruluğunun zedelenmesine yol 

açmaktadır.
299

 Bu sebeple zaman bakımından a priori ve müdahale esnasında yapılan 

davetin geçerli olacağını söylemek mümkündür. 

2.4.1 İradeyi Sakatlayan Hallerde Davet 

Baskı, zorlama ve tehdit gibi iradeyi sakatlayan hallerde davetin geçerli olup 

olmayacağı üzerinde durulması gereken diğer bir sorundur. Çözüm ise uluslararası 

antlaşmalar hukuku, devletlerin temsili ve sorumluluğu gibi uluslararası hukuk 

prensipleri çerçevesinde olacaktır. 

                                                            
296 Mullerson, a.g.m, s. 128 

297 UNSC Official Records [21 August 1968] SCOR 23 year 1441 meeting para. 137 

298 SSCB davetle müdahale argümanının kabul görmemesinden sonra gerekçe olarak “SSCB’nin 

komşu devletlerde Batı yanlısı rejimlerin kurulmasını engellemeyi öngören” Brezhnev doktrinini ileri 

sürmüştür; Mullerson, 1991, s. 129 

299 Hafner, 2011, s. 327 
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Antlaşmalar hukukuna göre bir antlaşmanın geçerli olabilmesi için tarafların özgür 

iradesine dayanması gerekmektedir.
300

 Hata, hile, tehdit, baskı gibi irade serbestliğini 

sakatlayan nedenlerin varlığı halinde antlaşmanın hukuki geçerliliği de sakatlanmış 

olacaktır.
301

 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde iç hukuka dayalı 

yetkisizlik durumları (md. 46, 47)
302

, hata (md. 48)
303

, hile (md. 49)
304

 ve antlaşmayı 

yapacak temsilcinin ayartılması (md. 50)
305

 nisbi butlan sebebi; temsilci üzerinde zor 

                                                            
300 Pazarcı, 2013, s. 78 

301 Pazarcı, a.g.e, s. 82 

302 Md. 46: “Bir Devlet, bir andlaşmayla bağlanma rızasının iç hukukunun andlaşma akdetme 

yetkisiyle ilgili hükümlerini ihlal etmek suretiyle açıklandığı vakıasına rızasını geçersiz kılan bir 

gerekçe olarak başvuramaz, meğer ki ihlal aşikar ve iç hukukunun temel önemi haiz bir kuralı ile ilgili 

olsun. 

Bir ihlal, söz konusu meselede normal uygulamaya göre ve iyi niyetle hareket eden herhangi bir 

Devlet için objektif olarak açık görünüyorsa, aşikardır.” 

Md. 47: “Bir temsilcinin bir Devletin belirli bir andlaşma ile bağlanma rızasını açıklama yetkisi 

spesifik bir sınırlamaya tabi kılınmışsa, temsilcinin o sınırlamaya riayet etmemesi kendisi tarafından 

açıklanan rızayı geçersiz kılma gerekçesi yapılamaz, meğer ki temsilcinin bu rızayı açıklamasından 

önce sınırlama diğer görüşmeci Devletlere bildirilmiş olsun.” 

303 Md. 48: “Bir Devletin bir andlaşmadaki bir hataya andlaşma ile bağlanma rızasını geçersiz kılan 

bir gerekçe olarak başvurabilmesi için hatanın andlaşma yapıldığı zaman o Devletçe varlığı 

farkedilen ve andlaşma ile bağlanma rızasının esaslı bir temelini teşkil eden bir olay ve durumla ilgili 

olması gerekir. 

Söz konusu Devlet kendi davranışı ile hataya katkıda bulunduysa veya şartlar o Devleti muhtemel bir 

hatadan haberdar edecek şekilde ise, 1. paragraf hükümleri uygulanmaz. 

Bir andlaşmanın sadece kaleme alınışı ile ilgili olan bir hata onun geçerliliğini etkilemez; o zaman 

79. madde uygulanır.” 

304 Md. 49: “Bir Devlet bir andlaşmayı diğer bir görüşmeci Devletin hileli davranışı ile yapmaya 

itildiyse, bu Devlet hileye andlaşmayla bağlanma rızasını geçersiz kılan bir gerekçe olarak 

başvurabilir.” 

305 Md. 50: “Bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rızasının açıklanması temsilcisinin başbir bir 

görüşmeci Devlet tarafından doğrudan veya dolaylı şekilde ayartılması suretiyle sağlandıysa bu 

Devlet böyle bir ayartılmaya andlaşma ile bağlama rızasını geçersiz kılan bir gerekçe olarak 

başvurabilir.” 
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kullanılması (md. 51)
306

 ve devlet üzerinde kuvvet tehdidi ya da kullanılması (md. 

52)
307

 ise mutlak butlan sebebi olarak sayılmıştır.
308

 Dolayısıyla Sözleşme’ye göre 

iradenin sakatlandığı hallerde yapılan antlaşma geçersizdir. Egemen devletin 

rızasının görünümü olan antlaşmalarda iradenin sakatlanmasının antlaşmayı geçersiz 

kılması devletin tek taraflı veya çok taraflı işlemlerinde rızasının ifsat olduğunu 

göstermektedir. Davet ise tek taraflı işlem veya antlaşma yoluyla yapılabileceğinden 

iradenin sakatlandığı hallerde davetin geçersizliği söz konusu olmaktadır.  

Devletlerin sorumluluğuna ilişkin Uluslararası Hukuk Komisyonu’na sunulan 

raporda da “rızanın baskı, tehdit, hata ve hile gibi iradeyi sakatlayan hallerle ifsat 

edilmediği takdirde geçerli olacağı” ifade edilmiştir.
309

 Raporda da antlaşmalar 

hukukunun prensiplerine yer verilerek iradeyi sakatlayan hallerde davet işleminin 

geçersiz olduğu ifade edilmektedir. 

Davetle müdahaleye ilişkin iradeyi sakatlayan hallerden en çok baskı ve zorlamaya 

rastlanmaktadır. Buradaki sorun, tek taraflı işlem veya antlaşma yoluyla yapılan 

davetin müdahaleci devletin baskı ve zorlamasıyla yapılmasıdır. Söz konusu baskı 

devletin temsilcisine olabileceği gibi devletin kendisine de olabilecektir.
310

 Temsilci 

üzerindeki baskıya örnek olarak, Hitler’in Berlin’e çağırdığı Çekoslovakya 

Cumhurbaşkanı üzerinde uyguladığı baskı ve zorlama sonucu Çekoslovak 

                                                            
306 Md. 51: “Bir Devletin temsilcisine karşı yöneltilen hareket veya tehditler ile icbar edilerek 

sağlanan Devletinin bir andlaşma ile bağlanma rızasının açıklanmasının herhangi bir hukuki etkisi 

olmayacaktır.” 

307 Md. 52: “Birleşmiş Milletler Şartı'na geçirilmiş olan milletlerarası hukuk ilkelerini ihlal edecek 

şeilde kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak veya kuvvet kullanmak suretiyle yapılması sağlanan bir 

andlaşma batıldır.” 

308 Pazarcı, a.g.e, s. 82 

309 Eighth Report on State Responsibility, s. 36 

310 Albayrak, 2013, s. 8 
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Cumhurbaşkanı Hacha’nın Çekoslovakya’nın Almanya’ya bırakılmasını içeren 

antlaşmayı imzalaması verilebilir.
311

 Devlet üzerindeki baskı ise kuvvet tehdidi ya da 

kuvvet kullanılması şeklinde olabilmektedir.
312

 Örneğin, 1903 yılında yapılan Kanal 

Sözleşmesi’nde ABD’nin Panama’ya baskısı ile ABD değiştirici otorite olarak kabul 

edilmiştir.
313

 Ancak söz konusu antlaşmalar baskı ve zorlama altında yapıldığı 

gerekçesiyle geçersiz olduğu kabul edilmektedir.  

Uluslararası Mahkeme kararlarında da baskı ve zorlama ile gösterilen rızanın 

geçersiz olduğu görülmektedir. İzlanda/Almanya Balıkçılık Davası kararında;  

“BM Antlaşmasında örtülü şekilde belirtildiği ve Viyana Antlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi’nin 52. maddesinde kabul edildiği üzere, çağdaş milletlerarası 

hukukta kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidinde bulunma sonucu 

yapılan bir anlaşmanın batıl
314

 olduğuna çok az şüphe vardır. Bir 

mahkemenin bu derece ciddi bir ithamı, delillerle kuvvetlendirilmemiş muğlak 

bir genel suçlamayı esas alarak incelemeyeceği de aynı şekilde açıktır…”
315

  

ifadesine yer verilerek bu irade sakatlığının, geçersizlikle sonuçlanacağı açıkça 

belirtilmiştir. Kısacası, baskı ile ortaya çıkan bir irade açıklamasında rıza ifsada 

uğramıştır ve bu nedenle davet işlemi geçersizdir. 

                                                            
311 Pazarcı, 2013, s. 79 

312 Sur, 2013, s. 50 

313 David Wippman, Treaty-based Intervention: Who Can Say No?,The University of Chicago Law 

Review, Vol.62, 1995, s. 634 

314 Hukuki işlem içeriğine uygun sonuçlarını meydana getirmeye kesin olarak elverişsiz ise batıldır. 

Butlan kavramı yapılan işlemlerin canlandırılmasındaki imkânsızlığı ifade etmektedir. Nevzat Koç, 

Türk Medeni Hukukunda ve Roma Hukukunda Hükümsüzlük (Butlan), Dokuz Eylül Hukuk Dergisi 

Yıl: 2, Sayı: 2, s. 129   

315 Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta, İstanbul 2013, s. 

217 
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2.4.2 Antlaşma Yoluyla Davet 

Davetin antlaşma yoluyla yapıldığı askeri müdahalelerin hukuki olup olmadığı, 

uluslararası hukukta uzun zamandır tartışılan bir konudur.
316

 Belirli hallerde diğer 

devletlere askeri müdahale yetkisi veren bu antlaşmaların en çok bilinen örneği, 

garanti antlaşmalarıdır. Kimi yazarlar antlaşma yoluyla davetin geçerli olduğunu 

savunurken diğer yazarlar ise bunun aksini ileri sürmektedirler.
317

 “Sözleşme 

özgürlüğü” yaklaşımı olarak da ifade edilen antlaşma yoluyla davetin geçerliliğini 

savunanlar, devletlerin egemenlikleri gereği kendilerini sınırlayan antlaşmalar 

yapabileceği prensibinden yola çıkmaktadırlar.
318

 Rıza kavramı incelenirken de 

belirtildiği üzere uluslararası antlaşmalar devletlerin rızasına dayanmaktadır.
319

 Buna 

göre devletler, özgürce ve baskı altında kalmadan gösterdikleri rıza ile kendilerini 

bağlayan antlaşmalar akdedebilmektedirler.  

2.4.2.1 Sözleşme Özgürlüğü Görüşü 

Uluslararası Sürekli Adalet Divanı Wimbledon kararında “devletlerin 

egemenliklerini sınırlayan antlaşmalar yapabileceği” görüşünü kabul etmiştir.
320

 

Almanya, Versay Antlaşması’nda “tüm devletlere ait gemilerin Kiel Kanalı’ndan 

geçme hakkı” olduğunu kabul etmişti ancak bunu Divan’ın önüne getirerek 

antlaşmanın egemenliğini kısıtlayan kısmının geçersiz olduğunu ileri sürmüştür. 

                                                            
316 Ayrıntılı olarak bkz. Wippman, 1995, ss. 607-687 

317 Farer, 1993, s. 163; Gerhard von Glahn, Law Among Nations: An Introduction to Public 

International Law,  Macmillan, 5th ed 1986, s. 152-53; Brownlie, 1990; Christos L. Rozakis, The 

Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties, North-Holland, 1976; Jerzy Sztucki, Jus Cogens 

and the Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer, 1974. 

318 Farer, 1993, s. 168 

319 Bkz. s. 9 vd.  

320 The Wimbledon, 1923 PCIJ (Ser A) No 1 at 25, Wippman, 1995, s. 616 
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Divan ise “uluslararası antlaşmalar akdetmenin devletin egemenliğine atfedilmiş bir 

hak olduğu” gerekçesiyle Almanya’nın itirazını reddetmiştir. Divan’ın kararı 

bakımından devletlerin egemenliğini kısıtlayan bir hüküm olan askeri müdahale 

yetkisi antlaşma yoluyla diğer devletlere tanınabilecektir. Ayrıca devletlerin 

yaptıkları antlaşmalarla diğer devletlerle birleşme haklarının kabulü de egemenliğin 

devletlerin özgür iradesine dayanarak antlaşma ile kısıtlanabileceğini göstermektedir. 

2.4.2.2 Emredici Norm Görüşü 

Bununla birlikte devletlerin sözleşme özgürlüğünün olması, uluslararası hukukun 

devletlere egemenlik alanlarına ilişkin sınırsız yetki alanı tanıdığı anlamına 

gelmemektedir. Özellikle, emredici normların varlığı, uluslararası hukukun 

devletlerin sözleşme özgürlüğünü sınırladığını teyit etmektedir. Bu açıdan “emredici 

norm” görüşü olarak da belirtilen antlaşma yoluyla davetin geçersiz olduğunu ileri 

sürenler, emredici normlara aykırı yapılan antlaşmaların geçersizliğinin uluslararası 

hukuk prensibi olduğunun altını çizmektedirler.
321

 Bunlara göre, devletlerin önceden 

yapılan antlaşma ile askeri müdahaleye yetkilendirilmiş olmasına dayanarak 

müdahale esnasında rıza aranmadan kuvvet kullanılması, emredici normlara aykırılık 

teşkil etmektedir. Bu argümanı savunan yazarlara göre uluslararası hukukta 

devletlerin hukuki yükümlülüklerini antlaşmalar yaparak değiştirme ehliyetleri 

olmakla birlikte kuvvet kullanma yasağı gibi emredici normlara aykırı değişiklikler 

yapma ehliyetlerinden bahsedilemez.
322

 Bu nedenle emredici norm görüşündeki 

                                                            
321 Brownlie, a.g.e, s. 512-13 

322 Andreas A. Jacovides, Treaties Conflicting with Peremptory Norms of International Law and 

the Zurich-London 'Agreements', Nicosia-Cyprus, 1966, s. 16-17 
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yazarlar askeri müdahaleyi yetkilendiren antlaşmaların başlangıçtan itibaren (ab 

initio) geçersiz olduğunu iddia etmektedirler. 

Emredici normlara aykırı uluslararası antlaşmaların geçersiz olacağına ilişkin 

hükümler, BM Antlaşması ve Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde yer 

almaktadır. BM Antlaşması’nın 103.maddesinde “Birleşmiş Milletler üyelerinin işbu 

Antlaşma’dan doğan yükümlülükleri ile başka herhangi bir uluslararası anlaşmadan 

doğan yükümlülüklerinin çatışması durumunda, işbu Antlaşma’dan doğan 

yükümlülükler üstün gelecektir” denmektedir. Buna göre BM Antlaşması md. 

2/4’teki kuvvet kullanma yasağı ve md. 2/7’de yer alan iç işlerine karışma yasağına 

aykırı antlaşmalar geçersiz olacaktır. 

Viyana Sözleşmesi’nin 53.maddesinde ise  

“Bir antlaşma, yapılması sırasında milletlerarası genel hukukun emredici bir 

normu ile çatışıyorsa batıldır. Bu sözleşme bakımından milletlerarası genel 

hukukun emredici bir normu, bir bütün olarak Devletlerin milletlerarası 

toplumunun, kendisinden hiçbir surette sapmaya müsaade edilmeyen ve 

ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir milletlerarası genel hukuk normu 

ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir 

normdur” ifadesine yer verilmektedir.  

Sözleşme’de açıkça emredici normlara aykırı antlaşmaların geçersiz olacağı ifade 

edilmekte ve emredici norm tanımlanmaktadır. Sözleşme’ye göre BM 

Antlaşması’nda da yer alan emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağına 
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aykırı antlaşmalar geçersizdir.
323

 Askeri müdahaleyi yetkilendiren antlaşmaların söz 

konusu yasaklarla çeliştiği ise kuşku götürmemektedir.  

2.4.2.3 Eş Zamanlı Rıza Modeli 

Sözleşme özgürlüğüne dayanan görüşle emredici normu esas alan görüşe alternatif 

olarak David Wippman makalesinde, “eş zamanlı rıza” (concurrent consent) 

modelini ileri sürmüştür.
324

 Bu model, her iki görüşün unsurlarını birleştiren ancak 

“devletlerdeki siyasi bölünmenin önemini tanıma” yönünden bu görüşlerden farklılık 

arz eden bir savdır. Eş zamanlı rıza yaklaşımına göre, askeri müdahaleyi 

yetkilendiren antlaşmaların geçerliliği, devletin gerçek rızasını sonradan geri çekip 

çekmediğine bakılarak belirlenmelidir.
325

 Bu modelde emredici norm görüşünün 

“antlaşmanın başlangıçtan itibaren geçersiz olduğu” savının yerine antlaşmadaki 

müdahaleye rıza gösterme iradesinin müdahalenin gerçekleşeceği zamanda da olup 

olmadığına bakılarak müdahalenin geçerliliği belirlenecektir. Eğer rıza geri 

çekilmişse müdahale geçersiz; çekilmemişse müdahale geçerli olacaktır.
326

 

Bu görüş ayrıca iç çatışmalarla siyasi olarak bölünmüş bir toplum realitesi üzerinden 

bir yaklaşım geliştirmiştir. Buna göre, etnik veya başka sebeplerle bölünmüş bir 

topluma sahip devlet önceden yapılan antlaşma ile diğer devletlere askeri müdahale 

yetkisi vermişse müdahale için hükümet dışındaki muhaliflerin de rızasının aranması 

                                                            
323 Uluslararası Hukuk Komisyonu Antlaşmalar Hukuku tasarı maddelerine yaptığı yorumda “BM 

Antlaşması’nda yer alan kuvvet kullanma yasağı ve iç işlerine karışmama ilkesinin uluslararası 

hukukta emredici norm niteliğini taşıyan örnekler olduğunu” ifade etmektedir; Report of the 

International Law Commission on the work of the second part of its seventeenth session, 2 YB Intl L 

Comm'n 169, 247, 1966, UN Doe A/6309IRev.1, 1966. 

324 Wippman, 1995, s. 611 

325 Wippman, a.g.m, s. 611 

326 Wippman, a.g.m, s. 622-623 



90 
 

gerekmektedir.
327

 Dolayısıyla eş zamanlı rıza yaklaşımında iç çatışmaların varlığı 

halinde ve hükümetin toplumun tamamını temsil edememesi halinde devletin iradesi 

yalnızca hükümetin iradesini değil devleti oluşturan toplumun diğer unsurlarının da 

iradesini yansıtmalıdır.  

2.4.2.4 Garanti Antlaşması ve Kıbrıs Müdahalesi 

Askeri müdahaleyi yetkilendiren antlaşmaların en bilinen örneği, Türkiye’nin uzun 

süredir uğraştığı uluslararası hukuk sorununu doğuran 1960 Kıbrıs Garanti 

Antlaşması’dır.
328

 Uluslararası barışı tehdit eden Kıbrıs sorununa taraf olan Türkiye, 

Yunanistan ve Birleşik Krallık 1959-1960 da Zürih ve Londra'da bir araya gelerek 

yaptıkları antlaşma ile adanın taraf devletlerden birinin egemenliğinde kalması veya 

bölünmesi yahut bir devlete katılması yerine bağımsız bir devlet olarak uluslararası 

camiaya katılmasını kabul etmişlerdir.
329

 Bu antlaşmaya göre Türkiye, Yunanistan ve 

Birleşik Krallık Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplulukları arasında denge kurarak etnik 

mücadeleyi sonlandırmak için oluşturulan Kıbrıs Anayasa’sının devamlılığını 

sağlamak üzere garantör devlet olmuşlardır. 

                                                            
327 Wippman, a.g.m, s. 612 

328 Kıbrıs Sorununun Hukuki boyutu ile ilgili bkz. Sevin Toluner; Kıbrıs Uyuşmazlığı ve 

Milletlerarası Hukuk, İstanbul-1977; Kudret Özersay Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme, 2. 

Baskı, Ankara-2002; Bahadır Bümin Özarslan, Uluslararası Hukuk Açısından Kıbrıs Sorunu ve 

Avrupa Birliğinin Yaklaşımı, İstanbul-2007; Füsun A. Arsava, “Kıbrıs Sorununun Uluslararası 

Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. 

Dr. Oral Sander’e Armağan, No: 1-4, Ankara-1996, s. 43-51; Nejat Doğan, Birleşmiş Milletler Ve 

Avrupa Birliği Kararlarında Kıbrıs Sorunu, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 84-106; David 

Wippman, International Law and Ethnic Conflict on Cyprus, 31 Tex. Int'l L. J. 141, 1996; Thomas 

Ehrlich, Cyprus, the "Warlike Isle": Origins and Elements of the Current Crisis, 18 STAN. L. 

REV. 1021, 1966. 

329 Arsava, a.g.m, s. 43 
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Kıbrıs sorununa getirilen çözümün en önemli unsuru ve Kıbrıs Cumhuriyeti 

Anayasasının temel maddelerinin uluslararası niteliğini teyit eden antlaşma olan 

Garanti Antlaşması ile Kıbrıs’ın herhangi bir devletle birleşmesinin engellenmesi 

hedeflenmiştir.
330 Anlaşma’nın 1.maddesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, “tümüyle veya bir 

bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye 

girmeyeceği” yükümlülüğü getirirken, 2.maddesi ise Türkiye, Yunanistan ve Birleşik 

Krallığın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini 

ve aynı zamanda Anayasanın temel maddeleriyle kurulan düzenini tanıyacaklarını ve 

garanti edeceklerini” ifade etmiştir. Bu doğrultuda 4.madde, garantör devletlere 

askeri müdahaleyi de içeren önlemler alma yetkisi vermiştir:  

“Üç garantör devlet öncelikle, antlaşma hükümlerine uyulması 

amacıyla gereken teşebbüs ve tedbirlere ilişkin birbirleriyle istişare 

etmek yükümündedirler. Ortak veya anlaşarak hareket etme imkânı 

yoksa garanti veren her üç devletten her biri, bu anlaşmayla kurulan 

düzeni tekrar kurmak amacıyla harekete geçmek hakkını saklı tutar. 

Buna göre, istişare etme yükümlülüğü yerine getirildikten sonra her 

devlet, kendi değerlendirmesi ve iradesi gereği harekete geçebilir. 

Ancak bu harekete geçme hakkı, antlaşmayla kurulan düzenin yeniden 

sağlanmasıyla sınırlıdır.” 

Kıbrıs’taki Rum ve Türk toplulukları arasındaki çatışmalar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 

kurulmasından kısa bir süre sonra başlamış ve 1964 yılında yoğunlaşmıştır. Türkiye 

garantör devlet olarak askeri uçaklarını, 9 Ağustos 1964’te Kıbrıs hava sahasına 

sokmuştur. İki toplum arasındaki çatışmalar bundan sonra da devam etmiş ve 1974 

                                                            
330 Toluner, 1977, s. 78 
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yılında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’un darbe ile düşürülmesi ve Yunanistan ile 

birleşmeyi hedefleyen Sampson’un iktidara getirilmesinin ardından Türkiye, Garanti 

Antlaşması’nın 4.maddesinde garantör devletlere tanınan harekete geçme hakkına 

dayanarak 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını düzenlemiştir.
331

   

Türkiye’nin tezine göre, 1974 Barış Harekâtı, Garanti Antlaşması’nın yüklediği 

sorumluluğun yerine getirilmesi için yine bu antlaşmadan doğan bir hakkın 

kullanılmasıdır.
332

 Rum tarafı ise Garanti Antlaşması’nın hükümsüzlüğüne karar 

verme talebi ile sorunu BM Güvenlik Konseyi’nin önüne getirmiştir. Rumlar, 

Garanti Antlaşması’nın geçersizliğine ilişkin antlaşmanın yapıldığı esnada iradeyi 

sakatlayan hallerin var olduğu ve antlaşmanın BM Antlaşması ve emredici normlara 

aykırı olduğu gerekçesini ileri sürmüştür.
333

  

Antlaşma’nın yapıldığı esnada Rum temsilcisine baskı ve zorlama yapıldığı iddia 

edilerek iradeyi sakatlayan halin var olduğu gerekçesi BM’deki görüşmelerde 

üzerinde durulmamıştır. Yalnızca SSCB, “Kıbrıs halkına baskı yapılarak 

antlaşmanın imzalandığını” belirtmiş ancak diğer devletler bu görüşü 

benimsememiştir.
334

 Örneğin, Norveç delegesi BM Güvenlik Konseyi’nde “Kıbrıs’ın 

BM’ye üye olmasında herhangi bir sorun görmediğimiz gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 

kuran antlaşmalarda da herhangi bir sorun görmemekteyiz” demiştir.
335

 Dolayısıyla 

BM görüşmelerinden çıkan sonuç, 1960 yılında söz konusu antlaşma ile kurulan 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM’ye üye olarak kabul edilmiş olması sebebiyle 

                                                            
331 Özersay, 2002, s. 92-93 

332 Toluner, 1977, s. 90 

333 Toluner, s. 127- 129 Özarslan, 2007, s. 54-61 

334 U.N. SCOR, 19th Sess., 1096th mtg. at 3, U.N. Doe. SIPV.1096 (1964) 

335 U.N. SCOR, 19th Sess., 1097th mtg. at 8, U.N. Doe. S/PV.1097 (1964). 
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antlaşmanın geçersiz olmadığıdır. Bugün de kurucu anlaşmaların geçerliliği kabul 

edilmekte ve bu durum “garanti anlaşmasında düzenlenen tedbirlerin jus cogens 

kuvvet kullanma yasağı kapsamına girmediğini göstermesi” bakımından önem 

taşımaktadır. 

Rumların öne sürdüğü diğer gerekçe ise Garanti Antlaşması’nın BM Antlaşması ve 

emredici normlara aykırı olduğudur. Buna göre Rumlar, Garanti Antlaşması’nın 4. 

maddesinde yer alan, garantör devletlere tanınan harekete geçme hakkının BM 

Antlaşması’nın m. 2/4’te düzenlenen kuvvet kullanma yasağına ve Viyana 

Sözleşmesi’nin 53.maddesinde ifade edilen emredici normlara aykırılık teşkil ettiğini 

iddia etmişlerdir.
336

 Aslında Kıbrıs Rum toplumu yöneticileri, 1960 Antlaşmalarını 

kabul etmiş olmalarına rağmen, daha sonra söz konusu antlaşmaları değiştirmek 

istemişler ve bu amaçlarına ulaşamayınca bu antlaşmaların emredici norma aykırı 

düştüğü görüşünü benimseyerek bu görüşlerini öteki Devletlere ve kamuoyuna 

benimsetmeye çalışmışlardır.
337

 Bu amaçla, Kıbrıs Rum tarafı, Birleşmiş Milletler 

organları önünde Kıbrıs sorununun görüşülmesi sırasında, Devletlerin eşitliği, 

içişlerine müdahale etmeme ve kuvvet kullanma yasağının emredici norm niteliğinde 

kurallar olduğunu ve bu ilkelere aykırı hükümler içeren antlaşmaların bütünüyle 

geçersiz sayılmaları gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak belirtmek gerekir ki bu tür 

iddialara her zaman bir hukuksal değer tanımak bir hayli güç görünmektedir. Çünkü 

birtakım yükümlülüklerinden rahatsız oldukları için bunları tek-taraflı bir şekilde 

ortadan kaldırmak isteyen devletlerin bu yola başvurmaları olasılığı büyüktür.
 338

 

                                                            
336 Toluner, a.g.e, s. 179-189, Özarslan, a.g.e, s. 66-72 

337 Pazarcı, 1977, s. 369 

338 Pazarcı, a.g.m, s. 370 
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BM ise, Garanti Antlaşması’nın 4.maddesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin 

açık bir cevap vermemiştir.
339

 Thomas Ehrlich’e göre, BM Türkiye’nin askeri 

müdahalesine yönelik değerlendirmesini yaparken “yalnızca müdahaleye sebep olan 

durumların çeşitliliğini değil aynı zamanda müdahalenin yoğunluğunu” da hesaba 

katmıştır.
340

 BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta askeri müdahaleye ilişkin ilk kararı 

Türkiye’nin Kıbrıs’ın hava sahasına girmesinin ardından 1964 yılında aldığı 193 

sayılı kararıdır. Konsey, kararda “bombalamanın ve askeri güç kullanımının derhal 

durdurulmasını” isteyerek Kıbrıs’a karşı dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul 

edilemeyeceğini ifade etmiştir.
341

 Konsey, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başlamasıyla 20 

Temmuz 1974’te aldığı 353 sayılı kararla ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yabancı askeri 

müdahalenin” derhal durdurulmasını istemiş ve ateşkes çağrısında bulunmuştur.
342

 

Konsey 360 sayılı kararıyla da “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı tek taraflı askeri 

eylemlerin kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştır.
343

 

Konsey’in 1964 ve 1974 yıllarında aldığı kararlara genel olarak bakıldığında 

BM’nin, 1960 Antlaşmaları ile Kıbrıs’a getirilen düzenin askeri bir müdahale ile 

değiştirilmesini kabul etmediği görülmektedir. Konsey, kararlarında Kıbrıs’taki Türk 

kuvvetlerine dolaylı yoldan “yabancı birlikler” (foreign troops) olarak nitelendirmiş 

ve Kıbrıs’tan çekilmelerini istemiştir.
344

 Dolayısıyla Konsey, BM Antlaşması ve 

emredici normlara aykırı olduğu ileri sürülen Garanti Antlaşması’nın geçersizliğine 

ilişkin bir değerlendirmede bulunmadan Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalelerin kabul 

                                                            
339 Wippman, 1996, s. 153 

340 Ehrlich, 1966, s. 6  

341 S/RES/193, www.un.org/documents/sc/res/1964/s64r193e.pdf, Erişim Tarihi: 30.04.2015 

342 S/RES/353, www.un.org/documents/sc/res/1974/74r353e.pdf 

343 S/RES/360, www.un.org/documents/sc/res/1974/74r360e.pdf 

344 Doğan, 2002, s. 89 
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edilemez olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan BM’nin antlaşmaya dayalı askeri 

müdahaleye ilişkin sözleşme özgürlüğünü mü yoksa emredici norma aykırı 

antlaşmanın geçersiz olduğu görüşünü mü benimsediği açık değildir. BM 

görüşmelerinde Garanti Antlaşması’nın geçersiz olduğu ile ilgili bir kayıt olmaması 

sebebiyle sözleşme özgürlüğünün kabul edildiği söylenebilir. Ancak Garanti 

anlaşmasında öngörülen tedbirlerin jus cogens kuvvet kullanma yasağı kapsamına 

girmediği görülmektedir. Ayrıca BM, Garanti Antlaşması’na dayanan askeri 

müdahaleyi hukuka aykırı bulmuştur. 

2.4.3 Davetin Geri Çekilmesi 

Vurgulanması gereken diğer bir sorun ise askeri müdahale davetinin geri çekilip 

çekilemeyeceği; çekilirse müdahalenin hukuki olup olmayacağıdır. Yukarıda, zaman 

bakımından davetin önceden (a priori) ve müdahale esnasında olması halinde geçerli 

olabileceği belirtilmişti. Kural olarak, önceden yapılan davet tek taraflı işlemle ya da 

antlaşma yoluyla yapılmış olsun; geri çekilebilecektir.
345

 Devletlerin egemenliği ve 

iç işlerine karışmama ilkesi gibi modern devletin asıl kimliği olan emredici normlar 

gereği devletlerin askeri müdahale davetini geri çekme haklarının olduğu kabul 

edilmektedir.
346

 

Ayrıca, 3314 sayılı “Saldırının Tanımına İlişkin BM Genel Kurulu Kararı’nın” 

3.maddesinin 5.fıkrasında “bir devletin başka bir devlette sonuncusuyla yapılan bir 

anlaşmaya göre bulunan silahlı kuvvetlerinin o anlaşmada öngörülen hükümlere 

aykırı şekilde kullanılmasının veya bu silahlı kuvvetlerinin varlığının bu ülkede 

                                                            
345 Hafner, a.g.r, s. 329 

346 Wippman, a.g.m, s. 621 
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anlaşmanın sona ermesinden sonra da sürdürülmesinin” saldırı fiili niteliği taşıdığı 

ifade edilmektedir.
347

 Buna göre antlaşmanın sona ermesinden sonra devletin 

ülkesinde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunması saldırı niteliği taşıdığından kuvvet 

kullanma yasağına aykırılık teşkil etmektedir ve antlaşmanın tek taraflı sona 

erdirilmesi davetin de geri çekilebileceğini göstermektedir. 

Davetin geri çekilmesinin geçerli olup olmayacağı, davetin tek taraflı işlemle mi 

yoksa antlaşma yoluyla mı yapıldığına bakılarak incelenmelidir. Tek taraflı işlemden 

geri çekilmeyle ilgili olarak uluslararası hukuka göre, bir devlet sahip olduğu hakkını 

bundan böyle kullanamayacağını ve bu hakkının sona erdiğini diğer devletlerin 

rızasına bağlı olmaksızın bildirebilecektir.
348

 Devletin tek taraflı olarak haklarından 

vazgeçmede olduğu üzere devletin egemenliği gereğince askeri müdahaleye 

gösterilen rıza geri çekilebilecektir. 

Askeri müdahaleye antlaşma yoluyla rızanın gösterilmesi halinde tek taraflı irade 

sonucu rızanın geri çekilip çekilemeyeceği uluslararası antlaşmalar hukukuna göre 

belirlenecektir. Bir antlaşmadan tek taraflı irade sonucu ayrılma; fesih (denunciation) 

ya da çekilme (withdraw) şeklinde ifade edilmektedir. Antlaşmadan fesih ya da 

çekilme hakkının tek taraflı bir biçimde kullanılması 1969 Viyana Sözleşmesi’ne 

göre şu durumlarda mümkündür:
349

 i) antlaşma hükümleri bunu öngörmüşse
350

 ii) 

tarafların fesih ya da çekilme hakkını tanıma niyetinde oldukları çeşitli verilerden 

anlaşılıyorsa
351

 iii) antlaşmanın doğası gereği tek taraflı fesih hakkının tanındığı 

                                                            
347 3314 sayılı BM Genel Kurulu Kararı, Kaya, a.g.e, s. 618 

348 Pazarcı, 2013, s. 126 

349 Pazarcı, a.g.e, s. 97-98 

350 1969 Viyana Söz., md. 54/a 

351 1969 Viyana Söz., md. 56/1a 
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kanısı doğarsa
352

 iv) öteki taraf antlaşmayı uygulamıyorsa ya da temel hükümlerini 

çiğniyorsa.
353

  

Bu haller dışında devletler tek taraflı olarak antlaşmalardan çekilemezler. Ancak 

diğer devletlerin askeri müdahalesine rıza gösteren antlaşmaların “doğası gereği” tek 

taraflı fesih hakkı tanıdığının kabulü gerekmektedir. Çünkü askeri müdahaleyi 

yetkilendiren antlaşmalar çekilme açısından diğer antlaşmalardan farklı bir nitelik 

taşımaktadır. Tüm uluslararası antlaşmalar devletlerin bağımsızlığını sınırlayan 

hükümler taşımakla birlikte askeri müdahaleyi yetkilendiren antlaşmalar devletin 

bağımsızlığı ve devlet egemenliğine ilişkin temel değerleri hedef almaktadır. Ayrıca 

uluslararası anlaşmaların çoğunda uluslararası düzenin korunmasına yer verilerek 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden veya bozan herhangi bir kuvvet 

kullanımına karşı olunduğu vurgulanmaktadır.
354

 Dolayısıyla uluslararası antlaşma 

hukuku temel alınarak antlaşmaya dayalı askeri müdahale esnasında devletin rızası 

yoksa söz konusu antlaşma geçersiz olacak ve müdahale hukuka aykırı olacaktır. 

Bununla birlikte böyle bir durumda fesih hakkının tanındığı kabul edilmese dahi 

askeri müdahaleye antlaşma yoluyla rıza gösteren devlet, tek taraflı biçimde rızasını 

geri çekebilecektir. Çünkü böyle bir antlaşmadan çekilme halinde diğer devletin 

askeri müdahalesi kuvvet kullanma teşkil etmektedir ve devletlerin sorumluluğunu 

doğuran antlaşmadan çekilmeye karşı önlem olarak kuvvet kullanılamamaktadır.
355

 

Devletlerin Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddeler’in 50.maddesinin 1.fıkrasının (a) 

bendinde “Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda yer aldığı şekilde kuvvet kullanmadan 

                                                            
352 1969 Viyana Söz., md. 56/1b 

353 1969 Viyana Söz., md. 60 

354 Wippman, 2000, s.315 

355 Hafner, a.g.r, s. 329 
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veya tehdidinden kaçınma yükümlülüğü karşı önlemlerden etkilenmeyen 

yükümlülükler” arasında sayılmıştır.
356

 Dolayısıyla diğer devletlere askeri müdahale 

hakkı tanıyan bir antlaşmadan rıza gösteren devletin tek taraflı geri çekilmesi halinde 

dahi diğer devletlerin askeri müdahale hakkı söz konusu olamayacaktır. 

  

                                                            
356 Devletlerin Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddeler, md. 50/1a; Kaya, a.g.e, s. 364 
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III. BÖLÜM 

DEVLET UYGULAMALARI 

Buraya kadar davetle müdahalenin karakteristik unsurları ve geçerliliğine ilişkin 

açıklamalar yapıldı. Üçüncü bölümde anlatılacak olan devlet uygulamaları ise 

davetle müdahalenin pratikteki görünümü açısından önem arz etmektedir. Bu şekilde 

devletlerin hukuken geçerli olan davetle müdahalenin sınırları içerisinde hareket edip 

etmediği görülecektir.  

Davetle müdahaleye ilişkin hükümetlerin açıklamaları kıstas kabul edilecek olursa 

BM Antlaşması sonrası istikrarlı bir uygulamanın olduğu söylenebilir. Müdahale 

olaylarının özellikle BM’de görüşülmesinde devletler genellikle siyaseten birlikte 

oldukları devletler lehine görüş ifade etseler de açıklamalar hukuki yönü itibarıyla 

istikrarlı ve adilane olmuştur.
357

 Altını çizmek gerekir ki meşruiyeti tartışmalı 

olmayan ve tanınmış hükümetin daveti ile yapılan müdahale geçerli görülürken 

hükümete muhalif olanların talebinin müdahale için gerekçe gösterilmesi devletler 

tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca askeri müdahalelerin birçoğunda diğer 

devletler tarafından davetin varlığı şüpheli bulunmuş; tartışmalı olan davete karşı 

devletler iç işlerine müdahale etmeme ve self-determinasyon ilkelerini ön plana 

çıkarmışlardır.  

Davetle yapılan askeri müdahaleler dönemlere göre ele alınırsa sömürgelerin 

bağımsızlık kazanmalarının ardından özellikle Birleşik Krallık, Fransa ve 

Belçika’nın Afrika’da eski sömürgelerinde yaşanan çatışmalarda tanınmış ve etkin 

                                                            
357 Doswald-beck, 1986, s. 213 
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hükümetlerin davetiyle yaptığı askeri müdahaleler genel olarak meşru görülmüştür. 

Söz konusu müdahalelere ilişkin BM’deki görüşmelerde davetle müdahale gerekçesi 

üzerinde durulmayarak müdahaleler meşru görülmüştür.    

Soğuk Savaş döneminde ise ABD ve SSCB, diğer devletlere karşı askeri güç 

kullanımlarını birçok gerekçe yanında hükümetin rızası/davetine dayandırmışlardır. 

Ancak bu müdahalelerin çoğunda ya meşru ve tanınmamış bir hükümetin daveti ya 

da self-determinasyon ilkesine aykırı kuvvet kullanımı söz konusu olmuştur.  

Soğuk Savaş sonrasında ise ülke üzerinde etkin kontrolü zayıflayan ancak 

uluslararası toplum tarafından tanınmış hükümetlerin daveti üzerine yapılan 

müdahaleler geçerli görülmüştür. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu 

müdahaleler BM Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm çerçevesinde aldığı kararlar ile 

söz konusu olmuştur. Bu açıdan davette bulunan devleti BM’de temsil eden hükümet 

davete yetkili olarak kabul edilmiştir. 

3.1 LÜBNAN (1958) 

3.1.1 Müdahale Öncesi Süreç 

Lübnan'da 1943 yılında benimsenen ve yazılı olmayan "Ulusal Pakt" ile mezhepsel 

çıkarların dengesine dayalı bir siyasi yapı oluşturulmuştu.
358

 Lübnanlı Hristiyanlar ve 

Müslümanlar arasında yapılan Pakt’a göre Hristiyanlar Lübnan’ın “Arap Yüzünü” 

tanıyarak Batılı devletler ile birleşmekten kaçınacaklarını taahhüt etmişler; 

Müslümanlar ise Lübnanlıların egemenliğini kabul ederek Arap devletleri ile 

                                                            
358 Quincy Wright, United States Intervention in the Lebanon, American Journal of International 

Law, 53 (1959), Malcolm Kerr, “The Lebanese Civil War”, in The Internatıonal Regulatıon Of 

Cıvıl Wars 65, Evan Luard ed., 1972, Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon, Pluto 

Press; 2 edition 2012.  
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birleşmeyecekleri sözünü vermişlerdi. Ayrıca Lübnan Meclisi’nde Hristiyan ve 

Müslümanların altıya beş oranında temsil edilerek Hükümet belirlenirken buna 

uygun şekilde kota uygulaması yapılmıştı.
359

  

Avrupa ile tarihsel bağı olan fiziksel olarak ise Arap dünyasına yakın olan Lübnan’ın 

siyasi istikrarı iki toplum arasındaki dengenin devamlılığının sağlanması ile 

mümkündü.
360

 Karışıklıklara yola açabilecek bir dengenin bulunduğu Lübnan’da 

1958 yılında Başbakan Camille Chamaoun’un Lübnan Anayasasını değiştirerek 

kendisinin bir dönem daha başbakan olmasının önünü açacağı iddiası ve 

muhaliflerini siyasetten uzaklaştırmak için baskı uygulaması Chamoun muhaliflerini 

rahatsız etmişti. Ayrıca Chamaoun, Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır’ın 

Arap devletlerini birleştirme politikasından kaçınmak için “komünist tehdidi 

altındaki hükümetlere ABD’nin yardım edeceğine dair” Bağdad Paktı’na katılmaya 

karar vermişti. Bağdat Paktı ise 1943 yılında imzalanan Ulusal Paktın hükümlerini 

anlamsız hale getirmekteydi. Bu olayların ardından Chamoun karşıtı bir gazetecinin 

öldürülmesi tansiyonu yüksek ülkenin karışmasının kıvılcımı olmuştur.
361

 Çatışmada 

muhalifler ülkenin bir kısmında kontrol sahibi olmuş ancak ordunun çatışmaya taraf 

olmaması üzerine ülkenin hükümet ile muhaliflerin arasında bölünmesi durmuştur. 

Çatışmaya ordunun dâhil olmaması ayrıca silahlı çatışmanın iç savaşa dönüşmesini 

de engellemiştir.
362

 

                                                            
359 Wright, a.g.m, s. 114 

360 Davıd Mcdowall, Mınorıty Rıghts Group, Rep. No. 61, Lebanon: A Conflıct Of Mınorıtıes 11, 

1983 

361 Kerr, 1972, s. 72-73 

362 Kerr, 1972, s. 74 
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Lübnan Hükümeti 22 Mayıs 1958’te sorunu BM Güvenlik Konseyi’nin önüne 

getirmiştir.
363

 Hükümet, çatışmalar esnasında muhaliflerin Birleşik Arap 

Cumhuriyeti’nin Suriye kısmından yardım aldığını iddia ederek
364

 Arap Ligi ve BM 

Güvenlik Konseyi’ne destek çağrısında bulunmuş
365

 ancak Birleşik Arap 

Cumhuriyeti bu iddiayı eleştirerek Chamoun’un iç sorunu uluslararasılaştımak için 

böyle bir iddiayı ileri sürdüğünü ifade etmiştir.
366

 BM Güvenlik Konseyi 11 

Haziran’da 128 sayılı kararı alarak “Lübnan sınırlarından yasa dışı herhangi bir 

silahlı desteğin sağlanmamasını garanti altına almak için” Birleşmiş Milletler 

Lübnan Gözlem Grubunu (UNOGIL) bölgeye göndermiştir.  

UNOGIL’in bölgeye yerleşmesinden sonra Lübnan’daki çatışma kesilmedi. Bunun 

üzerine ve Irak’ta batı yanlısı kralın devrilmesinin ardından 14 Temmuz’da 

Chamoun ABD’den askeri müdahale talebinde bulundu. Talebin hemen ardından 

Amerikan askerleri Lübnan’a yerleşmekle birlikte askerlerin eylemleri sınırlı 

tutularak askerler muhaliflerle doğrudan bir çatışma içerisine girmekten kaçındılar.
367

  

15 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmede ABD Lübnan hükümetinin 

davetiyle yapılan müdahalenin sınırlı ve Lübnan’da istikrarın sağlanması için 

olduğunu ifade etmiştir: “Lübnan’ın ülkesel bütünlüğü hükümete karşı ayaklananlar 

tarafından artan bir şekilde tehdit edilmektedir… ABD silahlı kuvvetlerinin bölgede 

                                                            
363 United Nations Yearbook, 1958, s. 36 

364 U.N. SCOR, 13th Sess., Supp. for Apr.-June 1958, at 33, U.N. Doc. S/4007 (1958); BM kayıtlarına 

göre Chamoun, Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin radyo ve basın yoluyla muhalifleri destekleyerek 

çatışmaya katılımının gerçekleştiğini iddia etmiştir. 

365 U.N. SCOR, 13th Sess., Supp. for Apr.-June 1958, at 44, U.N. Doc. S/4018 (1958) 

366 BM Lübnan Gözlem Grubu’nun ilk raporuna göre çatışmalar iç silahlı çatışma niteliğindeydi; First 

report of the United Nations Observation Group in Lebanon, U.N. SCOR, 13th Sess., Supp. for July-

Sept. 1958, at 9, U.N. Doc S/4040 (1958) 

367 Kerr, 1972, s. 82 
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bulunmasının tek amacı Lübnan hükümetinin talebiyle istikrarın sağlanması için 

hükümete yardım edilmesidir.”
368

 Konsey görüşmesinde görüldüğü üzere ABD, 

Lübnan’a müdahalesini meşru hükümetin daveti gerekçesine dayandırmıştır. 

3.1.2 Uluslararası Toplumun Müdahaleye Yaklaşımı 

Diğer devletlerin müdahaleye reaksiyonları ise farklı şekillerde olmuştur. ABD’nin 

Batılı müttefikleri müdahaleyi genel olarak desteklemiştir. Örneğin Fransa delegesi: 

“iki aydır Lübnan’da isyancılara karşı devam eden mücadele isyancıların dışarıdan 

destek almaması halinde bundan sonra bitecektir” demiştir.
369

  

SSCB ise Soğuk Savaş döneminde birçok olayda olduğu üzere ABD’nin 

müdahalesine karşı çıkarak müdahalenin meşru olmadığını iddia etmiş ve Konsey’e 

müdahaleyi kınayan iki tasarı getirmiştir.
370

 SSCB’nin tasarıları Konsey’de diğer 

devletler tarafından veto edilirken ABD’nin Lübnan hükümetinin daveti gerekçesine 

atıfta bulunan tasarısına SSCB hariç Konsey’deki diğer dokuz devlet evet demiştir.
371

 

Bununla birlikte SSCB’nin vetosu nedeniyle karar alınamadığından Konsey sorunu 

“Barış için Birlik” kararı adı altında BM Genel Kurulu’nun önüne getirmiştir. BM 

Genel Kurulu’nda alınan karar ABD’nin veto edilen tasarısının dilinde olup Genel 

Kurul’da devletlerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
372

     

                                                            
368 U.N. SCOR, 13th Sess., 827th mtg. 34, U.N. Doc. S/PV.827 (1958) 

369 U.N. SCOR, 13th Sess., 828th mtg. 34, U.N. Doc. S/PV.828 (1958) 

370 U.N. Doc. S/4047/Rev.1 

371 U.N. SCOR, 13th Sess., 834th mtg. 67, U.N. Doc. S/PV.834 (1958) 

372 G.A. Res. 1237(ES-III), U.N. Doc. A/RES/1237(ES-III) (1958) 
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3.1.3 Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

ABD’nin Lübnan müdahalesini meşru hükümetin davetiyle yapıldığı gerekçesine 

dayandırması BM’de genel kabul görmüştür. Bununla birlikte BM’deki 

görüşmelerde ABD’nin müdahalesinin BM Antlaşması md. 51’de yer alan meşru 

müdafaa hakkı kapsamında olup olmadığı tartışılmıştır.
373

 Müdahaleyi destekleyen 

devletlerin bir kısmı meşru müdafaa argümanını ileri sürmüştür. Örneğin Fransa, 

ABD’nin eyleminin meşru müdafaa hakkı gerekçesiyle meşru olduğunu iddia 

etmiştir.
374

 Müdahaleye rıza gösteren Lübnan da BM görüşmelerinde müdahalenin 

meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu belirtmiştir.
375

 ABD gerekçesinde açıkça 

meşru müdafaa hakkından bahsetmese de “Lübnan’ın siyasi bağımsızlığı ve toprak 

bütünlüğünün dış tehditlerden korunmasına” yer vermesi BM Antlaşması md. 

2/4’teki uluslararası ilişkilerinde devletlere getirilen kuvvet kullanma yasağını ve 

bunun istisnası olan md. 51’de yer alan meşru müdafaa kapsamında müdahalede 

bulunduğu izlenimini vermektedir.  

Bununla birlikte BM’deki görüşmelerde devletlerin çoğunluğu tarafından meşru 

görülen Lübnan müdahalesi md. 51 kapsamında değildir. Bu durum devletler 

tarafından da teyit edilmiştir. Örneğin İsveç meşru müdafaa hakkının kullanılması 

için gerekli olan “silahlı saldırının” Lübnan’da gerçekleşmediğini ifade etmiştir. 

Gerçekten de meşru müdafaa hakkını doğuran silahlı saldırı bir başka devlet 

tarafından yapılan ve doğuracağı sonuçları itibarıyla kabul edilemeyecek ölçülerde 

olan bir fiil olduğu için ABD’nin müdahalesinin meşru müdafaa kapsamında olduğu 
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söylenemez. SSCB ise BM Güvenlik Konseyi’nin UNOGIL’i kuran 128 sayılı kararı 

sonrası ABD’nin Lübnan’a müdahalede bulunduğunu; bunun md. 51’in lafzına 

uygun olmadığını ifade etmiştir. Md. 51’ göre münferit veya müşterek meşru 

müdafaa hakkı Güvenlik Konseyi karar alana kadar kullanılabilen bir hak olduğu için 

SSCB’nin iddiası yerinde olup görüşmelerde de kabul görmüştür. Ayrıca 

Lübnan’daki çatışmalar uluslararası nitelikte olmadığı için yalnızca uluslararası 

çatışmalarda söz konusu olan meşru müdafaa hakkı gerekçe olarak ileri sürülemez. 

ABD’nin BM’deki görüşmelerinde Lübnan’da iç düzenin sağlanmasına vurgu 

yapması da bu durumu teyit etmektedir.
376

 Son olarak Lübnan hükümeti uluslararası 

destek alabilmek için muhaliflerin Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden destek aldığını 

iddia etmiş ancak bu sav Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından reddedildiği gibi BM 

görüşmelerinde kabul görmemiştir. 

Lübnan müdahalesinde meşru müdafaanın ileri sürülmesi davetle müdahale 

argümanının geçerliliğine ilişkin değerlendirmeleri bulandırsa da BM Güvenlik 

Konseyi ve Genel Kurulu’ndaki görüşmeler, tasarılar ve karar ABD’nin meşru 

hükümetin davetiyle müdahale gerekçesinin meşru olduğu yönündedir. Devletlerin 

Lübnan müdahalesine tepkileri değerlendirildiğinde uluslararası toplum tarafından 

tanınmış, meşru hükümetin talebiyle yapılan müdahalenin geçerli olduğudur. 

3.2 DOMİNİK CUMHURİYETİ (1965)   

3.2.1 Müdahale Öncesi Süreç 

ABD’nin, Dominik Cumhuriyeti’ne askeri müdahalesi davetle müdahale açısından 

daveti yapan aktörün devletin meşru temsilcisi olup olmadığı sorununa ilişkindir. 
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Dominik Cumhuriyeti’ndeki karışıklıkların iç savaşa doğru ilerlemesi, darbe ile 

yönetimi ele geçirerek 1930’dan beri ülkeyi yöneten Başkan Rafael Trujillo’nun 

Mayıs 1961’de suikasta uğraması ile olduğu söylenebilir.
377

 Trujillo sonrası 

Dominik’te ilk defa gerçekleştirilen demokratik seçimler sonucu iktidara gelen Juan 

Bosch’un, ABD ile ilişkisi iyiydi. Ancak Bosch’un iktidarı kısa süreli oldu; Eylül 

1963’te yapılan darbe ile devrildi. Dominik’te iç savaşın başlaması ise Nisan 1965’te 

Francisco Caamano önderliğindeki Bosch destekçilerinin Bosch’u tekrar iktidara 

getirme girişimleri ve Bartolome Benoit’nin başı çektiği darbe yönetimine bağlı 

askeri birliklerin bu girişime karşı koymasıyla gerçekleşti. İç savaşta ordu da ikiye 

bölünmüştü; kara kuvvetleri daha çok Caamano tarafındayken, hava ve deniz 

kuvvetleri ise Benoit ile birlikte mücadele ediyordu. Caamano güçleri Dominik’in 

başkenti Santa Domingo’nun merkezi kısmını ve bazı kenar mahalleleri; Benoit ise 

başkentin kalan kısımları ve askeri cuntanın yerleşik olduğu San Isidro üssünü 

kontrol ediyordu.
378

  

ABD, 26 Nisan’da ilk defa eyleme geçerek Dominik Cumhuriyeti’ne gemilerini 

gönderdi, ancak iç savaşa dahil olma gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. 

Açıklamadan iki gün sonra ise ABD basın açıklaması yaparak Dominik’te bulunan 

Amerikan vatandaşlarının korunma ihtiyacının olduğunu ve Dominik’teki askeri 

otoritelerin ABD hükümetine “Amerikan vatandaşlarının hayatlarının tehlikede 

                                                            
377 Max Hilaire, International Law and the United States Military Intervention in the Western 

Hemisphere, Kluwer Law International, the Hague, 1997, Antonio Tanca, Foreign Armed 

Intervention in Internal Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993; DOMINICAN 

REPUBLIC KEESING’S CONTEMP. ARCHIVES 18175; Kerem Batır, Soğuk Savaş Sonrası 

Dönemde Amerikan Müdahaleciliği ve Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (1), 

2011, ss. 119-134; Doswald-beck, 1986, ss. 226-230; Le Mon, 2003, ss. 762-768.  
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olduğu” bilgisini verdiğini belirtti. ABD’ye göre Dominik’te askeri otoriteler, 

Amerikan vatandaşlarının güvenliklerine ilişkin ABD’ye garanti veremedi ve bu 

amaçla askeri yardım talebinde bulundu.
379

 Gerçekten de Benoit, ABD elçiliğine 

gönderdiği notta “ülkede düzenin sağlanması için geçici bir müdahale ve askeri 

yardım” istemiştir. Fakat Benoit’nin BM’ye gönderdiği notta “ABD vatandaşlarının 

korunması” yerine “düzenin sağlanması” ifadesinin yer aldığını belirtmek gerekir.
380

 

ABD, 30 Nisan’da Dominik’e ülkedeki Amerikan vatandaşlarını korumak için 

çıkartma yaptı. Fakat operasyon sadece bu amaçla sınırlı kalmayarak Amerikan 

vatandaşları tahliye edildikten sonra yirmi bin kişilik bir ordu Dominik 

Cumhuriyetinde kalmaya ve başkenti kontrol altında tutmaya devam etti.
381

  

3.2.2 Uluslararası Toplumun Müdahaleye Yaklaşımı 

BM Güvenlik Konseyi’ndeki tartışmalarda ABD temsilcisi müdahaleyi şu şekilde 

gerekçelendirdi:  

“Herhangi bir etkin hükümet otoritesinin bulunmadığı Dominik 

Cumhuriyeti’nde askeri görevliler elçiliğimizi bilgilendirerek durumun 

tamamen kontrolden çıktığını, polis ve hükümetin Amerikan vatandaşı ve 

diğer ülke vatandaşlarının güvenliğine ilişkin artık güvence veremediğini ve 

ABD askerinin derhal ülkeye gelerek ABD ve diğer ülke vatandaşlarını 

koruması gerektiğini belirtti. Biz de durumun aciliyetine binaen 
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vatandaşlarının hayatının tehlikede olması ve Dominik yönetiminin yardım 

talebine dayanarak askeri gücümüzü adaya gönderdik.”
382

  

Dominik müdahalesi, diğer devletler tarafından genel olarak uygun bulunmasa da 

bazı devletler Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmelerde ABD’nin eylemini 

desteklemiştir. Örneğin Birleşik Krallık temsilcisi: “ülkede düzeni sağlayabilecek 

yegâne otorite olan Dominik güçleri bunu yapamadığını açıklamış ve ABD’den 

vatandaşları koruması için yardım talep etmiştir. Biz Birleşik Krallık vatandaşlarını 

da kurtardığı için ABD’ye minnettarız” demiştir. Hollanda delegesi de vatandaşlarını 

tahliye ettiği için ABD’ye minnettar olduğunu belirtmekle birlikte müdahalenin 

hukukiliğine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınmıştır.
383

  

Müdahaleyi uygun bulmayan devletlerden Fransa, “devletlerin iç işlerine müdahale 

etmeme ilkesine desteklerini ifade ettikten sonra bu müdahalenin anayasal meşruiyeti 

olduğunu iddia eden tarafa karşı olduğunu” belirtmiştir. Fransa temsilcisi, “ABD’nin 

müdahalesinin vatandaşları tahliye etme amacının çok ötesinde olduğunu da” 

eklemiştir. Fildişi Sahili ise “iç işlerine müdahale etmeme ilkesi gereğince tanınmış 

ve meşru bir hükümetin daveti olmadığı takdirde devletlerin başka bir devlete silahlı 

unsurlarını göndermeme yükümlülüğü olduğunu” ifade etmiştir. SSCB ise Soğuk 

Savaş dönemi şartlarında şaşırtmayarak “ABD’nin müdahalesini iç işlerine karışma 

niteliğinde ve emperyalizm eylemi olduğunu” söylemiştir.
384

 SSCB delegesi Güvenlik 

Konseyi’ndeki tartışmalarda BM Antlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’yi 

devamlı bir biçimde kınayarak ABD’nin müdahalesinin hukuka aykırı olduğunu 

                                                            
382 U.N. SCOR, 20th Sess., 1196th mtg. 93, U.N. Doc. S/PV.1196 (1965) 

383 U.N. SCOR, 20th Sess., Supp. for Apr.-June 1965, U.N. Doc. S/6339 (1965) 

384 U.N. SCOR, 20th Sess., Supp. for Apr.-June 1965, U.N. Doc. S/6341 (1965) 



109 
 

ifade eden ve ABD’ye Dominik topraklarından çekilme çağrısında bulunan tasarıyı 

Konsey’e sunmuştur. Ancak tasarı veto edilmiştir.
385

 SSCB sonrasında “ABD’nin 

Dominik Cumhuriyetine askeri müdahalesinin BM Antlaşmasının ağır bir ihlali 

olduğunu” ifade eden Uruguay’ın sunduğu tasarıyı desteklemiş; fakat bu tasarı da 

kabul edilmemiştir. Güvenlik Konseyi’nde Dominik Cumhuriyeti’ne ilişkin alınan 

kararlar 203 ve 205 sayılı kararlardır. Söz konusu kararlar, ABD’nin müdahalesine 

atıfta bulunmamış; yalnızca Dominik’teki şiddetin azaltılması ve Dominik’i temsil 

edecek hükümetin belirlenmesine yoğunlaşmıştır.
386

 

3.2.3 Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

Davetle müdahaleye ilişkin olarak ABD’nin Dominik müdahalesinde davetin 

tanınmış ve meşru bir hükümetten gelip gelmediği, iç savaşta her iki tarafa müdahale 

etmeme prensibinin uygulanıp uygulanmayacağı ve müdahalenin yapıldığı devletin 

rızasının vatandaşlarını korumak için kuvvet kullanımını meşru hale getirip 

getirmediği sorunları açısından değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.  

İlk olarak, Dominik Cumhuriyetinde yaşanan iç savaşta her iki tarafın ülke üzerinde 

etkin bir kontrol sağlayamadığı görülmektedir. BM de tarafları Dominik 

Cumhuriyeti’nin meşru temsilcisi olarak tanımamıştır. Dominik ile ilgili BM’nin 

daha çok iç savaşa yoğunlaştığı yukarıda belirtilmişti. Taraflar, Dominik’in BM’deki 

temsilcilerinin kendileri olduğunu iddia etmiş; bunun üzerine Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterlik’ten konuya ilişkin bir rapor hazırlamasını istemiştir. BM Genel 

Sekreterliği’nin hazırladığı raporda “tarafların taleplerinin ele alındığını ve 
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tarafların Dominik Cumhuriyeti’ni temsil edecek meşru hükümet olmadıklarının 

belirlendiğini” ifade etmiştir. Söz konusu rapor duruma uygun olarak tarafların ülke 

üzerinde de facto kontrole sahip olmadıklarını teyit etmiştir.
387

  

Güvenlik Konseyi, tarafları meşru temsilci olarak kabul etmese de taraflara BM 

görüşmelerinde söz söyleme hakkı tanımıştır. Caamano tarafının temsilcisi olan 

Ruben Brache, ABD’nin müdahalesini kınayarak “ABD müdahalesine kadar 

Caamano güçlerinin zafere yakın taraf olduğunu” iddia etmiştir. Benoit rejimi adına 

konuşan Guaroa Valazquez ise “ülkede en meşru tarafın kendileri olduğunu” 

söylemiştir.
388

 Güvenlik Konseyi, temsilcilerin ifadesinden sonra her iki tarafın da 

meşruiyet iddialarını sonuçsuz bırakmıştır. Ancak Genel Sekreterliğin raporunda 

ABD’nin “müdahale davetinin geçerli otoriteden geldiği” gerekçesine yer verilmiş 

ve bu ifade herhangi bir itiraza uğramamıştır.
389

 Bununla birlikte davetle 

müdahalenin geçerli olabilmesi için davetin etkin kontrole sahip, meşru ve tanınmış 

bir hükümetten gelmesi gerekmektedir. Dominik Cumhuriyeti’nde ise taraflar ülke 

üzerinde etkin kontrole sahip olmayıp uluslararası toplum tarafından da tanınmış 

değillerdir. Her iki tarafın da meşruiyet iddiasının cevapsız bırakılması bu durumu 

doğrulamaktadır. Söz konusu nedenlerle ABD’nin “müdahale davetinin geçerli 

otoriteden geldiği” gerekçesi yerinde değildir. 

Ayrıca self-determinasyon hakkı gereğince iç savaş söz konusu olduğunda ve bu iç 

savaşın sonucu belli değilken devletlerin her iki tarafı da desteklemekten kaçınma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Self-determinasyon hakkı kapsamında iç savaşta 
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devletlerin her iki tarafa da yardım etmesinin yasaklanması davetle müdahale 

argümanını sınırlandırmaktadır. Buna göre Dominik’te BM’nin de kabul ettiği üzere 

bir iç savaş durumu söz konusudur. İç savaşta diğer devletlerin her iki tarafa da 

yardım etmeme yükümlüğünden dolayı ABD’nin taraflardan biri lehine sonuç 

doğuran eylemi iç işlerine karışma yasağına aykırılık teşkil etmektedir. 

Bununla birlikte vatandaşların korunması için müdahale davetinde bulunulması eğer 

eylem bu amaçla sınırlı kalırsa müdahaleyi hukuka uygun kılmaktadır. Kuvvet 

kullanma hukukuna göre hukuka uygun kabul edilmeyen vatandaşların dışarıda 

korunması için kuvvet kullanımı mağdur devletin rızası ile meşru olmaktadır.
 390

 

Daveti yapan hükümetin meşruiyeti sorunundan ayrı olarak Dominik’te olduğu üzere 

müdahalenin gerçekleştiği devletin rızası ile vatandaşların korunması için diğer 

devletler askeri müdahalede bulunabilecektir. Ancak söz konusu müdahalenin hukuki 

olabilmesi için müdahalenin vatandaşları koruma amacıyla sınırlı olması ve BM 

Antlaşması md. 2/4’ün emredici norm niteliğindeki kısmına yani silahlı saldırı 

boyutuna ulaşmaması gerekmektedir. Dominik’te ise ABD vatandaşlarını tahliye 

ettikten sonra yirmi bin kişilik bir ordu ile Dominik Cumhuriyetinde kalmaya ve 

başkenti kontrol altında tutmaya devam etmiştir. ABD, bu eylemi ile vatandaşları 

koruma amacının ötesine geçmiş ve emredici norma aykırı hareket etmiştir.  

                                                            
390 Ronzitti, 1986, s. 153  



112 
 

3.3 AFGANİSTAN (1979) 

3.3.1 Müdahale Öncesi Süreç 

SSCB’nin 1978 yılında Afganistan’ı işgali hükümetin daveti gerekçesine başvurulan 

diğer bir olaydır.
391

 1978 yılının başlarında Afganistan’da iç karışıklıklar başlamıştı. 

Yönetimde ise 1973 yılında darbe ile krallığı devirip Cumhuriyet’i kuran Marksist 

Muhammed Davud Han vardı.  Davud Han’ın yönetiminden memnun olmayan solcu 

partiler Davud Han’a karşı birleşerek bir darbeyle Davud Han’ı devirdi. Darbe 

esnasında Davud Han ve ailesi öldürüldü. Darbeyi gerçekleştiren siyasi figürler 

Başbakan Nur Muhammed Taraki, Dış İşleri Bakanı Hafizullah Amin ve Başbakan 

Yardımcısı Babrak Karmal darbe sonrası iktidar mücadelesine girdiler; yönetimi ele 

geçiren ise başkent Kabil’de kontrolü sağlayan Taraki oldu. Taraki hükümetinin 

toprak reformu, millileşme gibi sosyalist reformlar uygulamasının ardından özellikle 

kırsal kesimde karışıklıklar arttı. Karışıklıkların Kabil’e sıçramasının üzerine 

Sovyetlerin de yardımına rağmen isyanları bastıramayan Taraki’yi Hafizullah Amin 

devirdi; Taraki de benzer bir akıbete maruz kalarak karışıklıklar esnasında ölü 

bulundu. Amin eski yönetimi ve bürokratları tasfiye ederek iktidarını güçlendirmek 

için yakınlarını göreve getirdi.
392

 Bununla birlikte Amin de iç karışıklıkları sona 

erdirememiş ve silahlı çatışmalar devam etmişti. 

                                                            
391 Gilles Dorronsoro, Revolution Unending; Afghanistan 1979 to Present, New York: Columbuia 

University Press, 2005;  Afghanistan, KEESING’S CONTEMP. ARCHIVES 29037-30235; Meşkure 

Yılmaz Börklü, Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan'daki Gelişmeler ve Türk Afgan İlişkileri, 

Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1988/99, Cilt 4, Sayı 3-4; Doswald-beck, 1986, s. 230-234; Le Mon, 
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Aralık 1979’da SSCB silahlı kuvvetleri yaklaşık 4000-5000 askeri ile Afganistan’ın 

başkenti Kabil’e gelerek bölgeye yerleşti. 27 Aralık’ta ise darbe yapılarak Amin 

öldürüldü. Özellikle batı medyasında SSCB’nin Amin hükümetinden rahatsız olduğu 

ve Sovyet güçlerinin Afganistan’a yerleşmesine karşı çıktığı ifade edilmiştir.
393

 

Ayrıca Amin’in devrilmesinin ardından Moskova radyosunda Amin’in “tiran, katil 

ve ABD ajanı” olarak tanımlanması da Amin’in devrilmesinde SSCB’nin parmağı 

olduğu iddiasını doğrulamıştır. Ancak Amin’in ölümünün SSCB tarafından olmadığı 

karışıklıklar sırasında olduğu da iddia edilmiştir.
394

  

Amin’in devrilmesinin ardından Kabil Radyo’sunda Babrak Karmal’ın yeni başkan 

olduğu duyuruldu. Taraki yönetiminin Başbakan Yardımcısı olan Karmal, Amin 

döneminde sürgüne gönderilmişti. Karmal’ın kurduğu kabine çoğunlukla Taraki 

hükümetinin isimlerinden oluşmaktaydı. Afganistan’ın yeni hükümeti 28 Aralık’ta 

yaptığı açıklamada Sovyetler Birliği’nden yardım talebinin tekrarlandığını 

belirtmiştir.
395

 BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmelerde ise Karmal hükümetinin 

temsilcisi, SSCB’ye yapılan askeri müdahale davetinin Taraki ve Amin hükümetleri 

tarafından da söz konusu edildiğini vurgulamıştır. Afganistan temsilcisi ayrıca 

SSCB’ye yapılan talebin diğer devletlerin Afganistan iç işlerine karışması sebebiyle 

olduğunu belirtmiştir.
396

 Temsilcinin bu ifadesi ile meşru müdafaa argümanını ileri 

sürülmüş olsa da Afganistan’a diğer devletler tarafından yapılan kanıtlanmış bir 

silahlı saldırı olmaması bu iddiayı geçersiz kılmaktadır. 
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3.3.2 Uluslararası Toplumun Müdahaleye Yaklaşımı 

BM’deki görüşmelerde SSCB ise davetin varlığına vurgu yaparak Güvenlik 

Konseyi’ne davetle müdahalenin hukukiliğini hatırlatmıştır.
397

 SSCB ayrıca 5 Aralık 

1978’de, Sovyetler Birliği ile Afganistan arasında imzalanan Dostluk, İyi Komşuluk 

ve İşbirliği Antlaşmasında dayanarak müdahalede bulunduğunu belirtmiştir. Ancak 

belirtmek gerekir ki bu antlaşma SSCB’nin Afganistan’a müdahalesine izin veren bir 

işlem değildir.
398

 Karmal hükümeti de Amin ve Taraki hükümetinin talepte 

bulunduğunu belirtmiş olmakla birlikte Amin ve Taraki döneminde SSCB nüfuzunun 

ve yardımlarının azaltılmaya çabası içerisinde olması müdahaleden önce geçerli bir 

davetin olmadığına işaret etmektedir.  

SSCB’nin Afganistan’ı müdahalesine diğer devletler hem BM görüşmelerinde hem 

de öncesinde çok ciddi tepki göstermişlerdir. 3 Haziran 1980 tarihinde elliden fazla 

devletin teklifiyle BM Güvenlik Konseyi’nin görüşme düzenlemesi talep edilmiştir. 

Konsey’e sunulan tasarı Konsey’deki on beş ülkenin on üçünün evet oyuna rağmen 

SSCB’nin vetosu nedeniyle kabul edilemese de
399

 10 Haziran’da BM Genel 

Kurulu’nda görüşülerek devletlerin büyük bir çoğunluğuyla müdahaleyi şiddetle 

kınayan karar kabul edilmiştir.
400

 Kararda “devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü 

ve siyasi bağımsızlığının BM Antlaşmasının temel ilkeleri olduğu tasdik edilerek 

Afganistan’a yapılan askeri müdahale güçlü bir biçimde kınanmış; devletlere 

                                                            
397 U.N. SCOR, 35th Sess., 2190th mtg. 111, U.N. Doc. S/ PV.2190 (1980) 

398 Dostluk Antlaşması’na göre “her iki taraf ülkelerinin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak 

bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri birbirlerine danışarak ve rızaları ile alacaktır.”  

399 S.C. Res. 462, U.N. SCOR, 35th Sess., 2190th mtg., U.N. Doc. S/RES/ 462 (1980) 

400 G.A. Res. ES-6/2, U.N. GAOR, 6th Emergency Spec. Sess., Supp. No. 1, at 2, U.N. Doc. A/ES-6/2 

(1980) 
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Afganistan’ın iç işlerine karışmaktan kaçınması gerektiği hatırlatılarak derhal ve 

şartsız askeri birliklerin Afganistan’dan çekilmesi çağrısında bulunulmuştur.”    

Devletler hem BM Güvenlik Konseyi hem de Genel Kurul’daki görüşmelerde 

SSCB’nin gerekçelerini reddetmiştir. Pakistan, Çin, Birleşik Krallık, ABD ve 

İspanya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu devletler davetle müdahale argümanı 

üzerinde değerlendirmede bulunmamakla birlikte davetin Amin yönetiminin 

devrilmesinden sonra geldiğini ve Afganistan’daki çatışmaların uluslararası nitelikte 

olmadığını belirtmişlerdir.
401

 Buna göre isyanlar Afgan halkının 

“memnuniyetsizliğini göstermesi” anlamına geldiği ve Afganistan’ın iç meselesi 

olduğu için SSCB’nin müdahalesi iç işlerine karışmama ilkesi ve self-determinasyon 

ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Suudi Arabistan temsilcisine göre “SSCB’nin 

Afganistan’ı işgal etme sebebi muhalefetin bastırılıp Sovyetlerin amaçlarına hizmet 

eden yeni bir hükümetin kurulmasıdır; bu ise devletlerin iç işlerine karışma yasağına 

aykırıdır.” İtalyan delege “SSCB’nin müdahalesine dayanak teşkil eden dışarıdan bir 

saldırı olduğu iddiasının ise doğru olmadığını ve çatışmaların iç nitelik taşıdığını ve 

halkların geleceklerine dair kararları kendilerinin vermeleri gerektiğini” belirtmiştir. 

Venezuela ise “halk hareketlerine karşı kuvvet kullanımının kabul edilemez 

olduğunu; bu müdahalenin halkların kendi hükümetlerini seçme haklarını ve iç 

işlerine karışmama ilkesini ihlal ettiğini” ifade etmiştir.
402

  

                                                            
401 U.N. SCOR, 35th Sess., 2187th mtg. 61, U.N. Doc. S/PV.2187 (1980) 

402 U.N. SCOR, 2187th mtg 



116 
 

3.3.3 Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

BM’deki görüşmeler göstermektedir ki SSCB’nin gerekçeleri kabul görmeyerek 

Afganistan müdahalesi iç işlerine karışma yasağı ve self-determinasyon ilkesine 

aykırı bulunmuştur. SSCB’nin Afganistan’ı işgali uluslararası hukuka aykırıdır. 

Afganistan hükümetinin daveti ancak müdahale sonrasında gelmiştir. Sonradan 

yapılan davet (ex post) davet devletlerin müdahale sınırlarını genişletip “kukla 

yönetimlere” yol açan bir durumdur ve geçerli değildir. Ayrıca SSCB’nin 

Afganistan’a müdahalesi davetle müdahalenin sınırları içerisinde olmayıp emredici 

norm (jus cogens) olan kuvvet kullanma yasağı kapsamında silahlı saldırı fiilini 

teşkil etmektedir. Sovyetler Afganistan’a müdahalenin ötesinde ülkeyi işgal 

etmişlerdir. Emredici norma aykırı bir gösterilen rıza ise o eylemin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple SSCB’nin Afganistan müdahalesi 

davetle müdahale kapsamında değildir. Davetle müdahale argümanının sınırlarını 

görülmesi açısından önemli bir olay olan Afganistan müdahalesi ex post davetin 

geçerli olmadığını ve davetle müdahalenin sınırının self-determinasyon ilkesi ve iç 

işlerine karışma yasağı olduğunu ortaya koymuştur. 

3.4 SRİ LANKA (1987-1990)   

3.4.1 Müdahale Öncesi Süreç 

Hint okyanusunda Hindistan’ın güney kıyılarında yer alan Sri Lanka Demokratik 

Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’ın sömürgesi iken 1948 yılında bağımsızlığını 

kazanmıştır.
403

 Bağımsızlığını kazanan Sri Lanka’nın ilk dönemlerinde demokrasinin 

                                                            
403 Roshani M. Gunawardene, Indo-Sri Lanka Accord: Intervention by Invitation or Forced 

Intervention?, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 16, 
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yerleştirilmesi ve hayat standartlarının iyileştirilmesi gibi politikaların yerini 

ayrımcılık esasına dayanan uygulamalar almıştır. Sri Lanka nüfusunu oluşturan iki 

etnik grup, Sinhali ve Tamillerdir. Sinhaliler nüfusun %74’nü, Tamiller ise %18’ni 

oluşturmaktadırlar. Sri Lanka’da iki önemli etnik grup arasında hiçbir dönemde 

birliktelik sağlanamamış ve 1970’li yıllarda Sinhalilerin oylarını almak isteyen 

partilerin aşırı politikaları iki grup arasında ayrılığı derinleştirmiştir. Sri Lanka 

hükümeti sömürgecilik döneminde İngilizlerin Tamillere tanıdığı hakları geri alarak 

Tamilleri siyasi sistemin içine dâhil etmemiş ve ayrımcı politikalar uygulamıştır. Sri 

Lanka hükümetinin Tamilce’yi ülkenin resmi dillerinden bir olarak kabulünü ön 

gören anayasa değişikliğini kabul etmemesi etnik çatışmaların fitilini ateşlemiş ve iç 

karışıklıkların çıkmasına neden olmuştur.
404

 

Sri Lanka hükümetinin ayrılıkçı politikaları üzerine Tamil teşkilat ve partileri Mayıs 

1976 yılında “Tamil Elam Özgürlük Kaplanları” (LTTE) çatısı altında 

birleşmişlerdir. Tamil Kaplanları olarak da adlandırılan LTTE, ülkenin kuzey 

bölgelerinde bağımsız “Elam Tamil” devletini oluşturmak için Sri Lanka hükümet 

güçleri ile silahlı eylemlere girişmiştir.
405

   

Hindistan’ın Sri Lanka’ya askeri müdahalesi ise, 1983 yılından itibaren hükümet 

güçleriyle ayrılıkçı Tamil Kaplanları arasındaki çatışmaların sonucunda 

gerçekleşmiştir. Tamil Kaplanlarının Temmuz 1983 yılında ülkenin kuzey 

bölgelerinde Sri Lanka hükümetinin askeri konvoyuna pusu kurarak 13 askeri 

                                                                                                                                                                         
1991; Mahnaz Ispahani, “India’s Role in Sri Lanka’s Ethnic Conflict”, içinde Foreıgn Mılıtary 

Interventıon: The Dynamıcs Of Protracted Conflıct, Levite ed., 1992; Abbas Karaağaçlı, Sri 

Lanka ve Tamil Kaplanları, http://www.bilgesam.org/incele/83/-sri-lanka-ve-tamil-

kaplanlari/#.VYLQ8Pntmkp, Erişim tarihi: 29.05.2015; Le Mon, 2003, ss. 782-786 

404 Gunawerdene, a.g.m, ss. 173-175 

405 Karaağaçlı, a.g.m 
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öldürmesi üzerine başkent Kolombo’da Tamillere karşı ayaklanmalar oldu ve Sri 

Lanka güçlerinin saldırılarında binlerce sivil Tamil yaşamını yitirirken 50.000’den 

fazla Tamil yaşadıkları bölgeleri terk ederek kuzeye göç etmek zorunda kaldılar. Bu 

olaylar sonrasında ülke fiilen ikiye ayrıldı; adanın kuzeyinde Tamil bölgesi, güneyde 

ise Sri Lanka hükümetinin kontrol ettiği bölge.
406

  

Hindistan hükümeti, dış politikada genel tutumu olan “bağlantısızlık statüsünü” 

devam ettirmek istiyordu. Ancak Sri Lanka’nın ASEAN (Association of Southeast 

Asian Nations) katılma girişimleri ve ABD, Çin ve Pakistan’la işbirliği çabalarının 

ardından Hindistan, Sri Lanka iç savaşına dâhil oldu. Başlangıçta her iki taraf 

arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Hindistan, iç savaşta Sri Lanka hükümet 

güçlerinin Tamil Kaplanlarının merkezi olan Cafna kentini ablukaya almasından 

sonra Tamil Kaplanlarına destek vermiştir.
407

  

1987 yılında Hindistan ve Sri Lanka arasında barış antlaşması yapılarak Sri 

Lanka’nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği tanınmıştır. 

Antlaşmaya göre Sri Lanka askeri güçleri Tamil Kaplanlarının silahlarını bırakmaları 

şartıyla Tamil bölgesinden çekilecektir. Hindistan ise ülkesindeki Tamil üslerini 

kapatacaktır. Antlaşma ayrıca Sri Lanka hükümetinin talebiyle Hindistan’ın askeri 

müdahalede bulunabileceğini düzenlemiştir.
408

  

Hindistan antlaşmanın bu hükmüne dayanarak antlaşmanın yapılmasından bir gün 

sonra on bin askerini ülkeye göndererek müdahaleyi başlatmıştır. Antlaşma 

gereğince silahlarını bırakması gereken Tamil Kaplanlarının bunu reddetmesi, 

                                                            
406 Ispahani, 1992, s. 209-213 

407 Gunawerdene, 1991, s. 176-177 

408 Gunawerdene, 1991, s. 178 
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Hindistan’ın antlaşmadan doğan sorumluluğundan dolayı örgütü silahsızlandırması 

için güç kullanmasını gerektirmiştir. Hindistan, Tamil Kaplanlarına ciddi kayıplar 

verdirmekle birlikte örgütün eylemlerini sonlandıramamıştır. Hindistan askeri güçleri 

ile Tamil Kaplanları arasındaki mücadele çıkmaza girmiş ve binden fazla Hint askeri 

öldürülmüştür.
409

  

Haziran 1989’da Sri Lanka Cumhurbaşkanı, Hindistan güçlerinin Sri Lanka 

topraklarından çekilmesini talep etmiştir. Hindistan başlangıçta barış antlaşması 

gereği garantör devlet olduğunu ve Sri Lanka’nın tek taraflı olarak çekilme talebinde 

bulunamayacağını söyleyerek Sri Lanka’nın talebini reddetmiştir. Sri Lanka ise 

ülkesindeki yabancı askeri birliklerin varlıklarının sonlandırılmasının egemenlik 

haklarından olduğunu ileri sürmüştür.
410

 Eylül 1989’da taraflar anlaşma sağlamışlar 

ve Hindistan Mart 1990’da Sri Lanka topraklarından ayrılmıştır. Ancak Sri 

Lanka’daki karışıklıklar 2009 yılında Tamil Kaplanlarının silahlı mücadeleye son 

vermesine kadar devam etmiştir.  

3.4.2 Uluslararası Toplumun Müdahaleye Yaklaşımı 

Hindistan’ın Sri Lanka müdahalesine uluslararası toplum ilgisiz kalmış ve BM 

Güvenlik Konseyi’nde konuya ehemmiyet gösterilmemiştir.
411

 Hindistan delegesi 

“Hindistan barış güçlerinin uluslararası hukuka uygun biçimde Sri Lanka 

hükümetinin talebine cevap verdiğini” ifade ederken Sri Lanka ise Hindistan’ın 

                                                            
409 Le Mon, 2003, s. 785 

410 Ispahani, 1992, s. 228-230 

411 Le Mon, a.g.m, s. 786 
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ifadesini tekrarlayarak “barış antlaşmasını uygulamak amacıyla Hindistan askeri 

güçlerinin Sri Lanka’da bulunduğunu” belirtmiştir.
412

  

3.4.3 Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

Davetle müdahale açısından Sri Lanka müdahalesi değerlendirilirse öncelikle her ne 

kadar BM’deki görüşmelerde müdahaleye sessiz kalınmış olsa da bu durum 

müdahalenin hukuki olduğu anlamına gelmemektedir. İç savaş halindeki Sri 

Lanka’ya Hindistan çıkarları doğrultusunda önce Tamil Kaplanları yanında; barış 

antlaşmasının ardından ise hükümet tarafında müdahale etmiştir. Ancak self-

determinasyon hakkı gereğince iç savaş esnasında devletlerin her iki tarafa yardım 

etmeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Self-determinasyon hakkı davetle 

müdahaleyi sınırlandırmakta ve meşru hükümetin daveti ile geçerli olan müdahaleyi 

hukuka aykırı hale getirmektedir. Bu nedenle Hindistan’ın müdahalesi iç savaşta 

tarafsız kalma yükümlülüğünün ihlalidir.  

Ayrıca 1987 yılında imzalanan barış antlaşmasındaki Hindistan’a garantör devlet 

statüsü veren hüküm antlaşma yoluyla daveti gündeme getirmektedir. Buna göre 

barış antlaşması sonrasında Sri Lanka topraklarında Hindistan askeri güçlerinin 

müdahalesi hukuka uygun olmaktadır. Ancak Sri Lanka’nın barış antlaşmasını 

Hindistan’ın baskısıyla imzaladığı ve özgür bir irade ile antlaşmanın akdedilmemesi 

nedeniyle antlaşmanın geçersiz olduğu ve Hindistan’ın müdahalesinin hukuka aykırı 

olduğu kabul edilmektedir.
413

 Davetin şekli açıdan geçerli olmaması müdahaleyi de 

geçersiz kılmaktadır.  

                                                            
412 U.N. SCOR, 42d Sess., Supp. for Oct.-Dec. 1987, U.N. Doc. S/19354 (1987) 

413 Gray, 2000, ss. 61-62  
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Son olarak Hindistan’ın müdahalesi eylemin yoğunluğu itibarıyla emredici norma 

aykırı kuvvet kullanımı teşkil etmektedir. Bir an davetin geçerli olduğu düşünülse 

dahi emredici norma aykırı gösterilen rıza hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacağı 

için Hindistan’ın müdahalesi hukuka uygun olmayacaktır. 

3.5 MALİ (2013) 

3.5.1 Müdahale Öncesi Süreç 

11 Ocak 2013 tarihinde başlayan Fransa’nın Mali’ye askeri müdahalesi son dönemde 

davetle müdahaleye ilişkin önemli bir örnektir.
414

 İç çatışmaların büyümesi ve 

düzenin tam olarak sağlanamaması nedeniyle Fransa’nın yardımını talep etmek 

zorunda kalan Mali Cumhuriyeti’nin yapısı ve tarihine kısaca değinmek gerekir. 

Mali’de yaşanan çatışmaların önemli nedenlerinden biri şüphesiz ülkede farklı etnik 

grupların yer almasıdır. Mali halkının yaklaşık yüzde doksanı Müslüman olmasına 

karşın ülkede farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Ülkenin yaklaşık olarak nüfusunun 

yarısı Mande’lerden (Bambara, Malinke ve Sarakole halkları) oluşurken diğer etnik 

halk grupları ise Fula (%17), Voltaik (%12), Tuaregler ve Murlar (%10) ve 

Songaylardır (%6).
415

 Farklı etnik grupları içinde barındıran Mali’deki etnik 

                                                            
414 Karine Bannelier ve Theodore Christakis, Under Security Council’s Watchful Eyes: Military 

Intervention by Invitation in the Malian Conflict, Leiden Journal of International Law, 

Vol.26,2013; Albayrak, 2013, s. 10-15; A. Coco, A. Kaboré, J.B. Maillart ,The Malian Conflict and 

International Law, 13 Şubat 2013, http://theglobaljournal.net/article/view/996/, erişim tarihi: 

01.06.2015, Fatma Taşdemir, Davetle Müdahale: Fransa’nın Mali’ye Askeri Müdahalesi,15 Ocak 

2013, http://www.ankarastrateji.org/yazar/doc-dr-fatma-tasdemir/davetle-mudahale-fransa-nin-mali-

ye-askeri-mudahalesi/, erişim tarihi: 01.06.2015 

415 “Mali”, Worldmark Encyclopedia of the Nations, Gale,Farmington Hills, 2004,s. 344; akt. 

Albayrak, a.g.m, s. 12 
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tansiyonun son dönemde yaşanan çatışmaların temelinde yatan neden olduğu 

söylenebilir. 

Eski bir Fransız sömürgesi olan Mali 1960 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Mali’nin ilk başkanı olan Modibo Keita 1968 yılında darbeyle devrilerek yönetimin 

başına Moussa Traore geçti. Demokratik yönden şüpheli seçimlerle uzun bir süre 

iktidarda kalan ve otoriter bir tutum izleyen Traore 1991 yılında iktidardan 

düşürüldü. 1992’de Mali’nin ilk demokratik ve çok adaylı başkanlık seçimini 

kazanan Alpha Oumar Konare ise, on yıllık bir iktidardan sonra yerini Amadou 

Toumani Toure’ye bıraktı. 

Demokratik yollarla seçilen Başkan Toure döneminde Mali’nin kuzey bölgelerinde 

yaşayan Tuaregler hükümete karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu doğrultuda 2011 

yılında bölgedeki Tuaregler “Azawad’ın Özgürlüğü için Ulusal Hareket” adıyla 

birleşerek hükümet güçleri ile çatışmalara giriştiler.
416

 Mali’nin kuzey bölgelerinde 

ayrılıkçı Tuaregler’in hükümet güçleri ile çatışmasının doğurduğu boşluktan 

faydalanan İslami Mağrip El Kaidesi ise bölgede etkinliğini artırmaya başladı.
417

 

Kuzey’deki çatışmaların zayıflattığı Mali’de Başkan Toure 21 Mart 2012 tarihinde 

askeri darbe ile devrilerek sürgüne gönderildi. Darbe sonrası ECOWAS (Economic 

Community of West African States)  askeri cuntaya karşı bir dizi yaptırım kararı aldı. 

Ancak ECOWAS ile cunta arasındaki müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanarak 

geçici hükümet kuruldu ve başkanlığa Dioncounda Traore getirildi. Darbeyi 

destekleyen Tuaregler ise darbe sonrası bağımsızlık girişimlerini derinleştirerek El 

Kaide’ye yakın Ensaruddin, Tevhid ve Cihad hareketi gibi radikal gruplarla ittifak 

                                                            
416 Albayrak, 2013, s. 13 

417 Taşdemir, a.g.m 
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kurarak ülkenin kuzeyinde kontrolü sağlayıp “Azawad” devletini kurduklarını ilan 

ettiler.
418

 Ancak belirtmek gerekir ki uluslararası toplum bu ilanı tanımamıştır. 

Ayrıca Tuareg’lerin El Kaide yanlısı gruplarla yaptığı ittifak da sonradan bozulmuş 

ve El Kaide yanlısı gruplar Tuareg’lerin kurduğu hareketi yenilgiye uğratarak kuzey 

şehirlerinden dışarı çıkarmışlardır.
419

 Bölgede El Kaide’nin güçlenmesi uluslararası 

toplumun tepkisini çekmiştir. Buna göre El Kaide bölgenin istikrarsızlaşmasına yol 

açmakta ve bu durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Darbe sonrası 

Mali ordusu kuzey bölgelerinde kontrolü neredeyse tamamen kaybetmişti. Darbe 

sonrası kurulan geçici hükümetin ülkede düzeni ve güvenliği sağlayamaması ve El 

Kaide’nin istikrarsızlığı artırması nedeniyle Fransa’dan askeri yardım talebinde 

bulundu.
420

   

Fransa’nın Mali’ye müdahalesi 11 Ocak 2013’te “Operation Serval” adı altında 

askeri güçlerini bölgeye yerleştirmesi ile başladı. Operasyon kapsamında 4500 

Fransız askeri Mali’ye gönderilirken ayrıca Güvenlik Konseyi’nin 20 Aralık 2012 

tarihinde 2085 sayılı kararı ile ECOWAS bünyesinde kurduğu AFISMA da (African-

led International Support Mission in Mali) Mali hükümetine yardım etmek üzere 

Konsey tarafından yetkilendirildi.
421

 25 Nisan 2013’te ise BM Güvenlik Konseyi 

2100 sayılı kararla, AFISMA’yı da içine alacak biçimde kuvvet kullanma yetkisi ile 

donatılmış MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 

Mission in Mali) adı altında Mali için barış misyonu oluşturdu. 2100 sayılı kararla 

Konsey ayrıca Fransa’ya MINUSMA’yı koruma amacıyla sınırlı bir kuvvet kullanma 

                                                            
418 Albayrak, a.g.m, s. 14 

419 Bannelier ve Christakis, 2013, s. 857 

420 Bannelier ve Christakis, 2013, s. 858 

421 Albayrak, 2013, s. 14; Bannelier ve Christakis, a.g.m, s. 858 
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yetkisi verdi. Fransa, askeri müdahale ile teröristlerin ilerleyişini durdurmuş ve 

kuzeydeki kentlerin kurtarılmasına yardımcı olmuştur.      

3.5.2 Uluslararası Toplumun Müdahaleye Yaklaşımı 

Fransa müdahaleden iki gün önce BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği resmi yazıda 

müdahaleyi şu şekilde gerekçelendirmiştir: 

“Bugün Fransa, Mali Cumhuriyeti’nin geçici başkanı Dioncounda Traore’nin 

yardım talebine cevap vermektedir. Mali, kuzey bölgesinde devletin varlığını, 

halkın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör unsurları ile karşı 

karşıyadır. Fransız silahlı kuvvetleri, yardım talebine karşılık vererek Mali 

ordusu ile iş birliği içerisinde terör örgütleri ile mücadelesinde Mali 

birimlerine destek vermektedir. Uluslararası hukuka uygun yürütülen 

operasyon gerektiği süre kadar devam edecektir.”
422

   

Uluslararası toplum ve BM, Fransa’nın gerekçesini kabul ederek müdahaleyi 

desteklemiştir. Örneğin ABD’nin BM temsilcisi “durumun önemine ve Mali 

hükümetinin yardım alma hakkına ilişkin uluslararası toplumda görüş birliği 

olduğunu” ifade etmiştir.
423

 Mali hükümetine yalnızca lojistik destek sağlamak 

isteyen Birleşik Krallık’ın da Mali’den resmi yazı talep etmesi hükümetin rızasının 

ön plana çıkarılmasıdır.
424

  BM Güvenlik Konseyi 14 Ocak 2013 tarihindeki 

toplantısında Fransa’nın Mali müdahalesini, ülkede düzenin ve toprak bütünlüğünün 

tesis edilmesini öngören ve bu bağlamda Mali savunma gücünün desteklenmesini ve 

                                                            
422 S/1013/17, Bannelier ve Christakis, 2013, s. 859 

423 www.usun.state.gov/briefing/ statements/202714.htm, Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2015 

424 S/2013/58, Bannelier ve Christakis, a.g.m, s. 859 
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AFISMA’nın oluşturulmasını öngören 2085 (2012) sayılı kararın çerçevesi içinde 

gördüklerini açıklamıştır. Nisan 2013’te ise operasyon devam ederken Güvenlik 

Konseyi aldığı kararda Fransa’nın müdahalesinin Mali devletinin yetkililerinin 

davetiyle gerçekleştiğini teyit etmiştir.
425

   

3.5.2 Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

Fransa’nın Mali müdahalesinin hukukiliğine ilişkin olarak davetle müdahale 

argümanının yanında BM Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm çerçevesinde karar 

alması gerekçesine de atıfta bulunulmaktadır. Bununla birlikte, BM Güvenlik 

Konseyi Mali’ye ilişkin aldığı kararlarda müdahale eden devletleri kuvvet 

kullanmakla yetkilendirmemiştir. Konsey yalnızca AFISMA destek misyonu altında 

Afrikalı devletleri Mali’de kuvvet kullanmaya yetkilendirmiştir. Fransa’nın 

müdahalesinde ise Konsey’in yetkilendirmesi yerine izin vermesi söz konusu 

olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin, Mali’de hukuki gerekçeye bağlı olarak devletlerin 

tek taraflı müdahalesine izin veren; çok taraflı müdahaleyi ise yetkilendiren bir tutum 

sergilediği söylenebilir.  

Fransa’nın Mali müdahalesini davetle müdahale açısından değerlendirmek gerekirse 

ilk olarak Mali olayında BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı’nın 

(UAD) Nikaragua kararında belirttiği “müdahalenin devletin temsilcisi olan 

hükümetin talebiyle yapılması halinde kabul edilebilir olduğu” görüşünü esas 

almıştır.
426

 Buna göre ülke üzerinde etkin kontrole sahip, meşru ve tanınmış 

hükümetin davetiyle yapılan müdahale hukukidir. Her ne kadar Mali’nin kuzey 

                                                            
425 Bannelier ve Christakis, 2013, s. 858 

426 ICJ Reports, 1986, parag. 209 
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bölgesinde kontrolü sağlayamamış olsa da Mali hükümeti, başkent Bamako da olmak 

üzere ülkenin büyük bir kısmında kontrol sahibi ve devleti temsil etme bakımından 

etkin bir yönetimdir.  

Ayrıca Mali olayında darbe sonrası kurulan bir hükümet dahi olsa uluslararası 

toplum tarafından tanınmış hükümetin daveti ile yapılan müdahalenin geçerliliğinin 

kabul edildiği görülmektedir. Uluslararası toplumda ve BM’deki toplantılarda 

hükümetin temsil kabiliyetine ilişkin eleştiride bulunulmamıştır. Ancak darbe sonrası 

geçici hükümet başkanı olan Traore’nin meşruiyetine başlangıçta Malililer tarafından 

karşı çıkılmış; ülkede karışıklıkların artmasından sonra geçici hükümetin otoritesi 

kabul edilmiştir. Ayrıca Traore hükümetinin haricinde Mali’de devleti temsil ettiğini 

iddia eden bir grup/taraf olmamıştır. Söz konusu nedenlerle Mali’deki yönetim darbe 

sonrasında kurulmuş geçici bir hükümet olmakla birlikte uluslararası ilişkilerinde 

devleti temsil etmesi bir sorun olarak görülmemiştir.  

Self-determinasyon hakkı bakımından ise darbe sonrası kurulmuş bir hükümetin 

temsil kabiliyetinin olduğunun kabul edilmesi self-determinasyon hakkının dış 

müdahale olmadığı takdirde demokratik seçimler olmasa dahi gerçekleştiğini 

göstermektedir. Dolayısıyla “demokratik seçimlerin yapılmadığı devletlerde 

halkların self-determinasyon haklarından mahrum olduğuna dair henüz bir 

uluslararası hukuk normu oluşmadığı” Mali olayında uluslararası toplum tarafından 

teyit edilmiştir. Bu açıdan self-determinasyon hakkının, halkların dilediği hükümet 

şeklini kararlaştırabilecekleri anlamına geldiği ve dışarıdan yapılan müdahalelerin bu 

hakkı ihlal ettiği anlayışı devam etmekte ve halkın çoğunluğunun iradesini temsil 

eden bir hükümet gerekliliği self-determinasyon hakkı kapsamında görülmemektedir. 
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Fransa’nın Mali müdahalesinde davetin şekli geçerliliği ise tartışmalı değildir. 

Özellikle Soğuk Savaş döneminde birçok defa görüldüğü üzere yapılan 

müdahalelerin bir kısmında gerçek ve açık bir davetten söz edilememekte, iradeyi 

sakatlayan haller bulunmakta ya da davet müdahaleden sonra yapılmaktadır.
427

 Mali 

hükümetinin davetinin varlığı veya şekli geçerliliğine ilişkin bir şüphe ise 

olmamıştır. Mali hükümetinin müdahale daveti herhangi bir baskı veya zorlama 

olmadan özgür iradeyle verilmiş ve açıkça ifade edilmiştir. 

Son olarak Mali olayı, davetle müdahaleye ilişkin yeni bir örf ve adet kuralının 

doğması için ilk örnek teşkil edebileceğini ifade eden yazarlar olmuştur. Bunlara 

göre devletler davet üzerine yaptıkları müdahaleleri derhal BM Güvenlik Konseyi’ne 

bildirme yükümlülüğü altında olmalıdırlar. Meşru müdafaa hakkını düzenleyen BM 

Antlaşması md.51’de “üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları 

önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ ne bildirilir” ifadesi davetle müdahale için 

geçerli olabilecektir. Böylece davetle müdahale, BM Antlaşması esas alınarak 

sınırlanacak ve devletlerin münferiden kuvvet kullanmalarında ana metin olan md. 

51 kapsamına alınacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki UAD Nikaragua kararında 

Güvenlik Konseyi’ne bildirme yükümlülüğün uluslararası örf ve adet kuralı 

olmadığını belirtmiştir. Her ne kadar emredici norm olan kuvvet kullanma yasağının 

ruhuna uygun olarak davetle müdahalenin bu şekilde sınırlandırılması doğru bir 

yorum olabileceği kabul edilse de henüz böyle bir örf ve adet kuralının doğmadığını 

ifade etmek gerekir. 

  

                                                            
427 Örn, SSCB’nin 1956 Macaristan, 1968 Çekoslovakya ve 1979 Afganistan müdahaleleri  
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SONUÇ 

Uluslararası hukukta kuvvet kullanmaya ilişkin esas nokta olarak kabul edilen BM 

Antlaşması, kuvvet kullanma yasağı ve iç işlerine müdahale yasağı ile devletlerin tek 

taraflı olarak diğer devletlere askeri müdahalede bulunmasını büyük ölçüde 

sınırlamıştır. Antlaşma’nın ön gördüğü istisnalar dışında devletler, başka bir devletin 

egemenlik alanı içerisinde askeri güç kullanımlarını meşrulaştırmak için çeşitli 

gerekçeler ileri sürmüşlerdir. Müdahale edilen devletin rızasına dayanan davetle 

müdahale gerekçesi de meşrulaştırmak için sıkça başvurulan argümanlardan biri 

olmuştur.  

Davetle müdahalenin hukuki olup olmadığı; hangi koşullarda geçerli olduğu ve 

sınırlarının neler olduğu belirlenirken “rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı” 

prensibinden hareket edilerek varılan sonuç öncelikle rıza, BM Antlaşması ve 

uluslararası örf ve adet hukukunda yasaklanmış olan müdahaleyi hukuka aykırı 

olmaktan çıkarmaktadır. Ancak davet üzerine yapılan müdahale, emredici norm 

niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı kapsamına girmesi halinde “emredici norma 

aykırı rıza gösterilemeyeceğinden” müdahale geçersiz hale gelmektedir. Bununla 

birlikte emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağının kapsamı, BM 

Antlaşması md. 2/4’ten ve örf ve âdet hukukundaki genel kuvvet kullanma 

yasağından daha dardır ve kuvvet kullanma fiillerinden yalnızca silahlı saldırı, 

emredici norm niteliğindedir. Bu nedenle davet üzerine yapılan müdahale, silahlı 

saldırıya dönüşmesi halinde geçersiz olmaktadır.  
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Genel çerçeve, emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı kapsamında 

olmayan davetle müdahalenin meşru olduğu yönünde olmakla birlikte davetle 

müdahalenin geçerlilik koşulları ve sınırları bulunmaktadır. Davetle müdahalenin 

geçerlilik koşullarına ilişkin olarak öncelikle, devletin temsilcisi olan hükümetin 

daveti ile yapılan müdahale hukuki; hükümete muhalif olan grupların talebi ise 

geçersizdir. Buna göre, devletler self-determinasyon hakkını kullandığını iddia eden 

muhalif grupların daveti ile bu grupları destekleme çerçevesinde olsa dahi askeri 

müdahalede bulunamayacaklardır. Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua 

kararında kabul ettiği “devletin temsilcisi olan hükümetin talebiyle yapılması halinde 

kabul edilebilir olan müdahale muhaliflerin davetiyle yapıldığı takdirde geçersiz 

olduğu”
428

 devletlerin de genel tutumu doğrultusundadır.  

Davetle müdahalenin geçerli olabilmesi için en önemli konulardan biri olan devleti 

temsil etmeye yetkili hükümetin belirlenmesinde ise ülke üzerinde etkin kontrolü 

olan demokratik meşruiyete sahip hükümet esas alınmaktadır. Bununla birlikte 

konuya ilişkin Mali olayında görüldüğü üzere BM nezdinde tanınmış, meşru 

hükümet ülke üzerinde etkin kontrolü kaybetmiş olsa da devleti temsil etmeye yetkili 

hükümet olarak kabul edilmekte ve bu hükümetin daveti geçerli olmaktadır. Ancak 

bu durumun uluslararası bir norm haline gelmediğini ve söz konusu hükümetlerin 

davetiyle yapılan müdahalelerin BM Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm çerçevesinde 

aldığı kararlarla desteklendiğini belirtmek gerekir. Ayrıca demokratik meşruiyet 

ilkesi gereğince halkın iradesine aykırı yollarla yönetimi ele geçiren ve ülke üzerinde 

etkin kontrol sağlayan yönetim dış müdahalelere rıza gösteremeyecektir. Davetle 

                                                            
428 ICJ Reports, 1986, parag. 209 
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müdahalenin sınırlanması açısından demokratik meşruiyet ilkesinin anlam kazandığı 

bu durum gelişen insan haklarına uygun olacaktır.  

Ayrıca bir devletin ülkesindeki çatışmalar iç savaş boyutuna ulaştığı takdirde iç 

savaşın her iki tarafı da diğer devletlerden askeri müdahale talebinde 

bulunamayacaktır. “İç Savaş’ta Müdahale Etmeme Prensibine” göre “devletlerin iç 

savaşın taraflarına yardım etmekten kaçınma” yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 

durum etkin kontrol ölçütüne de uygun düşmektedir. Buna göre ülke üzerinde 

kontrolü kaybetmiş olan hükümet uluslararası ilişkilerinde devleti temsil edemeyecek 

ve bu doğrultuda diğer devletlerden askeri müdahale talebinde bulunamayacaktır. 

Aynı zamanda iç savaşta yapılacak bir müdahale self-determinasyon hakkı ile 

çelişeceğinden kabul edilemeyecektir. Self-determinasyon hakkı, halkların dilediği 

hükümet şeklini kararlaştırabilecekleri anlamına gelmekte ve dışarıdan yapılan 

müdahaleler bu hakkı ihlal etmektedir. 

Davetle müdahalenin geçerliliği açısından davetin şekli şartları da bulunmaktadır. 

Genel olarak gerçek bir rızadan bahsedebilmek için rızanın, “özgür irade ile verilmiş 

ve etkin bir şekilde gösterilmiş olması” gerekmektedir. Bu açıdan davet zımni değil; 

açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde olmalıdır. Zaman bakımından ise a priori 

ve müdahale esnasında yapılan davetin geçerli olacağını; sonradan yapılan 

müdahalenin kötüye kullanılması sebebiyle geçerli olmayacağını söylemek 

mümkündür. Baskı, tehdit, hata ve hile gibi iradeyi sakatlayan hallerle rıza ifsat 

edildiği takdirde müdahale hukuki olmayacaktır. Antlaşma yoluyla askeri 

müdahaleye rıza gösterilmesinde ise genel yaklaşım esas alınarak emredici norma 

aykırı rıza gösterilemeyeceği ve emredici norm niteliğindeki kuvvet kullanma yasağı 

kapsamında olmadığı takdirde antlaşmaya dayalı müdahalenin hukuki olacağı kabul 
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edilmelidir. Şekle ilişkin son olarak askeri müdahaleye gösterilen rıza, ister tek taraflı 

işlemle, isterse anlaşma yoluyla yapılmış olsun geri çekilebilecektir. 

Davetle müdahalenin hukukiliği açısından BM Antlaşması ile kuvvet kullanımının ve 

iç işlerine müdahalenin yasaklanmasının ardından devlet uygulamaları önem arz 

etmiştir. Devlet uygulamaları da hükümetin daveti ile müdahalenin geçerli 

muhaliflerin daveti ile yapılan müdahalenin geçersiz olduğu yönünde istikrarlı bir 

görünümdedir. Sömürgelerin bağımsızlık kazanmalarından sonra özellikle Birleşik 

Krallık, Fransa ve Belçika’nın Afrika’da eski sömürgelerinde yaşanan çatışmalarda 

tanınmış ve etkin hükümetlerin davetiyle yaptığı askeri müdahaleler genel olarak 

meşru görülmüştür. Soğuk Savaş döneminde ise ABD ve SSCB’nin, diğer devletlere 

karşı askeri güç kullanımlarını birçok gerekçe yanında hükümetin rızası/davetine 

dayandırması kabul görmeyerek bu müdahalelerin çoğunda ya meşru ve tanınmamış 

bir hükümetin daveti ya da self-determinasyon ilkesine aykırı kuvvet kullanımı söz 

konusu olmuştur. Soğuk Savaş sonrasında ise ülke üzerinde etkin kontrolü zayıflayan 

ancak uluslararası toplum tarafından tanınmış hükümetlerin daveti üzerine yapılan 

müdahaleler geçerli görülmüştür. 
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ÖZET 

BM Antlaşması’nın, kuvvet kullanma yasağı ve iç işlerine müdahale yasağı ile 

devletlerin tek taraflı olarak diğer devletlere askeri müdahalede bulunmasına büyük 

ölçüde sınırlama getirmesinin ardından devletler, başka bir devletin egemenlik alanı 

içerisinde askeri güç kullanımlarını meşrulaştırmak için çeşitli argümanlar 

geliştirmişlerdir. Müdahale edilen devletin rızası ile askeri güç kullanımı anlamına 

gelen davetle müdahale bu argümanlardan birisidir. Söz konusu çalışmanın amacı, 

devletler tarafından sıklıkla başvurulan davetle müdahale gerekçesini karakteristik 

unsurları ile birlikte tanımlamak, bu gerekçenin geçerlilik koşullarını ve sınırlarını 

belirlemek ve uluslararası hukuka uygunluğunu değerlendirmektir. Çalışmada, 

“rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığı” prensibinden hareket kuvvet kullanma 

yasağının emredici norm kapsamına girmediği takdirde davetle müdahalenin hukuka 

uygun olduğu tezi savunulmaktadır. Emredici norma aykırı olmayan rıza ile yapılan 

müdahalenin geçerli olması ise gerekli şartları sağlaması ve belirli sınırlar içerisinde 

kalmasına bağlıdır.   
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ABSTRACT 

Subsequent to UN Treaty had brought restriction to the States to make unilateral 

military intervention through the ban on the use of force and the principle of non-

intervention in international law; a number of States have attempted to justify 

unilateral military action in the territory of another state. Intervention by invitation 

which briefly means military intervention in other states on the basis of consent is 

one of those justifications. The aim of this thesis to define the justification of 

intervention by invitation with its characteristics; to determine its conditions for the 

validity and to evaluate its lawfulness. In this thesis basing on the principle of 

“volenti fit non injuria” it is argued that intervention by invitation is lawful unless it 

is within the jus cogens scope of the prohibition of the use of force. However, the 

validity of military intervention by invitation which is not contrary of the jus cogens 

depends on providing necessary conditions and remaining within certain limits. 

 

 




