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GİRİŞ   

Savaşlar ve silahlı çatışmalarda insanlar yaşadıkları şehirlerden veya ülkelerden, 

ciddi insan hakları ihlallerinden kaçmak ve daha güvenilir hayat yaşamak için göç 

etmek zorunda kalmışlardır. Savaşların ve silahlı çatışmaların doğal sonucu olan 

zorunlu göç hareketleri, bazen de devletlerin silahlı çatışma stratejisi nedeniyle 

doğmaktadır. Savaş suçları da dahil olmak üzere dar anlamda uluslararası suçlarını 

düzenleyen Roma Statüsü’ne göre, silahlı çatışmalar sırasında devletlerin sivilleri göçe 

zorlaması savaş suçudur.  

Çalışma, hangi şartların varlığı halinde, zorunlu göçün savaş suçu sayıldığını 

incelemeyi amaçlamaktadır. Diğer bir amaç da Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Roma 

Statüsü’nün adil bir uluslararası ceza hukuku düzeninin sağlanması noktasında 

etkinliğini ülke örnekleri ve “hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu”1 

kapsamında değerlendirmektir. Amaçlar doğrultusunda genelden özele gidilecek ve 

öncelikle sırasıyla uluslararası ceza hukuku, uluslararası suçlar, savaş suçları ve insancıl 

hukuk kavramları incelendikten sonra, zorunlu göç hareketlerinin savaş suçu teşkil ettiği 

durumlara bakılacaktır. Uluslarası toplum düzeninin sağlanması ve korunması sürecinde 

uluslarası nitelikteki ceza mahkemelerinde alınan kararlar ve uluslarası sözleşmelerde 

 
1  Roma Statüsü’nün orijinal metninde, Türkçe çevirisinde ve konuyu içeren 

kaynaklarda bu suç tipi için “hukuka aykırı” ifadesi kullanılmıştır.  Bunun sebebi, 

göç hareketlerindeki zorunluluğu ifade etmek ve konuyla ilgili tereddütleri ortadan 

kaldırmaktır. Ancak, hukuka aykırılık suçun özü olduğundan bu ifadenin suç tipinde 

yer almaması gerektiği kanaatindeyiz. Buna karşılık, diğer kaynaklarla uyumlu 

olması adına çalışmada “hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu” şeklindeki 

kullanım tercih edilecektir.  
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yer alan düzenlemeler ışığında hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu özelinde, 

çalışma detaylandırılacaktır. 

Birinci bölümde, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası suçlar, Uluslararası 

Ceza Mahkemesi’nin kuruluş süreci de gözetilerek irdelenecek ve doktrindeki 

tartışmalara yer verilecektir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın yarattığı ağır yıkım, 

uluslarası toplum düzeni ve barışın sağlanması konusunda devletlerin  birbirleriyle 

yoğun işbirliği içerisinde olmalarını ve bağlayıcı nitelikte kuralları olan dinamik bir 

uluslararası hukuk düzeninin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. II. Dünya 

Savaşı’nda, Eski Yugoslavya’da ve Ruanda’da meydana gelen olaylar neticesinde 

kurulan Ad hoc nitelikteki mahkemelerde yapılan yargılamalarla uluslararası ceza 

hukuku düzeni gelişmiş ve Roma Statüsü’yle kurulan Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ndeki yargılamalarla günümüzdeki halini almıştır. Gelişmekte olan 

uluslararası hukuk düzenini bozmaya yönelik ağır ihlaller, yalnızca kişileri değil tüm 

devletler ve uluslararası düzeni tehdit eder nitelikte olduğundan, uluslararası suçlar 

olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası suçlar, uluslararası sözleşmelerle 

düzenlendiğinden sözleşmelere ve sözleşmelerin niteliğine göre uluslararası suç 

tasniflerine bu bölümde yer verilecektir.  

İkinci bölüm, uluslararası suçlardan biri olan ve Roma Statüsü’nde geniş yer 

bulan savaş suçlarının tanımıyla başlayacak ve savaş suçlarının insancıl hukuk 

kurallarının ihlali sonucunda doğmasından hareketle, insancıl hukuk tanımıyla devam 

edecektir. Savaş suçlarının, diğer uluslararası suçlardan soykırım suçu ve insanlığa karşı 

suçlarla farkına yargılamalar ışığında kısaca değinilecek ve ilgili tartışmalara yer 

verilmeye çalışılacaktır. Uluslarası hukuk düzeninin sağlanması ve korunmasında 

devletlerin bağımsızlık ve egemenliğine yönelik kuvvet kullanım yasağının kapsamı, 

Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki düzenlemeyle birlikte ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

Kuvvet kullanım yasağının Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan iki şartı; meşru 
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savunma hakkı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kuvvet kullanmasıdır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde amaçlanan, meşru savunma hakkının kapsamının 

belirlenerek insancıl hukukla ilişkisini tartışmak ve meşru savunma hakkının self 

determinasyon hakkını ve önleyici meşru savunmayı da kapsayıp kapsamadığını 

sorgulamaktır. Sorgulamalar ve tartışmalara yer verilmesinin sebebi, tezin ana 

konularından birini oluşturan, savaş suçları için önemli bazı kavramların aydınlığa 

kavuşturulması ihtiyacındandır. Kavramlar; silahlı saldırı, saldırı, silahlı çatışma, savaş, 

kuvvet kullanımı ve müdahale gibi muğlak kavramlar olup Nikaragua davasıyla birlikte 

incelenerek açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümü savaş suçları bağlamında hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçunun incelenmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölümün amacı, hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun düzenlendiği uluslararası kaynakları ve ilgili 

düzenlemeleri ortaya koymak ve hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun, 

zorunlu göç hareketleriyle ilişkisini yorumlamaktır.  Hukuka aykırı sürgün ve nakletme 

savaş suçunun düzenlendiği en temel kaynak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran 

Roma Statüsü olduğundan, öncelikle Roma Statüsü’ndeki savaş suçu düzenlemeleriyle 

birlikte, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu düzenlemesi incelenecektir. 

Ancak, Roma Statüsü’ndeki ilgili düzenleme de insancıl hukukun en temel kaynağı olan 

Cenevre Sözleşmesi’ne atıf yaptığından, Cenevre Sözleşmesi’ndeki düzenlemeye de yer 

verilecektir. Ayrıntılı olarak irdelenecek iki kaynaktaki düzenlemelerin ardından, örf ve 

adet hukukunda hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuna ve ad hoc nitelikteki 

uluslararası ceza mahkemeleri kuran sözleşmelerdeki düzenlemelere değinilecektir.  

Düzenlemelere yer verdikten sonra tezin en son bölümünde, hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçu, unsurlarına ayrılarak irdelenecektir. Belirtmek gerekir 

ki, doktrinde bu konu üzerine kısıtlı kaynak bulunmaktadır. Hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçuyla ilgili ayrıntılı çalışma yapan kaynakların azlığı nedeniyle, 
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hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun unsurlarına ayrılarak irdelenmesi 

konusunda özellikle mahkeme kararlarından yararlanılmıştır. Ek olarak, hukuka 

uygunluk sebepleri, iştirak, teşebbüs, içtima gibi genel hükümler niteliğindeki konuların 

hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuna uygulanmasında da neredeyse hiç 

kaynak bulunmamaktadır. Bu sebeple genel hükümler niteliğindeki bahsi geçen konular 

uluslararası ceza hukukundaki genel düzenlemelere ilişkin kaynaklar ışığında hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu kapsamında yorumlanarak yazılmıştır. Tarihte 

yaşanan bazı hukuka aykırı sürgün ve nakletme olay örnekleriyle de konu 

somutlaştırılacak ve tezin konusu olan suç tipinin hangi hallerde ortaya çıktığı 

belirlenmeye çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SAVAŞLAR, ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE ULUSLARARASI 

SUÇLAR 

I. SAVAŞ TANIMLARI VE SAVAŞIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ 

“Savaş, hiçbir zaman değişmez. Roma İmparatorluğu, zenginlik ve kölelik için 

savaştı. İspanya daha fazla altın ve daha fazla toprak için bir imparatorluk kurdu. 

Hitler yıkık dökük bir Almanya’yı ekonomik süper güce dönüştürmek için savaşa girdi. 

Ancak savaş hiçbir zaman değişmez.”2 Fantezi ürünü olan bilgisayar oyununda geçen 

cümle, aslında çok önemli bir gerçekliği yansıtmaktadır. Gerçekten de savaşların 

sebepleri, kullanılan araçlar, taraflar değişse de savaşın yıkıcılığı hiçbir zaman 

değişmemiş, insanlar ve diğer canlılar yok edilmiş veya zarar görmüş, devletler 

yıkılmış, çevre ve insanlığa dair maddi ve manevi değerler tahrip edilmiştir. Hukuki 

kavram ve tanımların sağlıklı değerlendirilmesinde, siyaset bilimciler, sosyal bilimciler, 

tarihçiler ve hukukçular tarafından tarih boyunca dile getirilen farklı savaş tanımları ve 

etkilerine bakmak yol gösterici olacaktır.  

Savaş konusunda yazılmış en önemli kitaplardan biri olan Savaş Üzerine’nin 

yazarı Carl Von Clausewitz’e göre savaş, “siyasetin başka araçlarla devamıdır.”3 

Savaşın siyasetin bir yansıması olduğuna dair benzer birçok tanımlama yapılmıştır. 

 
2  Nükleer Savaş sonrası hayalî bir dünyada olabilecek durumları içeren Fallout adlı 

bilgisayar oyununun tanıtımında geçen cümle. 

3  Carl Von CLAUZEWITZ,  On War, Oxford University Press, New York 2007, s. 

252.  
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Aynı yazar savaşı, “düşmanlarımıza istediklerimizi zorla kabul ettirme eylemi”4 olarak 

da tanımlamıştır.  

Jean Jaques Rousseau, “Şu halde, savaş hiçbir zaman insandan  insana bir ilişki 

değil, ama devletten devlete bir ilişkidir.” sözüyle, savaşlarda tarafların aslında 

devletler olduğunu göstermektedir.5 Bu tanım zaman içerisinde geçerliliğini yitirmiştir. 

Aksi halde bir devlet içindeki gruplar arasındaki silahlı çatışmalar, savaş olarak 

tanımlanamayacaktır.  

Uluslararası hukukun kurucularından sayılan Grotius tarafından savaş, “güç 

kullanarak çarpışanlar arasındaki durum”6 olarak tanımlanmış ve savaşları 

“uyuşmazlıkları zorlama yoluyla çözme” olarak tanımlayan Cicero’yu, savaşların bir 

yarış olmadığını savunarak eleştirmiştir.7  

Savaş kelimesi ile “kötülük” ve “yıkıcılık” kelimeleri özdeşleşmiştir. Bu 

nedenle, savaşın salt kötülükleri içinde barındıran bir kavram olduğu, yazarlar, şairler ve 

düşünürler tarafından kabul edilen bir gerçeklik haline gelmiştir. Örneğin, Nazım 

Hikmet’in, “Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey vermez. Yakar, yıkar, öldürür.” 

sözü, savaşın bir şair için ne anlam ifade ettiğini göstermektedir.8 Jean Paul Sartre, 

savaş için“savaşı bir hastalık gibi kabulleniyorlar. Savaş bir hastalık değildir. Savaş 

 
4  CLAUZEWITZ, s. 13. 

5  Jean Jacques ROUSSEAU, Toplum Sözleşmesi, B. 3, Kırmızı Yayınları, İstanbul 

2007, s. 36.  

6  Bkz. Haldun YALÇINKAYA, Savaş: Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, B.1, 

İmge Kitabevi, Ankara 2008, s. 20.  

7   YALÇINKAYA, s. 21.  

8  2007 yapımı Mavi Gözlü Dev adlı filmden alıntıdır.  
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katlanılmaz bir felakettir, çünkü insana insan eliyle gelir.” diyerek savaşa yaklaşımını 

dile getirmiştir.9  

Savaşların ölümlere, yaralanmalara, hastalıklara, cinsel saldırılara yol açtığı 

konusunun net olmasına karşın, savaşların toplumlar üzerinde dönüştürücü ya da yapıcı 

etkisi tartışmalıdır. Ünlü bir tarihçi olan Ian Morris, “Savaş: Neye Yarar?” adlı 

kitabında bugüne kadar güçlü hiçbir toplumun barış yoluyla kurulmadığını savunmuş, 

savaşların uzun vadede toplumları daha güvenli ve güçlü hale getirdiği görüşünü öne 

sürmüştür.10 Radikal sayılabilecek görüşün dayanağı da ilginçtir. Şöyle ki; savaşlarda 

büyük kayıp ve yıkımların yaşanmasına rağmen, her savaşı barış süreci takip eder. Her 

savaşın sonunda kazanan ile kaybeden taraflar arasında yaşanan barış süreçleri, 

toplumları güçlendirdiği gibi daha da güvenli hale getirmiştir.11 Dönüşüm ve ilerleyişin 

sebebi savaş olgusunun kendisidir. Bu yüzden de günümüz devletlerinde bir kişinin 

savaş nedeniyle ölme veya vahşice öldürülme olasılığı, eski uygarlıklarda yaşamış 

insanların savaş nedeniyle ölme ve öldürülme olasılığından daha azdır.  

Ian Morris’in görüşlerini savunmak zor olsa da, süreç içerisinde büyük 

devletlerin savaşlar sonucu kurulduğu hususu yadsınamaz. Ne yazık ki büyük ve güçlü 

toplumlar barışçıl yöntemlerle kurulmamıştır.12 Yazar yukarıda da belirtildiği gibi 

savaşları toplumları barışçıl hale getiren tek unsur olarak değerlendirmiştir. Oysa ki 

savaşların toplumları daha güvenli hale getirdiği önermesine katılmak mümkün değildir. 

Büyük savaşlar sonucu kurulan ya da güçlenen büyük devletler, daha sonraki 

 
9  Jean Paul SARTRE, Yaşanmayan Zaman/ Özgürlük Yolları 2, B. 7, Can Yayınları,  

İstanbul 2015, s. 229.  

10  Ian MORRIS, War: What is Good For?, Profile Books, İngilitere, 2014, s. 40. 

11  MORRIS, s. 37. 

12  MORRIS, s. 37. 
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dönemlerde savaşlara ve katliamlara neden olmuşlardır.13 Dolayısıyla dünyanın son 

birkaç yüzyıldır daha güvenli hale geldiğini söylemek isabetsizdir.  

Buna karşın, savaşlardan ziyade, “bir daha asla soykırım, katliam yaşanmasın” 

veya “savaşlarda bu kadar kayıp verilmesin” gibi fikirlerin, toplumlar üzerinde 

dönüştürücü etkileri olduğunu savunmak gerekir. Nitekim II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçları düzenlemelerinin yapıldığı ve 

uluslararası suçların önlenmesi için atılmış önemli bir adım olarak da uluslararası 

nitelikte ceza mahkemelerinin kurulmasının zorunlu hale geldiği görülmektedir. 

II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU  

A.  Tanım ve Uluslararası Ceza Hukukunun Uluslararası Hukuk ve Ceza 

Hukuku İle İlişkisi 

Ceza hukuku toplumsal düzeni devletin koyduğu emredici kurallar ve cezalar 

aracılığıyla koruyan bir kamu hukuku dalıdır.14 Bir devlet için toplumsal düzenin hukuk 

düzeniyle sağlanabilmesi için kurallara uyulması zorunluluğunun bulunması ve üstün 

bir otoritenin de kurallara uyulmasını zorlaması gerekmektedir. İç hukuk 

düzenlemelerinde kurallar yasa koyucu tarafından hazırlanmakta ve kurallara uyulması 

 
13  Bkz. Milton LEITENBERG, Deaths and Conflicts in the 20th Century, Cornell 

University Peace Studies Program, Third Edition, 2006. 

https://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060800_cdsp_occ_leitenberg.pdf, 

Erişim tarihi:  02.09.2017.  

14  Bkz. Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, B. 20, Savaş Yayınları, 

Ankara 2014, s. 15; Zeki HAFIZOĞULLARI/ Muharrem ÖZEN, Türk Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, B. 9, US-A Yayıncılık, 2016, s. 9. 

https://www.clingendael.nl/sites/default/files/20060800_cdsp_occ_leitenberg.pdf
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da devlet otoritesi tarafından sağlanmaktadır.15 Ceza hukuku da düzeni bozacak kişilere 

verilecek cezaların yerine getirilmesinde en etkili araçlardan biri olma görevini 

üstlenmektedir. Elbette ki ceza hukukunun tek işlevi toplumsal düzeni sağlamaktan 

ibaret değildir. Ceza hukuku toplumsal barışı ve düzeni sağlamayı amaçladığı gibi 

toplumu dönüştürmeyi ve değiştirmeyi de amaçlamaktadır.16 Ceza hukuku aslında cezai 

yaptırımları içerdiğinden ve kamu düzeniyle yakından ilgili bir hukuk dalı olduğundan 

kamusal yaptırım gücünün en somut halidir.17 Yaptırım gücü ve sağlanmak istenen 

düzende ulaşılan nokta devletlere göre farklılıklar göstermektedir. Doktrinde, 

uluslararası hukuk, uluslararası toplumun hukuku olarak tanımlanmaktadır.18 

Uluslararası düzense devletler ve uluslararası örgütlerce sözleşmeler, hukukun genel 

ilkeleri, örf ve adet hukuku ile sağlanmaktadır.  

Doktrinde, uluslararası ceza hukukunun, ceza hukukunun mu yoksa uluslararası 

hukukun mu parçası olduğu tartışılmıştır.19 Bir görüşe göre, uluslararası ceza hukuku, 

 
15  Devrim AYDIN, “Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi”, AÜHFD, S. 4, C. 51, 

2002, s. 132. file:///C:/Users/user/Downloads/1728%20(4).pdf, Erişim tarihi: 

30.05.2016. 

16   TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 18.  

17  Durmuş TEZCAN, “Saldırgan Savaş ve Devletlerarası Ceza Hukuku” AÜSBFD, 

S.1, C. 1, 1994, s. 356.  

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000053934/5000051250, Erişim 

tarih: 16.07.2017. 

18  Hüseyin PAZARCI,  Uluslararası Hukuk, B. 8, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 4. 

19  Bkz. Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK, Devletlerarası Ceza Hukuku, Türk Hukuk 

Kurumu, Ankara 1959, s. 17; Ilias BANTEKAS/ Susan NASH, International 

Criminal Law, Third Edition New York 2007, s.1; Antonio CASSESE, 

International Criminal Law, Oxford Press, Oxford 2003, s. 16 ; OLGUN 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000053934/5000051250
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uluslararası hukukun bir alt dalıdır.20 Diğer bir görüş, uluslararası ceza hukukunun 

uluslararası hukuk ve ulusal ceza hukuku birleşiminden doğduğunu ifade etmektedir.21 

Uluslararası ceza hukukunun salt uluslararası hukukun alt dalı olduğunu savunan 

görüşün isabetli olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira, uluslararası ceza 

hukukunun cezai nitelik taşıdığını, suç işleyen kişilerin bireysel sorumluluğunu doğuran 

bir alan olduğunu da unutmamak gerekir. Dolayısıyla, uluslararası ceza hukukunun 

tanımlarından ve uluslararası ceza hukukunun kapsamına giren alanlardan ortaya çıkan 

sonuç, uluslararası ceza hukukunun, uluslararası suçların önlenmesini, cezasızlığın 

engellenmesini ve uluslararası ceza adaletinin oluşturulmasını amaçladığı ve farklı 

alanların birleşiminden oluştuğudur.22  

Özetle, hem ulusal ceza hukukunu, hem de uluslararası hukuku kapsayan bir 

alan olduğuna dayanarak, uluslararası ceza hukukunu, “uluslararası hukukun ön 

gördüğü suçları, bunları yargılayacak mahkemelerin esasa ve usule ilişkin 

uygulayacakları kuralları ve bir ya da daha çok yabancılık unsuru taşıyan suçlarla 

ilgili cezai sorunları uluslararası düzeyde adil ve boşluk bırakmadan çözmek üzere 

 

DEĞİRMENCİ, “Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve Geniş 

Anlamda Uluslararası Suçlar ve Türk Hukuku“, İHFM, C. LXXI, S. 1, 2013, s. 231. 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023021453/1023020242, 

Erişim tarihi: 10.04.2017. 

20  CASSESE, s. 16.  

21  BANTEKAS / NASH, s.1.  

22  M. Cherif BASSIOUNI, Introduction to International Criminal Law: Second 

Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2013, s.1. 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023021453/1023020242
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uluslararası işbirliğini düzenleyen bir hukuk dalıdır.”23 şeklinde tanımlamak 

mümkündür. 

B. Uluslararası Ceza Hukukunun Kapsamı 

Uluslararası ceza hukukunun kapsamını belirlemeye yönelik farklı görüşler 

bulunmaktadır.24  Bunlardan ilkine göre, uluslararası ceza hukuku üç farklı alandan 

oluşan bir hukuk dalıdır. Alanlardan ilki “ceza hukukunun yer bakımından 

uygulanması” konusuna denk gelmektedir.  Ceza kanunlarının yer bakımından 

uygulanması, kanunların suçların işlendiği yere göre uygulanabilirliliğinin belirlenmesi 

demektir.25 Ceza kanunlarının nerede uygulanacağı konusu ulusal yasalarla 

belirlenmiştir. İkinci alan ise adli işbirliği olup suçluların iadesini kapsamaktadır. İade, 

ülkesinde suç işlenen devletin, “yargılama hakkına dayanarak başka bir ülkeye kaçan 

sanığın yargılanması veya mahkum olmuş kişinin cezasının infazı için bu devletten 

istenmesi” olarak tanımlanabilir.26 Üçüncü ve son alan, soykırım, insanlığa karşı suçlar 

ve savaş suçları gibi ciddi ağırlıktaki suçları kapsayan alandır. İlk görüşü savunanlar her 

üç alanın da uluslararası ceza hukuku tarafından kapsandığını belirtmektedir. Öğretide 

soykırım suçunı, saldırı suçunu, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları kapsayan alan 

 
23  Durmuş TEZCAN/ Mustafa Ruhan ERDEM/ Murat ÖNOK, Uluslararası Ceza 

Hukuku, B. 2, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 32. 

24  Bkz. OLGUN DEĞİRMENCİ, “Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç 

Kavramı…”, s. 233.  

25  Nur CENTEL/ Hamide ZAFER/ Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 

B. 9, Beta Yayınları, İstanbul 2016, s. 147. 

26  Timuçin KÖPRÜLÜ, Suçluların Geri Verilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001, s. 2. 
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“devletlerarası ceza hukuku” olarak ya da “dar anlamda uluslararası ceza hukuku” 

olarak anılmaktadır. Bunlar birçok devletçe ortak olan ve tüm insanlığı ilgilendiren 

hukuki varlıkları koruyan disiplindir.27 Birçok ülkede yukarıda belirtilen ilk iki alan 

ulusal hukuk kapsamında değerlendirilirken son alan gerçek anlamda uluslararası ceza 

hukuku olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, her iki alan ulusal ceza hukukunun 

uluslararası boyutunu ele alırken, üçüncü alan uluslararası ceza hukukunun kendisini 

oluşturmaktadır.28 Söz konusu üçüncü alan devletlerarası ceza hukukunu teşkil ederken, 

ilk iki alan uluslararası ceza hukukunu kapsamaktadır.29 Bu ayrımın karışıklık yarattığı 

açıktır. 

Diğer bir görüş uluslararası ceza hukukunun kapsamını dört alanla 

sınırlandırmıştır. Bu alanlar, kapsamı merkezde birleşen dört ayrı çemberle anlatılmıştır. 

En dışta sınır aşan suçları kapsayan “uluslar ötesi ceza hukuku” vardır. Özellikle son 

birkaç yıl içinde, iletişim ve ulaşım imkânlarının gelişmesiyle birlikte insan ticareti ve 

göçmen kaçakçılığı gibi sınır aşan suçların işlenmesi kolaylaşmıştır. Uluslar ötesi ceza 

hukuku Devletlerin iç hukuklarına ait olan ve iç hukukun sınır aşan ceza hukuku 

boyutuna işaret etmektedir.30 Her ne kadar sınır aşan ceza hukuku, ülke sınırlarını aşan 

bir yapıya sahipse de devletlerin iç hukuklarında, uluslararası sözleşmeler kapsamında 

düzenlenmektedir. Diğer bir alan da bazı suçların engellenmesini düzenleyen 

sözleşmelerden oluşmaktadır. Sözleşmeler, devletlere bazı suçların düzenlenmesi ve 

 
27  TEZCAN / ERDEM/ ÖNOK, s. 27. 

28  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 28. 

29  Sulhi DÖNMEZER/ Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. 3, B. 6, 

İstanbul 1974, s. 557. 

30  Bruce BROOMHALL, International Justice and The International Criminal Court: 

Between Soveregnity and The Rule of Law, Oxford University Press, United 

Kingdom, 2009, s. 10. 
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suçları işleyen kişilerin cezalandırılması yükümlülüğü getirmiştir.31 Eğer devletler, 

yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, uluslararası hukuktan doğan sorumlulukları 

ortaya çıkacaktır. Aslında, söz konusu alan ceza hukukunun yer bakımından 

uygulanması konusunda devletlerin uluslararası yetkisine de işaret eder. Uluslararası 

yetkiye göre, bir suçu işleyen kimse suçun işlendiği yere, failin veya mağdurun yabancı 

olup olmadığına bakılmaksızın cezalandırılmalıdır.32 Uluslararası ceza hukukunun 

kapsadığı bir diğer alan da devletlerin cezai sorumluluğudur. Son olarak, içinde 

soykırım suçu, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını barındıran alan bulunmaktadır. 

Tasniflerden herhangi birisinin doğru olduğunu söylemek isabetli değildir.33 

Ancak bazı ortak noktalar saptamak mümkündür. Bu belirlemeye göre, uluslararası ceza 

hukukunun “ceza hukukunun yer bakımından uygulanmasını”, “adli iş birliğini”, ve 

“uluslararası suçları” kapsadığını söylemek mümkündür. 

C. Uluslararası Suçlar 

1. Genel Olarak 

Tezin ana konusunu oluşturan savaş suçlarını da kapsayan uluslararası suçlar en 

genel tabiriyle, “uluslararası toplumun huzur ve düzenini bozduğu için uluslararası 

toplumu bir bütün olarak mağdur ettiği düşünülen” fiillerdir.34 Genel ve soyut olan bu 

 
31  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 29. 

32   CENTEL/ ZAFER/ ÇAKMUT, s. 172.  

33  Robert CRYER/ Hakan FRIMAN/ Darrly ROBINSON/ Elizabeth 

WILMSHURST, An Introduction to International Law and Procedure, Cambridge 

Press, Second Edition, Cambridge 2007, s. 4. 

34  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 37. 
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tanımı daha anlaşılır kılan bir görüşe göre, uluslararası suçlardan söz edebilmek için 

aşağıda sıralanan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir: 

• Uluslararası suçların, uluslararası sözleşme hükümlerini ya da uluslararası örf 

ve adet hükümlerini ihlal etmesi; 

• Uluslararası suçları yasaklayan tüm kuralların uluslararası toplumca 

hazırlanması, dolayısıyla uluslararası toplum tarafından önemli sayılan değerlerin 

korunmasının amaçlanması ve tüm devlet ve kişileri bağlaması; 

• Suçların cezalandırılmasında evrensel bir menfaat olduğu için suçlardan birini 

işleyen kişinin herhangi bir devlet tarafından, evrensel yetkiye dayanarak 

yargılanmasının mümkün kılınması; 

• Eğer ki fail, uluslararası suçu işlerken hukuken ya da fiilen bir başka devlet 

adına hareket ediyorsa, yabancı ülke yetki alanındaki hukuk ve ceza mahkemelerinden 

bağışık tutulduğunu iddia edememesi.35 

Hem tanımın hem de yukarıda belirtilen koşulların analizinden önce, bazı 

kavramlar ve tasniflerle, doktrindeki tartışmaların gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.  

2. Uluslararası Toplum Kavramı  

Uluslararası toplum denilince birçok kişinin aklına devletler ve BM gibi 

uluslararası örgütler gelmektedir. Uluslararası toplumun tanımına dair görüşlerin temeli, 

tarihte felsefeciler tarafından atılmış; ancak uluslararası toplum kavramı, literatüre 

İngiliz Okulu tarafından kazandırılmıştır. Örneğin Thomas Hobbes’a göre, uluslararası 

düzen ve toplum bir “mit”ten ibarettir. Çünkü devletler sadece kendi çıkarları 

 
35  CASSESE, International Criminal Law, s. 23. 
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doğrultusunda hareket ederler ve bu da anarşiye neden olmaktadır.36 Grotius, devletlerin 

arasındaki ilişkinin anarşiye dayandığı görüşüne katılmakla birlikte, ilişkinin sadece 

devletlerarası hak ve yükümlülüklerin belirlenmesiyle ve işbirliğiyle düzeleceğini öne 

sürmektedir.37 Kant ise devrimci bir bakış açısıyla, devletler arasındaki ilişkinin 

uluslararası hukuk kurallarına göre belirlenmesi gerektiğini ve devletlerin işbirliği 

içinde herkesin uyması gereken devrimci kuralların olduğunu savunmaktadır. II. Dünya 

Savaşından sonra İngiltere’de kurulan ve realizm, rasyonalizm ve devrimci geleneklere 

ait görüşlerden beslenen İngiliz Okulu uluslararası ilişkilere ilişkin birçok kuram ortaya 

çıkmasına önayak olmuştur.38 İngiliz Okulu’nun, uluslararası topluma ilişkin çalışmaları 

bulunmaktadır. Okulun kurucuları uluslararası topluma ilişkin farklı tanımlar 

yapmışlardır; ancak tanımlar benzerlik göstermektedir. Okulun öne çıkan tanımına göre 

uluslararası toplum:“Belli ortak çıkarların ve ortak değerlerin bilincinde olan bir grup 

devletin, kendilerini birbirleriyle olan ilişkilerinde, ortak kurallar setiyle bağlı olarak 

tasavvur ettikleri ve ortak kurumların işleyişini paylaştıkları bir toplum oluşturmaları 

halinde” ortaya çıkmaktadır.39  

 
36  Bkz. Onur AĞKAYA, “İngiliz Okulu ve Uluslararası Toplum Düşüncesi”, 

AÜSBFD, C. 71, No: 4, 2016, s. 1068. 

http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/26771/281750, Erişim tarihi: 11.06.2018. 

37  Bkz. AĞKAYA, s. 1061. 

38  Volkan ŞEYSANE, “İki Savaş Arası Dönemde Uluslararası Toplum ve Çatışma: 

İngiliz Okulu Perspektifinden Mançurya Krizini Anlamak”, Barış Araştırmaları ve 

Çatışma Çözüm Dergisi, C. 1, S. 1, 2003, s. 2-3. 

http://dergipark.gov.tr/yalovabaccd/issue/21777/234035, Erişim tarihi: 10. 09. 2017. 

39  Hedley BULL, The Anarchical Society, A Study of Order in World Economics, B. 

2, Colombia University Press, New York, 2001, s. 15. Çeviri için Bkz. ŞEYŞANE, 

s. 22. 

http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/26771/281750
http://dergipark.gov.tr/yalovabaccd/issue/21777/234035
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3. Uluslararası Suç Tasnifleri 

II. Dünya Savaşından hemen sonra uluslararası suçların fertler ve devletler 

tarafından işlenebileceği savunulmuş ve fertler tarafından işlenen uluslararası suçlar da 

barış zamanında ve harp zamanında işlenen suçlar olarak sınıflandırılmıştır.40 Barış 

zamanında işlenen suçlar; beyaz kadın, esir, müstehcen yayın, uyuşturucu maddeler 

ticareti ve kalpazanlık, tethişcilik, jenosid, insanlığa karşı cürümler olarak sayılmıştır. 

Harp zamanında işlenen suçlar da harp suçları olarak tanımlanmıştır.  

Diğer bir görüşe göreyse, uluslararası suçlar, uluslararası hukuk suçları ve diğer 

uluslararası suçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.41 Uluslararası hukuk suçları da 

soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçudur ve suçların ortak 

özellikleri de, uluslararası toplumca uluslararası suç sayılmaları, suçlar nedeniyle, 

kişilerin evrensel yetkiye dayanılarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması 

ve yargılamada bireysel sorumluluğun esas olmasıdır.42 Diğer uluslararası suçlarsa, 

gene uluslararası sözleşmelerle yasaklanan; ancak cezalandırma süreci devletlere 

bırakılmış suçlardır.43 Söz konusu suçların temel özelliği, düzenlendikleri uluslararası 

sözleşmelere taraf devletlere, suç tiplerini kendi ulusal kanunlarında düzenleme 

yükümlülüğü getirmeleridir. Diğer bir deyişle, yargılamaların ulusal mahkemelerde 

yapılmasıdır.  

Doktrinde, uluslararası hukuk suçlarına aynı zamanda çekirdek suçlar veya dar 

anlamda uluslararası suçlar; diğer uluslararası suçlaraysa, antlaşma suçları ya da geniş 

 
40  GÖZÜBÜYÜK, s. 68. 

41  Faruk TURHAN, “Uluslararası Suçların Cezalandırılması Açısından Yeni Türk 

Ceza Kanunu”, HPD, S. 3, Nisan 2005, s. 1. 

42  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 37. 

43  INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION,  International Criminal Law Manual, 

2010, s. 25.  https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=aad84f6f-

8058-4a1f-91ce-be0eba974d3e, Erişim tarihi: 30.05.2017. 

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=aad84f6f-8058-4a1f-91ce-be0eba974d3e
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=aad84f6f-8058-4a1f-91ce-be0eba974d3e
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anlamda uluslararası suçlar da denmektedir. Bunlara, işkence suçu, korsanlık, göçmen 

kaçakçılığı, terörizm, insan ticareti gibi suçlar örnek verilebilir. Suçların düzenlendiği 

sözleşmeler de İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya 

Cezaya Karşı Sözleşme, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

ve bu Sözleşmeye ek olan Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı 

Protokol’dür. Sıralananlara, terörizme ilişkin birçok sözleşme de eklenebilir. Dar 

anlamda uluslararası suçlara son zamanlarda sınır aşan suçlar da denildiği 

gözlenmektedir.44 Oysa, sınır aşan suçlar ulusal sınırları aşan ve birçok ülkede sonuç 

doğuran suçlardır.45  Sınır aşan suçlar dar anlamda uluslararası suçlarla aynı anlama 

gelmemekte, dar anlamda uluslararası suçların bir alt başlığını oluşturmaktadır.  

Özetle, aynı suçları kapsayan çerçeve için bazı kaynaklar dar anlamda 

uluslararası suçlar terimini kullanırken, bazı kaynaklar çekirdek suçlar terimini 

kullanmaktadır. Aynı durum geniş anlamda uluslararası suçlar için de geçerlidir. Ancak, 

geniş anlamda uluslararası suçlar için antlaşma suçları teriminin kullanımı doktrinde 

eleştirilmiştir. Şöyle ki, uluslararası sözleşmelerle uluslararası suç ve cezaların 

düzenlenmesi mümkün değildir. Devletlere, sadece sözleşmede düzenlenen suç 

tiplerinin ulusal kanunlarda düzenlenmesi yükümlülüğünü verir.46 Bahsi geçen suç 

tiplerine antlaşma suçu demek yanlış olacağından çalışmada kavramsal olarak dar 

anlamda ve geniş anlamda uluslararası suçlar sınıflamaları kullanılacaktır.  

 
44  Bkz. Roger S. CLARK, “Treaty Crimes”, International Criminal Law, Edited by 

William Schabas, Cambridge University Press, İngiltere 2015, s. 214. 

45  Neil BOSTER, "Transnational Criminal Law?", European Journal of International 

Law, Vol. 14, s. 953. http://ejil.oxfordjournals.org/content/14/5/953, Erişim 

tarih:22.04.2015. 

46  Neil BOSTER, “Treaty Crimes, International Criminal Court?”, New Criminal 

Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, Vol. 12, No. 3, 2009, s. 

350. http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2009.12.3.341, Erişim tarihi: 

23.09.2017. 

http://ejil.oxfordjournals.org/content/14/5/953
http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2009.12.3.341
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4. Uluslararası Suç Tasniflerine İlişkin Tartışmalar  

Geniş anlamda uluslararası suçlar uluslararası düzen ve barışı bozmalarına 

rağmen, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılama konusu olmamaktadırlar. Roma 

Statüsü imzalandıktan sonra, geniş anlamda uluslararası suçların UCM’nin yetki 

alanındaki yeri tartışılmaya başlanmıştır. Roma Statüsü’nün UCM’nin yetki alanını 

belirleyen 5. maddesinde düzeltme yapmak için, devletler tekrar masaya oturmuş ve 

özellikle insan ticareti ve terörizmin uluslararası düzen ve barışı ihlal eden nitelikte 

suçlar olduğu belirtilmiştir. Bazı zorlukların tespiti nedeniyle geniş anlamda uluslararası 

suçlar UCM’nin yetki alanına dahil edilmemiştir. Özellikle terörizm suçu örnek 

gösterilerek, geniş anlamda uluslararası suçların tanımlanmasının zor olduğu öne 

sürülmüş ve Roma Statüsü’nde düzenlenen suçlar kadar “ciddi” ve “vahim” olmadıkları 

iddia edilmiştir.47 Ayrıca, devletlerin geniş anlamda uluslararası suçları yargılama 

yetkisini UCM’ye devretmesi, kendi egemenliklerinin sınırlanmasını doğuracaktır. Bu 

nedenlerle UCM’nin yargı alanına sadece dar anlamda uluslararası suçların girmesine 

karar verilmiştir.48 

Benzer tartışma, geniş anlamda uluslararası suç tiplerinin tümü için doktrinde 

yer bulmuş; fakat işkence suçu ve bazı terör suçlarında daha çok yoğunlaşmıştır. 

İşkence suçunun ve bazı terör eylemlerinin, UCM’nin yetki alanına girmesi gerektiğine 

dair bir düşünce mevcuttur.49 Şöyle ki; dar anlamda uluslararası suçlar devletlerin 

vatandaşlara yönelik ihlallerine ilişkindir. İhlaller devlet görevlileri aracılığıyla yerine 

 
47  BOSTER, “Treaty Crimes, International Criminal Court?,” s. 346. 

48  CLARK, “Treaty Crimes”, s. 214. 

49  Bkz. CASSESE, International Criminal Law, s. 24. 
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getirildiğinden, işkence ve bazı terör suçlarının yargılanmasının ulusal mahkemelere 

bırakılmaması yönündeki sonuca ulaşılmıştır.50  

Roma Statüsü’nde, işkence suçu; soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş 

suçlarının maddi unsuru olarak düzenlenme alanı bulmuştur. Buna rağmen, işkence 

suçunun UCM’nin yetki alanına girmesi gerektiği görüşüne katılmak isabetli olacaktır. 

Detaylandırmak gerekirse, işkence yasağı ulusal ve uluslararası düzende tanınmış 

mutlak bir yasaktır.51 AIHS’nin 3. maddesi, hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı ya da 

onur kırıcı cezaya veya işlemlere tabi tutulamayacağını düzenlemiştir.  Bağlantılı 

olarak, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya 

Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde de işkence yasaklanmış ve devletlere 

işkenceyi önleme yükümlülüğü getirmiştir. Uluslararası sözleşmelere taraf olan 

devletlerin, işkence suçunu düzenleme ve işkence suçunu işleyen kişileri cezalandırma 

yükümlülüğü vardır. Hiçbir istisnası olmayan düzenleme mutlak bir yasak olarak 

değerlendirilmiştir.52  

Tartışma konusu olan diğer suç tipi olan terör suçu, dünyanın en önemli 

güvenlik sorunlarından biri haline geldiğinden ve uluslararası bir nitelik aldığından, 

terörizme uluslar üstü çözüm yolları aranmaya başlanmıştır.53 Önceki deneyimlerden de 

 
50  Win-Chiat LEE, “International Crimes and Universal Jurisdiction”, International 

Criminal Law and Philosophy, Edited by Larry May& Zachary Hoskins, Cambridge 

Press, İngiltere 2010, s. 27.  

51  Kerem ALTIPARMAK, “Anayasa Mahkemesinin Zor Sorusu: İşkence ve Kötü 

Muamele, Ama Hangisi?”, Anayasa Dergisi, S. 32, 2015, s. 145. 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/2015/5.pdf, Erişim Tarihi: 

23.09.2017. 

52  ALTIPARMAK, s. 145. 

53  Gürkan DOĞAN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Terör Suçları Açmazı: Çözüm 

Açısından Bir Değerlendirme”, GSD, S. 8, 2015, s. 74. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/guvenlikstrtj/article/view/5000098878/5000092134, 

Erişim Tarihi: 24.09.2017 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/2015/5.pdf
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/guvenlikstrtj/article/view/5000098878/5000092134
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hareketle, terörizmin önlenmesi, uluslararası sözleşmelerin imzalanmasıyla mümkün 

olamayacağından; UCM’nin terör suçlarını yargılamasının, terör suçlarını 

önleyebileceği düşünülmüştür.54 Terör fiillerinin UCM’de yargılandığı senaryoda ortaya 

çıkabilecek ilk sorun, terör ve terörist tanımlarının değişken niteliğidir. Bir tarafça 

terörist ilan edilen kişiler, başka taraflarca özgürlük savaşçısı olarak 

adlandırılmaktadır.55 Böylesine belirsiz bir suç tipi UCM’nin yetki alanına girerse, 

kanuni tanımın açık olmaması nedeniyle yargılamalarda keyfi uygulamaların meydana 

gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. Ulusal düzenlemelerde de benzer sorunlar 

yaşanabileceğinden, UCM gibi uluslararası bir mahkemeye ihtiyaç duyulduğu 

savunulabilir. Ancak karşıt görüş olarak da, UCM’nin devletlerin iç işleyişine karışan, 

denetleyici bir polis olma ihtimali ortaya konmuştur.56 Sonuç olarak, terör suçlarının 

UCM yetkisine alınması isabetli olmayacaktır. Keza, bütün terör eylemleri devlet 

destekli olmadığı gibi, devlet desteğinin kanıtlanması da zorluk göstermektedir.  

Tartışmada çıkış noktası olarak, ceza kanunlarının yer bakımından uygulanması 

konusunu incelemenin uygun olacağı düşünülmektedir. Yer bakımından uygulama için 

mülkilik, kişisellik ve evrensellik olmak üzere üç temel ilke belirlenmiştir. Kural olarak, 

devletlerin ülkesi üzerinde gerçekleşen tüm suçları yargılama yetkisi vardır.57 Zamanla 

yetki kuralı daha genişleyerek, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devletin ülkesi dışında 

suç işleyen bir sanığın bazı şartların varlığında vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devlet 

tarafından yargılanabileceği kabul edilmiştir.58 Elbette ki, bu yetki diğer bir devletin 

mülkilik yetkisinin kısıtlanmasına neden olabilmektedir. Söz konusu kısıtlayıcı/ 

 
54  Bkz. BOSTER, “Treaty Crimes, International Criminal Court?,” s. 355; LEE, s. 26; 

CASSESE, International Criminal Law, s. 23. 

55  Bkz. BOSTER, Treaty Crimes, International Criminal Court?,” s. 355. 

56  LEE, s. 35.  

57  KÖPRÜLÜ, Suçluların Geri Verilmesi, s. 31.  

58  İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 9, Seçkin Yayınevi, 2013, 

s. 864. 
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genişletici yetki kişisellik ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak burada asıl 

değinilmesi gereken, evrensel yetkidir. Evrensel yetki, devletlerin suçun işlendiği yer, 

failin milliyeti veya mağdurun milliyetiyle kendisini sınırlandırmadan ceza yargılaması 

yapabilme yetkisi olarak tanımlanmıştır.59 Yani evrensel yargı yetkisinde suç ile devlet 

arasında hiçbir bağlantı yoktur. Örneğin Pinochet’in İngiltere’de yargılanması veya üst 

düzey Nazi subayı Adolf Eichmann’ın, İsrail’de yargılanması evrensel yetkinin ulusal 

mahkemelerce kullanımına örnek olarak gösterilebilir.60 Ancak, ulusal mahkemelerde 

evrensel yetkinin kullanımının yarattığı bir takım siyasi ve hukuki sorunlar, UCM’nin 

kurulmasının sebeplerinden biri olmuştur.61 Şöyle ki, bir devlet, kendi yetkilileri 

aracılığıyla ülkesinde yaşayan kişilere karşı soykırım suçu, savaş suçu gibi özel ağırlık 

taşıyan suçları işlediğinde, devletin siyasal meşruiyetini kaybettiğini, dolayısıyla 

yargılama yetkisini de kullanamayacağını söylemek gerekecektir.62 Böyle durumlarda 

da UCM’nin devreye girmesi de kaçınılmaz olacaktır.  

D. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi 

I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versailles Antlaşması’nda sorumlulukları 

saptayacak bir komisyonun kurulması gerektiği vurgulanmış; ancak söz konusu 

 
59  Devrim AYDIN, “Evrensel Yargı Yetkisi Uygulamasının Doğurabileceği Bazı 

Sorunlar”,  TAAD, S. 3, 2013, s. 95. http://www.taa.gov.tr/yayin/turkiye-adalet-

akademisi-dergisi-sayi-13, Erişim tarihi: 19.09.2017. 

60  Erdem DENK, “Pinochet Ve(Silesiyle) Evrensel Yetki”, Birikim Dergisi, S. 213, 

2007, s. 1. http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5000/pinochet-ve-silesiyle-

evrensel-yargi#.WcFdXK3BK8U, Erişim tarihi: 19.09.2017.  

61  AYDIN, “Evrensel Yargı Yetkisi Uygulamasının Doğurabileceği Bazı Sorunlar”, s. 

105 vd. 

62  LEE, s. 18.  

http://www.taa.gov.tr/yayin/turkiye-adalet-akademisi-dergisi-sayi-13
http://www.taa.gov.tr/yayin/turkiye-adalet-akademisi-dergisi-sayi-13
http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5000/pinochet-ve-silesiyle-evrensel-yargi#.WcFdXK3BK8U
http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5000/pinochet-ve-silesiyle-evrensel-yargi#.WcFdXK3BK8U


22 

komisyon kurulamamıştır.63 II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan sivil ve askeri 

kayıplar, faillerin cezalandırılması tartışmalarını alevlendirmiştir. Ancak 

cezalandırılmanın doğrudan infazla mı yoksa adli bir süreçle mi yapılacağı konusunda 

devletlerin fikir uyuşmazlığı uluslararası nitelikte bir ceza mahkemesinin kurulma 

sürecini geciktirmiştir. SSCB, Fransa, İngiltere ve ABD 30 Ekim 1943 yılında 

yayınladıkları Moskova Deklarasyonu ile Nazi rejimi mensuplarının cezalandırılacağını 

bildirmişlerdir.64 Nihayet, 8 Ağustos 1945 tarihli “Avrupa’daki Savaş Suçlarının Takibi, 

Cezalandırılması ve Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nin Statüsü’ne Dair Londra 

Deklarasyonu” çerçevesinde Nürnberg’de ilk ad hoc65 niteliğinde uluslararası askeri 

ceza mahkemesi kurulmuştur.66 Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi’nde, Nazi 

teşkilatından bazı isimler yargılanmıştır. Mahkemede barışa karşı suçlar, savaş suçları 

ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan bazı kişiler idam edilmiştir.67 Bu suçlar, fiillerin 

işlendiği tarihten sonra, Londra Deklarasyonu’nda ve Birleşmiş Milletler Uluslararası 

Hukuk Komisyonu tarafından belirlenen Nürnberg ilkelerinde düzenlenmiştir.  

Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesini kuran Londra Deklarasyonu’nda 

barışa karşı suçlara, savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yer verilmiştir. Ancak 

soykırım suçu 9 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 260 A (III) 

 
63  Tevfik ODMAN, “Eski Yugoslavya ile İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yasal Dayanağı”, AÜHFD, C. 40, S. 1-4, 1996, s. 136.  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/297/2726.pdf, Erişim Tarihi: 22 Nisan 2017. 

64  Murat ÖNOK, Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, B. 1, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2003, s. 39.  

65  Ad hoc mahkeme, yalnızca belli bir olay için kurulmuş, yani yetkisi o olayla sınırlı 

mahkeme olarak tanımlanabilir. 

66  Nimet GÜLLER/Hamide ZAFER, Uluslararası Ceza Mahkemesi El Kitabı, 

Information&Ratification Campaign on The İnformation Criminal Court in Russia, 

Turkey and Central Asian Countries, Almanya 2006, s. 3.  

67  Nazım POROY, Nüremberg Davası, Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetlerini Sağlama ve Koruma Türk Grubu Yayınları, Ankara 1948, s. 58. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/297/2726.pdf
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sayılı kararıyla oybirliğiyle kabul edilen, 12 Ocak 1951’de yürürlüğe giren, Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme (Soykırım Sözleşmesi) ile 

düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin, giriş bölümünde soykırımın, sözleşmenin ilk 

maddesinde de uluslararası hukuka göre suç olduğu ve önlenmesi ve cezalandırılması 

gerektiği benimsenmiştir. Ayrıca sözleşmeyle birlikte, suçun hem savaş zamanında hem 

de barış zamanında işlenmesinin önlenmesi için ülkeler işbirliğine çağrılmıştır.68  

Nürnberg Mahkemelerinin yanı sıra II. Dünya Savaşı’nın Japon savaş 

suçlularının yargılanması amacıyla, Tokyo Uluslararası Askeri Mahkemesi kurulmuştur. 

Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’ni kuran bildiride de Nürnberg ilkelerine 

paralel olarak insanlığa karşı suçların, mahkemelerin yetkisi kapsamında olduğu 

belirlenmiştir. 

Her iki mahkemenin kuruluşu, adil yargılanma hakkını üç açıdan ihlal ettiği 

gerekçesiyle eleştirilmiştir. Eleştirilerden ilki, mahkemelerin İkinci Dünya Savaşı’nın 

kazananları tarafından kurulmuş olmasına ve mahkemelere savaşı kazanan ülke 

hakimlerinin atanmış olmasına yönelmekte ve bu durumun, mahkemelerin bağımsızlığı 

ve tarafsızlığı ilkesine aykırılık teşkil ettiği savunulmaktadır.69 

Mahkemelere karşı yöneltilen diğer bir eleştiriyse mahkemelerin kuruluşunun 

doğal hakimlik ilkesine de aykırılık teşkil ettiğidir. Doğal hakimlik, “kanunla önceden 

 
68  Arzu BEŞERİ, “Soykırım ve Soykırıma İlişkin Uluslararası Mekanizmalar”, 

TBBD, 2013 (108), s 182. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-108-1310, 

Erişim tarihi; 23.04.2017. 

69  Yusuf AKSAR, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamalarına Genel Bir 

Bakış”, Uluslararası Hukuk ve Politika, C.1, no:3, 2005, s. 2.; Uğur BOZKURT, 

“Uluslararası Ceza Hukuku İlkeleri Kapsamında Ad Hoca Uluslararası Ceza 

Mahkemelerine Yönelik Eleştiriler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Güvenlik 

Stratejileri Dergisi, 2010, s. 81. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-108-1310
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kurulmuş her bakımdan yetkili olan mahkemedir.”70 Tanıma göre, olağanüstü mahkeme 

de, özellikle bir olay için kurulmuş mahkemedir. Gerçekten de ad hoc nitelikteki 

mahkemelerin yalnızca Yahudi Soykırımı için, Yahudi Soykırımı’ndan sonra kurulmuş 

olması, mahkemelere yönelik eleştirileri doğrular niteliktedir. Mahkemelere karşı 

yöneltilen son bir eleştiri ise, ulusal hukukta geçerli olan kanunilik ilkesinin uluslararası 

hukukta da geçerli olduğundan hareketle, suç olarak tanımlanmamış fiiller nedeniyle 

kişilerin yargılanması, hatta idam cezasının verilmiş olmasıdır.71 Yani, mahkemelerde 

yapılan yargılamalarda suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı hareket edilmiştir.  

Tüm eleştirilere rağmen, her iki mahkemenin kurulması, soykırım fiillerinin suç 

sayılması açısından önemli bir gelişmedir. Keza girişimler, sonraki dönemler için 

BM’yi harekete geçirmiştir.  

Ruanda’da 1994 yılında başlayan ve yönetimdeki Hutu’ların sistematik olarak, 

ülkede azınlık olan Tutsi’lere yönelik soykırım fiillerinin yargılanması için kurulan 

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde verilen kararlar, soykırımın suç olarak 

tanımlanmasından sonra verilmiştir.72 Diğer bir deyişle, kararlar, soykırımın suç 

sayılmasından sonra verildiği için kanunilik ilkesine uygun olarak verilmiştir.73 Eski 

 
70  Vesile Sonay EVİK, “Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Adil 

Yargılanma Hakkı”, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan- Adil Yargılanma Hakkı 

ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s. 293. 

71  Timuçin KÖPRÜLÜ, Uluslararası ve Ulusal Ceza Hukukunda Soykırım Suçu, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara 2008, s. 48. 

72  Bilgi için Bkz. United Nations International Residual Mechanism For Criminal 

Tribunal, “The ICTR In Brief”. http://www.unictr.org/en/tribunal, Erişim 

tarihi:24.04.2017. 

73  Statü’nün tam metni için bkz. http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-

library/941108_res955_en.pdf. Erişim tarihi: 23.04.2017. 

http://www.unictr.org/en/tribunal
http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/941108_res955_en.pdf
http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/941108_res955_en.pdf
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Yugoslavya topraklarında meydana gelen savaşta işlenen suçlar için de Eski 

Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapılmıştır.74  

Her iki uluslararası ceza mahkemesinin yetkisi, sadece Ruanda’da ve Eski 

Yugoslavya’da meydana gelen olaylar için yapılacak yargılamasıyla sınırlıdır. 

Dolayısıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki uluslararası suçlar için mahkemelerde 

yargılama yapılamayacaktır.75 Bu mahkemeler de, Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri 

gibi ad hoc niteliktedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, Ruanda ve Eski 

Yugoslavya’daki olaylar nedeniyle kurulan mahkemelerde kanunilik ilkesine uygun 

olarak yargılamalar yapılmadığından, daimi ve sürekli bir Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve 1998 yılında Roma Statüsü 

hazırlanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey’de kurulmuştur. Roma Statüsü, 

soykırım suçunu, insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını ve nihayet saldırı suçunu 

düzenlemiştir. Belirtmek gerekir ki UCM’yi kuran Roma Statüsü’nün 17. maddesine 

göre, UCM’nin yetkisi tamamlayıcı niteliktedir.76 

 

 

 

 

 

 
74  Bilgi için Bkz. United Nations International Criminal Tribunal for Former 

Yugoslavia, “About the ICTY”. http://www.icty.org/sections/AbouttheICT,  Erişim 

tarihi: 23.04.2017. 

75  Günal KURŞUN, 101 Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları 

Gündemi Derneği, Ankara 2011, s.6.  

http://www.iccnow.org/documents/101_questions_on_the_ICC_Gunal_Kursun_Sep

t_2011_BOOK.pdf, Erişim tarihi: 23.04.2017. 

76  AYDIN, “Evrensel Yargı Yetkisi Uygulamasının Doğurabileceği Bazı Sorunlar”, s. 

105. 

http://www.icty.org/sections/AbouttheICT
http://www.iccnow.org/documents/101_questions_on_the_ICC_Gunal_Kursun_Sept_2011_BOOK.pdf
http://www.iccnow.org/documents/101_questions_on_the_ICC_Gunal_Kursun_Sept_2011_BOOK.pdf


26 

İKİNCİ BÖLÜM 

İNSANCIL HUKUK, KUVVET KULLANMA YASAĞI VE 

DEVLETLERİN MEŞRU SAVUNMA HAKKI 

I. SAVAŞ SUÇU VE İNSANCIL HUKUK İLİŞKİSİ 

A. Genel Olarak 

İnsancıl hukuk, esas olarak silahlı çatışmalar sırasında sivillerin korunmasını 

amaçlayan ve çatışan tarafların uyması gerekli uluslararası hukuk kurallarını içeren 

hukuk dalıdır. Bu bilgilerden hareketle, insancıl hukukunun temel amacının 

magduriyetleri ve vahşeti en aza indirmek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İnsancıl 

hukuka “silahlı çatışma hukuku” ya da “savaş hukuku” denmektedir. Doktrinde, daha 

önceleri “savaş hukuku” terimi tercih edilirken, zaman içinde “savaş” yerini “silahlı 

çatışma” terimine bıraktığından, günümüzde çoğunlukla “insancıl hukuk” ya da “silahlı 

çatışma hukuku” terimi kullanılmaktadır.77  

Savaş suçları dar anlamda uluslararası suçlardan biridir. İnsancıl hukuk 

kurallarının ağır ihlalleri savaş suçlarını doğurmaktadır. Dar anlamda uluslararası 

suçların tanımları ve kapsamları uluslararası ceza mahkemelerini kuran düzenlemelerin 

ilgili maddelerinde belirlenmiştir. Ancak, dar anlamda uluslararası suçlardan insanlığa 

karşı suçları, savaş suçlarını, soykırım suçunu ve son olarak saldırı suçunu ayırt etmek 

konusunda  zorluklar ortaya çıkmaktadır. Hatta yargılamalar, dar anlamda uluslararası 

suçların iç içe geçmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Nazi Almanyası’nda 

 
77  Fikret İLKİZ, “Savaşın Hukuku Olur mu?”, Bianet, 09.09.2013.  

http://m.bianet.org/bianet/hukuk/149758-insancil-hukuk-ve-savas, Erişim tarihi: 

22.02.2018. 

http://m.bianet.org/bianet/hukuk/149758-insancil-hukuk-ve-savas
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Hava Kuvvetleri Komutanı olan Herman Wilhelm Göring, işgal edilen topraklardaki 

insanların Almanya için zorla çalıştırma uygulamasının sorumlusu olması nedeniyle, 

hem insanlığa karşı suçlar hem de savaş suçlarından ötürü Nürnberg Mahkemesi’nde 

yargılanmıştır.78  

Dar anlamda uluslararası suçlar, birbirlerinden farklı içeriklere sahiplerdir. 

Soykırım suçu ya da insanlığa karşı suçlar; işlenebilmesi için savaş halinin 

aranmayacağı, yani barış halinde de işlenebilen suçlar olarak görülmektedir. Oysa, 

savaş suçları kapsamında sayılan fiiller ancak bir silahlı çatışmanın varlığında 

işlenebilir. Farklardan en belirgini, soykırım suçunda soykırım fiillerinin istisnasız 

yasaklanmış olmasıdır. İnsanlığa karşı suçlarda ve saldırı suçunda da aynı durum söz 

konusudur. Ancak, savaş suçlarında yasaklanan fiiller, silahlı çatışmaların ya da savaşın 

kendisi değildir. Yasak olan silahlı çatışma hukuku çerçevesinde belirlenmiş silahlı 

çatışma kurallarının ihlalleridir. Silahlı çatışma hukukunun amaçlarından biri, silahlı 

çatışmalar sırasında silahlı çatışmalara karışmayan insanları korumaktır.79 Savaş ya da 

silahlı çatışmaların yasaklanmaması etik açıdan tartışmalıdır. Yüzyıllardır süregelen 

çatışmalardan ortaya çıkan sonuç, savaşları da kapsayan silahlı çatışmaların 

engellenemeyeceği; en azından mağdurların korunmasının sağlanmasının öncelikli 

olması gerektiğidir.80 Ayrıca, saldırı durumlarına karşılık meşru savunmayla cevap 

verilen silahlı çatışmaların kaçınılmaz olması ve bu durumlarda dahi silahlı çatışmalara 

katılmayan kişilerin korunması temel kaygıları oluşturmaktadır.  

 
78  International Military Tribunal (Nuremberg), Judgement Of 1 October 1946, s. 101-

103. https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf, 

Erişim tarihi: 20.01.2018. 

79  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 471.  

80  Hüsnü ÖNDÜL, "İnsancıl Hukuka Giriş" ,  Cennet Ayhan (der.), Her Zaman 

Yaşamak, SES Yayınları, Ankara 1998, s. 16. http://www.ihd.org.tr/insancil-

hukuka-g/#, Erişim tarihi: 03.08.2017. 

https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf
http://www.ihd.org.tr/insancil-hukuka-g/
http://www.ihd.org.tr/insancil-hukuka-g/
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B. Haklı Savaş Teorisi ve Meşru Savunmaya Geçiş Süreci  

Haklı savaş teorisi en basit anlamıyla, “Batı kültüründe siyasal amaçlar 

doğrultusunda zor kullanımın ne zaman haklı görülebileceğini belirlemeye, böyle haklı 

bir durumda bile zor kullanımını sınırlamaya çalışan tüm düşünce ve pratikleri” 

içermektedir.81 Haklı savaş teorisi jus ad bellum kavramıyla yakından ilgilidir. Jus ad 

bellum, yani silahlı çatışmaya başvurma hakkı kendi içinde bir takım kuralları 

barındırır. Başka bir deyişle, meşru bir amaçla savunma, meşru bir otoriteyle çatışmaya 

girmeden önce de tüm barışçıl yolların tükenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.82 

Ancak kurallar, tarih boyunca yaşanan silahlı çatışmaların meşruluğunun 

sorgulanmasına uygulanmış değildir.83 Meşru savunmanın anlaşılması için haklı savaş 

kavramının gelişim sürecine bakmak yararlı olacaktır. 

Haklı savaş teorisi klasik dönemden itibaren gelişmeye başlamıştır. Klasik 

dönemde, dış düşmanlara karşı verilen savaşlar dışında hiçbir savaşın haklı olamayacağı 

savunulmuştur.84 Hristiyanlıkta, yaşanan siyasallaşma sonucu savaşların 

kutsallaştırılması yoluna gidilmiştir.85 Diğer bir deyişle, Hristiyan geleneğinin dinî 

 
81  James Turner JOHNSON, “Haklı Savaş”, Blackwell Siyasal Düşünceler 

Ansiklopedisi, Edit. Vernon BOGDANOR, C. 1 ( Çev. Bülent Peker / Nevzat 

Kıraç), Ümit Yayımcılık, Ankara 1994, s. 321.  

82  Alex J. BELLAMY, Just Wars; From Cicero to Iraq, Polity Press, Cambridge, 

2014, s. 127. 

83  Oscar SCHACHTER, “Self-Defense and the Rule of Law”, International Law: 

Classic and Contemporary Readings, Edited by Charlotte KU/ Paul F. DIEHL, 

London, 1998, s. 307. 

84  Fulya A. EREKER, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, Uluslararası 

İlişkiler Akademik Dergisi, C. 1, S. 3, Ankara 2004, s. 4.  

http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2010/09/Ilkcaglardan-Gunumuze-

Hakli-Savas-Kavrami.pdf, Erişim tarihi: 26.11.2017.  

85  YALÇINKAYA, s. 109-110.  

http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2010/09/Ilkcaglardan-Gunumuze-Hakli-Savas-Kavrami.pdf
http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2010/09/Ilkcaglardan-Gunumuze-Hakli-Savas-Kavrami.pdf
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liderleri siyasal amaçlarına ulaşmak için kutsal savaşları ortaya çıkarmışlardır. Nitekim, 

5. Yüzyılda Aziz Augistine’in bir din teoloğu olarak ortaya koyduğu, Roma 

İmparatorluğu’nu korumak için Tanrı’nın emriyle savaşılabileceği görüşü; savaşların 

haklı olsun veya olmasın insanlık için kaçınılmazlığı ve ancak Tanrı’nın emrettiği 

savaşların haklı olduğu fikirlerine dayanmaktadır.86 Tanrı’nın emretmediği savaşlarsa, 

meşru otoriteyle ve iyi niyetle ortaya çıkarlarsa ancak haklı savaş sayılabilir, sadece öç 

alma duygusuyla başlatılan ve devam eden savaşlar haklı olarak görülemezler.87 

Avrupa’ya kadar gelen Müslümanların Avrupa topraklarından çıkartılması için 

başlatılan Haçlı Seferlerinde de kutsal mücadele anlayışı ön plana çıkarılmıştır. 

Müslüman geleneğine bakıldığındaysa, Müslümanlığın yayılmasında ortaya çıkan 

engellerin kaldırılması için savaşlar çıkmıştır ve bu amaçla yapılan her türlü savaş haklı 

ve kutsal sayılmıştır. Ancak Müslüman dünyasında Batı dünyasında olduğu gibi, haklı 

ya da haklı olmayan savaş kavramlarına rastlanmamaktadır. Hakim anlayış gereği 

Müslüman olmayanın Müslümanlara açtığı savaşlar da haksız olarak görülmüş, din 

kaynaklı teorilerde ve haklılık tartışmalarında, “Tanrı’nın emri” ve başka dinden olan 

kişilerin saldırılarına yönelik her türlü savaşın haklı olduğu düşünülmüştür. 88 Ayrıca, 

dinî kaynaklarda haklı savaş teorisinin hukuki boyut kazanması hiç tartışılmamıştır. 

Modern döneme geçişle birlikte din öğesi geri plana atılmıştır. Keza, devlet egemenliği 

fikri ortaya çıkmaya başlamış ve ulusalcı ve mutlakiyetçi yeni devlet sistemlerinin 

kurulmaya başlamasıyla ulus devletlerin çıkarına olan herhangi bir savaş haklı savaş 

 
86   Bkz. YALÇINKAYA, s. 112.  

87  EREKER, s. 10-11.  

88  YALÇINKAYA, s. 122. 
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sayılmıştır.89 Sürekli evrimleşen haklı savaş teorisinin, ahlaki boyutunun 

normatifleşmesi modern devletlerin kuruluşu süreciyle birlikte hızlanmıştır.90  

Grotius, savaşların haklılığından ziyade savaşlara başlamanın hukuki yönünü 

sorgulamış ve meşru savunmanın gerekliliği üzerinde durmuştur.91 Uluslararası hukuk 

alanında eserler veren düşünür Emmerich de Vattel de savaşların haklılığını belirleyecek 

bir otoritenin kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.  

II. KUVVET KULLANMA YASAĞI VE MEŞRU SAVUNMA HAKKI 

A. Kuvvet Kullanma 

Savaşların haklılığı tartışılırken değişen savaş pratikleri ve giderek vahşileşen 

savaşların doğurduğu sonuçlar, haklı savaş teorisinin önemini kaybettiğini göstermiştir. 

Haklı savaş kavramının özünde yer alan ahlaki ve etik boyut, normatif bir düzenlemeye 

öncülük ederek haklı savaş teorisinin evrimleşmesine yol açmıştır. Tarihsel süreçte 

yaşanan en önemli gelişme II. Dünya Savaşı’yla birlikte BM’nin kurulması ve Birleşmiş 

Milletler Şartı’nın imzalanmasıdır. BM Şartı evrensel bir kural olan kuvvet kullanma 

yasağını düzenleyerek, devletlere öncelikle barışçıl yollara gitme yükümlülüğü 

getirmiştir. Kuvvet kullanma yasağı, BM Şartı’nın  2. maddesinin 4. fıkrasına göre; tüm 

üyelerin, “uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak 

 
89   ÖRNEK, s. 28.  

90  Mehmet DALAR, “Uluslararası Hukukta ‘ Haklı Savaş ‘ Doktrini: Bir Problemin 

Analizi”, Muhafazakar Düşünce, Y. 4, S. 15, 2008, s. 236. 

https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Dalar/publication/291350825_ULUS

LARARASI_HUKUKTA_HAKLI_SAVAS_DOKTRINI_BIR_PROBLEMIN_AN

ALIZI/links/56a1fc8a08ae984c449aea94/ULUSLARARASI-HUKUKTA-HAKLI-

SAVAS-DOKTRINI-BIR-PROBLEMIN-ANALIZI.pdf, Erişim tarihi: 12.12.2016.  

91  Bkz. YALÇINKAYA, s. 123-125.  

https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Dalar/publication/291350825_ULUSLARARASI_HUKUKTA_HAKLI_SAVAS_DOKTRINI_BIR_PROBLEMIN_ANALIZI/links/56a1fc8a08ae984c449aea94/ULUSLARARASI-HUKUKTA-HAKLI-SAVAS-DOKTRINI-BIR-PROBLEMIN-ANALIZI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Dalar/publication/291350825_ULUSLARARASI_HUKUKTA_HAKLI_SAVAS_DOKTRINI_BIR_PROBLEMIN_ANALIZI/links/56a1fc8a08ae984c449aea94/ULUSLARARASI-HUKUKTA-HAKLI-SAVAS-DOKTRINI-BIR-PROBLEMIN-ANALIZI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Dalar/publication/291350825_ULUSLARARASI_HUKUKTA_HAKLI_SAVAS_DOKTRINI_BIR_PROBLEMIN_ANALIZI/links/56a1fc8a08ae984c449aea94/ULUSLARARASI-HUKUKTA-HAKLI-SAVAS-DOKTRINI-BIR-PROBLEMIN-ANALIZI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Dalar/publication/291350825_ULUSLARARASI_HUKUKTA_HAKLI_SAVAS_DOKTRINI_BIR_PROBLEMIN_ANALIZI/links/56a1fc8a08ae984c449aea94/ULUSLARARASI-HUKUKTA-HAKLI-SAVAS-DOKTRINI-BIR-PROBLEMIN-ANALIZI.pdf
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bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin amaçlarıyla 

bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet 

kullanılmasına başvurmaktan”92 kaçınmalarıdır. Kuralın jus cogens93 niteliği, BM 

Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından belirtilmiş olup söz konusu yasak aslında örf 

ve adet hukukundan kaynaklanmaktadır.94 

BM Şartı’nın ilgili fıkrasında yer alan, “devletlerin toprak bütünlüğü” ya da 

“siyasal bağımsızlık” ve “Birleşmiş Milletler amaçları” olarak ifade bulan kavramlar, 

kuvvet kullanım yasağının değerlendirilmesinde esas alınacaktır. Bu çerçevede meşru 

savunma hakkının kullanımına da ilerleyen kısımlarda değinilecektir.  

Kuvvet kullanımının içerdiği fiiller konusunda iki temel görüş vardır: İlk görüş, 

her türlü kuvvet kullanımını kapsam dahilinde değerlendirirken, sınırlayıcı nitelikte olan 

diğer görüş, kuvvet kullanımını sadece silahlı ve fiziksel kuvvet kullanımı olarak 

görmektedir.95 Sınırlayıcı görüş dayanağını, kuvvet kullanımıyla ilgili maddenin 

hazırlık çalışmalarından ve diğer Şart’ın bazı maddelerinden almıştır. Örneğin, Şart’ın 

önsözünde “ortak çıkarların gereği dışında silahlı kuvvet kullanılmamasından” ve 

 
92  Metin için bkz. https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-

Milletler-Antlasmasi.pdf, Erişim tarihi: 30.11.2017. 

93  Jus Cogens, hiçbir şekilde kendisinden sapılmasına izin verilmeyen ve ancak aynı 

nitelikte genel bir milletlerarası kuralla değiştirilebilen, tüm devletler topluluğu 

tarafından kabul edilen ve tanınan kuraldır. (Tanım için bkz. Verda Neslihan 

AKÜN, Uluslararası Hukukta ve Türk Hukuku’nda Soykırım Suçu, Prof. Dr. Sevin 

Toluner’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma 

ve Uygulama Merkezi, 2004, S. 1-2, s. 52.) 

94  UNITED NATIONS, Yearbook of the International Law Commission, United 

Nations Publication, Vol. 2, New York, 1966, s.247. 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1966_v2.pdf, Erişim tarihi: 

10.07.2017 

95  Bkz. Funda KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve 

Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara1998, s. 27.  

http://mulkiye.org.tr/wp-content/uploads/2015/09/20.pdf, Erişim tarihi: 07.12.2017. 

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1966_v2.pdf
http://mulkiye.org.tr/wp-content/uploads/2015/09/20.pdf
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Şart’ın 44. maddesindeyse silahlı kuvvet kullanımından bahsedilmektedir.96 Kuvvet 

kullanımı ve silahlı saldırıların aynı anlamda kullanıldığını gösteren 51. maddede, 

meşru savunma halinin, yalnızca bir silahlı saldırının varlığı halinde mümkün olduğu 

belirtilmiştir.97 Görüşü pekiştiren diğer belge de 1970 tarihli Devletler Arasında Dostça 

İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Genel Kurul kararıdır ve 

kararda yalnızca silahlı kuvvet kullanımı üzerinde durulmuştur.98 Kuvvet kullanımının 

kapsamını belirlemeye yönelik aksi görüşse, Şart’ın ilgili maddesinin amacına göre 

yorumlanması gerektiğini ve dolayısıyla sınırlayıcı görüş uyarınca yapılan bir yorumun, 

BM Şartı’nın amacına aykırılık teşkil edeceğini savunmaktadır.99 Kuvvet kullanımı, 

silahlı saldırılar, savaşlar ve silahlı çatışmaları kapsayan çerçeve bir kavramdır. Kuvvet 

kullanımının yalnızca silahlı veya fiziksel kuvvet kullanımını kapsadığı görüşüne 

katılmak daha isabetli görülmektedir. 

 
96  BM Şartı Madde 44: “Güvenlik Konseyi kuvvet kullanmaya karar verdiği zaman 

Konseyde temsil edilmeyen bir üyeyi, 43. madde uyarınca üstlenilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için silahlı kuvvet vermeye çağırmadan önce o 

üyeyi dilerlerse kendi silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin kullanılmasına ilişkin 

Güvenlik Konseyi kararlarına katılmaya çağıracaktır.” 

97  BM Şartı Madde 51: “Bu Antlaşmanın 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 

Konseyine bildirilir ve Konseyin 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.”  

98  Bkz. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ, İnsancıl Hukuka Giriş, B. 2, Beta Yayınları, İstanbul 

2012, s. 19-20.  

99  Bkz. Hande GÜR, Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Savunmada ‘İsteksiz veya 

Aciz Doktrini’, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 9. 
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BM Şartı’ndaki kuvvet kullanımı, devletlere doğrudan yönelmiş silahlı güç 

kullanımını değil dolaylı güç kullanımlarını da yasaklamıştır.100 Genel olarak görüş 

birliği olsa da dolaylı silahlı kuvvet kullanımının kapsamı tartışmalıdır. Devletler 

Arasında Birleşmiş Milletler Şart’ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya 

ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri101 uyarınca, 

gayri nizami asker grupları ya da silahlı çeteler kurarak örgütlerin faaliyetlerine destek 

vermek, örgütleri güçlendirmek de kuvvet kullanımı kapsamında yasaklanmıştır.102  

Yukarıdaki kuvvet kullanımı içeriğini hatırlamak gerekirse, kuvvet kullanım 

biçimlerinden birini de saldırılar oluşturmaktadır. Saldırı, BM Şartı’nın Güvenlik 

Konseyi’nin kuvvet kullanabileceği halleri düzenleyen 39. maddesinde SSCB’nin talebi 

üzerine yer almıştır. BM Şartı’nın 39. maddesi de saldırının tanımlanması için yeterli 

olmamıştır. Saldırıya en geniş yer veren kaynak, BM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1974 

tarihli A/3314 Sayılı Kararıdır. Karara göre, örneğin bir devletin başka bir devlet 

topraklarını askeri kuvvetleriyle birlikte işgal etmesi ya da o topraklara hükmetmesi, 

başka devletin ülkesinde bombalı saldırıda bulunması, askeri kuvvetlerle birlikte abluka 

altına alması ve başka devlete silahlı grupları göndermesi saldırı olarak 

nitelendirilmiştir. Roma Statüsü’nde de saldırı uluslararası suç olarak düzenlenmiş ve 

düzenlemede BM Şartı’na ve ilgili BM Genel Kurulu kararına atıf yapılmıştır.103 

 
100 Sebastian HESELHAUS, “International Law and Institutions: International Law 

and Use of Force”, Encyclopedia of Life Support System, s. 26. 

https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-36-01-02.pdf,                                       

Erişim tarihi: 21.01.2018.  

101  Metin için bkz.  

  http://uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_30.pdf, Erişim tarihi:   

21.01.2018.  

102  HESELHAUS, s. 127.  

103  Roma Statüsü Madde 8bis:  

https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-36-01-02.pdf
http://uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_30.pdf
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  “1. Bu Statü’nün amacı bakımından “saldırı suçu”, bir Devletin siyasi veya askerî 

eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yönetebilme konumunda bulunan 

bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı ve boyutu itibariyle Birleşmiş Milletler 

Şartı’nı açıkça ihlal eden bir saldırı fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması 

veya icrasını ifade eder.  

2. Paragraf 1’in amacı bakımından “saldırı fiili”, bir Devlet tarafından, bir başka 

Devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı veya 

Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı başka şekillerde silahlı kuvvet kullanılmasıdır. 

Aşağıdaki eylemlerden her biri, savaş ilan edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, 

BM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1974 tarih ve 3314 (XXIX) sayılı kararına uygun 

olarak saldırı fiili biçiminde değerlendirilir:  

(a) Bir Devletin silahlı kuvvetlerince, bir diğer Devletin topraklarına yönelik olarak 

yapılan istila veya taarruz ya da ne kadar geçici olsa da, bu tür bir istila veya 

taarruzdan kaynaklanan herhangi bir askerî işgal veya kuvvet kullanarak başka bir 

Devletin topraklarının tümünün ya da bir bölümünün ilhakı;  

(b) Bir Devletin silahlı kuvvetleri tarafından, başka bir Devletin ülkesine karşı 

yapılan bombardıman veya bir Devlet tarafından diğer Devletin ülkesine karşı 

gerçekleştirilen herhangi bir silah kullanımı;  

(c) Bir başka Devletin silahlı kuvvetleri tarafından, bir Devletin limanlarının veya 

kıyılarının ablukaya alınması;  

(d) Bir Devletin silahlı kuvvetleri tarafından, bir başka Devletin kara, deniz veya 

hava kuvvetlerine ya da deniz ve hava filolarına saldırı;  

(e) Kabul eden Devletle yapılan bir anlaşma uyarınca o Devletin ülkesinde bulunan 

kullanılması veya anlaşmanın sona ermesinden sonra da bu topraklardaki varlığını 

devam ettirmesi;  

(f) Topraklarını başka bir Devletin kullanımına tahsis eden bir Devletin, 

topraklarının diğer Devlet tarafından üçüncü bir Devlete karşı bir saldırı eyleminde 

kullanımına izin vermesi;  

(g) Bir başka Devlete karşı yukarıda sayılan fiiller düzeyinde silahlı kuvvet 

eylemleri gerçekleştiren silahlı çetelerin, grupların, düzensiz birliklerin veya paralı 

askerlerin bir Devlet tarafından veya bir Devlet adına gönderilmesi ya da o 

Devletin bu eylemlere önemli ölçüde katılması.” 
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Saldırı ve silahlı saldırılar da kavram itibariyle uluslararası hukukta tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, saldırı, kuvvet kullanımıyla aynı anlamda kullanılmıştır.104 Oysa 

saldırı, kuvvet kullanımının altında değerlendirilmektedir. Kuvvet kullanımı yalnızca 

saldırıları kapsamamaktadır. Silahlı saldırı kavramı, BM Şartı 2/4. maddesinde 

yasaklanan kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidine göre daha dar bir anlam 

içermektedir. Yani her türlü silahlı saldırı eylemi kuvvet kullanma yasağını ihlâl 

ederken, kuvvet kullanma yasağını ihlâl eden her eylem silahlı saldırı şeklinde 

gerçekleşmeyebilecektir.105 

Savaşların, silahlı çatışmaların ve savaş boyutuna varmayan silahlı çatışmaların 

tanımlarını yapmak zordur. Hatta devletlerin, silahlı çatışma ve savaş kavramlarının 

anlamları ve tanımları, hakkında en çok ihtilafa düştükleri kavramlardır.106 Cenevre 

Sözleşmesi’nde de hiçbir tanım yapılmamıştır. Doktrindeki bazı yorumlardan, 

savaşların fiilî olgu oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. De facto olgu olan savaşlar, 

yoğunluklarının fazla oluşu ve bölgesel olarak daha geniş alanlarda meydana gelmeleri 

nedeniyle tarafların arasındaki ilişkileri tamamen ortadan kaldırmaktadır.107 Aynı görüş 

uyarınca silahlı çatışmalarda, taraflar arasındaki diplomatik ilişkiler askıya 

alınmamaktadır. Savaşlar ve savaş boyutuna varmayan silahlı çatışmaları ayırt 

edebilmek için ayrıca devletlerin çatışmaya başvurma amaçlarına bakılması 

gerekmektedir. Bu yüzden de denilebilir ki; “İki devlet arasında savaş ilan etmeden 

veya koşullu ültimatom olmadan düşmanca davranışlar ortaya çıkarsa, taraflar, bunu 

 
104  Bkz. Sadi ÇAYCI, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılması, Genel Kurmay Basımevi, 

Ankara 1995, s. 35. 

105 Berdal ARAL, Uluslararası Hukukta Meşru Savunma Hakkı, Siyasal Kitabevi 

Ankara 1999, s.17. 

106  TÜTÜNCÜ, s. 13.  

107  Funda KESKİN ATA, “Uluslararası Hukukta Savaş ve Barış”, Mülkiye Dergisi, 

38(3), 2014, s. 85. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/1046, Erişim tarihi: 

21.02.2018.  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/1046
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savaş durumu olarak tanımadıklarını açık bir şekilde belirtmedikçe bu davranışlar 

hukuki anlamda” savaş sayılırlar.108 

O halde, silahlı çatışmaların, savaşlara nazaran geniş bir çerçevede 

değerlendirilmesi gerekmektedir.109 Zira, silahlı çatışmalar içlerinde savaşları 

barındırdığı gibi savaş boyutuna varmayan silahlı çatışmaları da kapsamaktadır. Son 

olarak, savaşların ne amaçlarla çıktığının ya da devletlerin savaşma niyetinin olup 

olmadığı meselelerinin, savaş kavramının tanımlarıyla yakından ilişkisi vardır.110 Silahlı 

çatışmanın tanımlanması daha kolay, kapsamı daha belirgindir. Keza, silahlı kuvvet 

kullanımı geniş çaplı ve yoğun kuvvet kullanma yolu olan savaşları kapsadığı gibi 

bombardıman benzeri, daha dar kapsamlı kuvvet kullanım yollarını da 

kapsamaktadır.111  

Saldırıların, silahlı saldırıların, savaşların ve silahlı çatışmaların hepsi, 

uluslararası ilişkiler anlamında, devletlerin birbirlerine yönelik kuvvet kullanım 

yöntemleridir. Saldırı ve silahlı saldırılarda tek bir taraf varken, silahlı çatışmalarda ve 

savaşlarda iki veya daha fazla taraf vardır.112  

Kuvvet kullanım kapsamında değerlendirilmeleri tartışmalı olan müdahaleler, 

bir devletin diğer devletin işlerine ve iç işleyişine, kendi iradesini kabul ettirebilmek 

amacıyla karışması olarak tanımlanmaktadır.113 Müdahaleler kuvvet kullanmayla 

gerçekleşebileceği gibi yaptırımlar yoluyla da gerçekleşmektedir. Müdahale çeşitleriyle 

 
108  TÜTÜNCÜ, s. 59. 

109  Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: Dördüncü Kitap, B. 2, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2006, s. 139.  

110  KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 20.  

111  KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 25.  

112  Bkz. KESKİN ATA, “Uluslararası Hukukta Savaş ve Barış”, s. 85.  

113 Aydın İPEK, Anayasa ve Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Kuvvet Kullanımı, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İzmir 2007, s. 245. 
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ilgili birçok sınıflandırma doktrinde yapılmıştır. Bir sınıflama; insani sebeplerle 

müdahaleleri, yurt dışında bulunan vatandaşları korumak için müdahaleleri, iç 

çatışmalara yönelik müdahaleleri ve nihayet davet yoluyla yapılan müdahaleleri 

kapsamaktadır.114 Diğer görüşe göre müdahaleler ikiye ayrılmaktadır: Askeri kuvvet 

kullanılımını içermeyen müdahaleler ve askeri müdahaleler.115 Askeri kuvvet içmeyen 

müdahaleler; siyasi ve ekonomik baskıları içeren müdahalelerdir ve kuvvet kullanma 

yasağı kapsamında değerlendirilmemektedir. Askeri müdahaleler ise, silahlı kuvvet 

kullanımı kapsamında sayılmakla birlikte, amaçları gereği bir ülkenin bağımsızlığına 

aykırılık teşkil etmiyorsa ya da BM amaçlarını ihlal etmiyorsa kuvvet kullanım 

yasağında değerlendirilemez. 

B. Kuvvet Kullanma Yasağı   

BM Şartı’nın getirdiği en önemli kural, kuvvet kullanma yasağıdır. BM 

Şartı’ndan önce kuvvet kullanma yasağına benzer düzenlemeler, Briand Kellog Paktı ve 

Milletler Cemiyeti Paktı’nda yer almıştır. I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinin bir daha 

yaşanmaması için Milletler Cemiyeti kurulmuş ve Milletler Cemiyeti Misak’ı 

imzalanmıştır. Bu Misak’ta uluslararası sorunların barış yoluyla çözülmesi gerektiği 

düzenlendiği gibi devletlerin savaşa başvurma yetkisi de kısıtlanmıştır.116 Birçok devlet 

tarafından imzalanan Briand-Kellog Paktı, üç maddeden oluşan kısa içeriğiyle savaşın 

mutlak bir şekilde yasaklandığını düzenlemiştir.117 Meşru savunma hakkı Paktın 

 
114  İPEK, s. 248-260.  

115 Sertaç Hami TAŞEREN, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet 

Kullanmalarının Sınırları, Ankara 2003, s. 97.  

116  ÖRNEK, s. 32. 

117  Louis MENAND, “What Happens When War is Outlawed”, The New Yorker, 

2017, s.1.  
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maddelerinde kaleme alınmamıştır; fakat taraf devletlerce meşru savunmanın bir hak 

olduğu zaten kabul edilmiştir. Dikkat edildiğinde, iki önemli belgenin ortak özelliği 

savaş boyutuna ulaşmayan silahlı çatışmaların kapsam dışı bırakılması ve savaşların 

mutlak bir şekilde yasaklanmış olmasıdır.  

BM Şartı, yukarıda bahsedilen diğer belgelerden farklı olarak, kuvvet 

kullanımını yasaklamıştır. Diğer bir deyişle, sadece savaşlar değil, kuvvet kullanımının 

da bu belgeyle yasaklanmasının sebebi, her iki belgenin geçerli olduğu dönemlerde 

devletlerin girdikleri savaş boyutuna varmayan çatışmalarda, sözleşmede taahhüt edilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesidir.118 Bu sebeple doğan tüm olumsuzluklar, BM 

Şartı’nda getirilen kuvvet kullanma yasağıyla giderilmeye çalışılmıştır.  

BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasında düzenleme bulan kuvvet kullanma 

yasağı, kuvvet kullanımını yasakladığı gibi, kuvvet kullanma tehdidini de 

yasaklamaktadır. Kuvvet kullanımının, silahlı veya fiziksel kuvvet kullanımını 

kapsadığının kabulünden hareketle, kuvvet kullanma tehdidi, bir devletin istekleri 

yerine getirilmezse kuvvete başvuracağını açıklaması olarak tanımlanmaktadır.119  

Ancak alelade, belirsiz bir zamanda gerçekleşeceği söylenen bir kuvvet kullanma 

tehdidi bu madde kapsamında değildir. Tehdidin sözle ya da eylemle gerçekleştirilmesi 

ve her an gerçekleşmesi muhtemel bir tehdidi barındırması gerekmektedir.120  

BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasındaki kuvvet  kullanma yasağı 

milletlerarası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için geçerli değildir. Yani, uluslararası 

nitelikte olmayan silahlı çatışmalara, uluslararası güvenliği tehdit etmedikleri sürece 

 

https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/what-happens-when-war-is-

outlawed,  Erişim tarihi: 30.11.2017. 

118  KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 26. 

119  Belatchew ASRAT, Prohibition of Force Uncler the UN Charter, A Stııdy of Article 

2(4), Uppsala lustus Förlag, 1991, s.39-40. 

120  KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 37.  

https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/what-happens-when-war-is-outlawed
https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/what-happens-when-war-is-outlawed
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kural uygulanmamaktadır. Şart’ın 2. maddesinin 7. fıkrasına göre ulusal bazı 

çatışmaların uluslararası barışı ihlal etmeleri halinde BM’nin zorlayıcı önlemler alması 

mümkün kılınmıştır.121  

BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasından, bir devletin diğer bir devletin ülkesel 

bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığını hedef almayan operasyonlarının yasaklanmadığı 

sonucu çıkmaktadır. Yani, herhangi bir operasyon başka bir devletin sınırlarını, 

bağımsızlığını ihlal etmiyorsa ve aynı zamanda BM’nin amaçlarıyla da çatışmıyorsa, 

kuvvet kullanımından söz edilmeyecektir. Bu noktada bir devletin ülkesel bütünlüğüne, 

siyasi bağımsızlığına yönelik kuvvet kullanımının içeriğinin belirlenmesinin önemli 

olduğunu vurgulamak gerekmektektedir.  

Bir devletin ülkesel bütünlüğünü sağlamak, bir devletin ülkesinin parçasının 

kaybını engellemek adına geçmişte de sözleşmeler imzalanmıştır. Örnek olarak; Kırım 

Savaşı’nı kazanan Osmanlı Devleti’yle, Birleşik Krallık ve Fransa arasında imzalanan 

1856 tarihli Paris Antlaşması’nda, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupa 

tarafından korunacağı düzenlenmiştir.122 Antlaşmayla birlikte ortaya çıkan ülkesel 

bütünlüğün korunması anlayışı, II. Dünya Savaşı’na kadar geçerli olmuştur.123 Ancak, 

II. Dünya Savaşı’yla birlikte savaşların ve silahlı çatışmaların niteliği değişmiştir. Daha 

öncesinde toprak işgalleri yaygınken, II. Dünya Savaşı’ndan itibaren uluslararası silahlı 

 
121  BM Şartı’nın 2. maddenin 7. fıkrası: “İşbu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş 

Milletlere 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. Bölümde öngörülmüş olan 

zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde engellemez.”  

122  Anthony D’AMATO, “The Meaning of the Article 2(4) in the UN Charter”, 

Northwestern University School of Law: Public Law and Legal Theory Series, No: 

13-30, 1995, s. 2. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321806, 

Erişim tarihi: 22.08.2017. 

123  D’AMATO, s. 2. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321806
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çatışmaların daha çok başka devletlere müdahale amaçlı olduğunu gözlemlemek 

mümkündür. Dolayısıyla BM Şartı’nda, ülkesel bütünlük ve bağımsızlığın devletin 

egemenliği anlayışıyla özdeşleştiği söylenebilir.124  

Bir devletin egemenliğini ihlal etmeden başka bir devlet tarafından yapılan 

herhangi bir müdahalenin olabilirliği sorunu ortaya çıkmaktadır. 1976 yılında Tel 

Aviv’den Paris’e giden Air France uçağının kaçırılması üzerine İsrail’in vatandaşlarını 

kurtarmak için yaptığı müdahale, insancıl müdahaleye örnek olarak verilebilir.125 27 

Haziran 1976 tarihinde Tel Aviv’den Paris’e giden bir Air France uçağı iki Alman iki 

Filistinli hava korsanı tarafından kaçırılmış ve 248 yolcuyla birlikte uçak Uganda 

topraklarına zorunlu iniş yapmıştır. İsrail vatandaşı olmayan yolcular serbest bırakılmış 

ve İsrail vatandaşları da, İsrail ordusunun Uganda topraklarındaki müdahalesiyle 

kurtarılmıştır.126  

Bir devletin bağımsızlığına ya da toprak bütünlüğüne müdahale niteliğinde 

olmayan operasyonların da olabileceğinden hareketle, devletin müdahalede bulunurken 

amacının ve niyetinin belirgin olarak ortaya konması hususu önem göstermekte ve 

doktrinde tartışılmaktadır. Genel olarak amacın ve niyetin araştırılma sürecinin ispat 

sorununu ortaya çıkaracağı ve devletler tarafından kötüye kullanımla sonuçlanacağı 

düşünülmüştür.127  

Yukarıda da belirtildiği gibi kuvvet kullanma yasağı, kapsamı net bir yasak gibi 

gözükse de, aslında tanımlanma ihtiyacı olan başka kavramları da içermektedir. Ayrıca, 

kuvvet kullanma yasağıyla ilgili her bir tartışmanın yeni bir tartışmayı doğurduğunu 

ifade etmek doğru olacaktır. 

 
124  D’AMATO, s. 3.  

125  KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 39. 

126  Haber için bkz. http://tr.euronews.com/2016/07/05/netanyahu-entebbe-operasyonu-

nun-40-yil-donumunde-uganda-da, Erişim tarihi: 23.01.2018.  

127  Bkz. KESKİN, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, s. 40.  

http://tr.euronews.com/2016/07/05/netanyahu-entebbe-operasyonu-nun-40-yil-donumunde-uganda-da
http://tr.euronews.com/2016/07/05/netanyahu-entebbe-operasyonu-nun-40-yil-donumunde-uganda-da
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C. Kuvvet Kullanma Yasağının İstisnası Olarak Birleşmiş Milletler (BM) 

Güvenlik Konseyinin Kuvvet Kullanma Yetkisi 

BM Şartı’nın ilgili maddesinde kuvvet kullanımı yasaklanmasına rağmen, aynı 

Şart kuvvet kullanımına ilişkin iki temel istisna getirmiştir. Bunlardan ilki, BM 

Güvenlik Konseyi’nin yetkisi kapsamındaki eylemlerdir. Diğeri de BM Şartı’nın 51. 

maddesinde düzenlenen ve ayrı başlık altında incelenecek olan meşru savunma 

hükümleridir.  

BM’nin en etkili organı olarak tanımlanan Güvenlik Konseyi, güvenlik ve barış 

konularında faaliyet göstermektedir.128  BM’nin diğer organı olan ve 193 üye devletten 

oluşan Genel Kurul’dan farklı olarak Güvenlik Konseyi, beş daimi ve on geçici üyeden 

oluşmaktadır. Daimi üyeler; ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya’dır.  

Güvenlik Konseyi’nin BM Şartı’yla temel görevleri belirlenmiştir. Bunlar; 

uluslararası barış ve güvenliği sağlamak,129 milletler arasında dostluk ilişkilerini 

geliştirmek ve uluslararası problemlerin çözümünde barışçıl yöntemlere başvurulmasını 

 
128  Zeliha SAĞLAM, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için Reform Talepleri”, 

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2014, s. 4.  

http://insamer.com/wp-content/uploads/2014/03/BİRLEŞMİŞ-MİLLETLER-

GÜVENLİK-KONSEYİ-İÇİN-REFORM-TALEPLERİ.pdf, Erişim tarihi: 

03.12.2017. 

129  BM Antlaşması Madde 24:  

“1. Birleşmiş Milletlerin üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak 

için uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik 

Konseyine bırakırlar ve bu sorumluluğun gereğince görevlerini yerine getirirken 

Güvenlik Konseyinin kendi adlarına hareket ettiğini Kabul ederler.  

2. Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletlerin Amaç ve 

İlkelerine uygun hareket eder. Bu görevleri yerine getirebilmesi için Güvenlik 

Konseyine verilmiş belirli yetkiler VI, VII, VIII ve XII. Bölümlerinde gösterilmiştir.  

3. Güvenlik Konseyi, Genel Kurula incelenmek üzere yıllık raporlar ve gerektiğinde 

özel raporlar sunar.”  

http://insamer.com/wp-content/uploads/2014/03/BİRLEŞMİŞ-MİLLETLER-GÜVENLİK-KONSEYİ-İÇİN-REFORM-TALEPLERİ.pdf
http://insamer.com/wp-content/uploads/2014/03/BİRLEŞMİŞ-MİLLETLER-GÜVENLİK-KONSEYİ-İÇİN-REFORM-TALEPLERİ.pdf
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sağlamak,130 silah kullanımını en aza indirmek ve uluslararası problemlerin çözümü için 

devletler arasında iş birliği oluşturmaktır.131 Her ne kadar BM Statüsü’nde uygulanması 

öngörülen en temel görev, Güvenlik Konseyi’nin devletleri silahsızlanmaya yöneltmesi 

olsa da Güvenlik Konseyi’nin bazı koşullarda zorlayıcı tedbirler almasına da izin 

verilmiştir. Tedbirler, anlaşmazlıkların çatışmaya dönmesi, barış ve güvenliğin 

bozulması halinde aşamalı olarak uygulanabilir. Çünkü askerî harekâta varan tedbirlerin 

uygulanması öncelikle Güvenlik Konseyi tarafından ateşkes talebinin olmasına 

bağlıdır.132 Güvenlik Konseyi’ne verilen yetki, Güvenlik Konseyi tarafından verilen 

kararlardan hareketle eleştirilmiştir. Eleştirilere göre, Güvenlik Konseyi aslında 

dünyanın en güçlü beş ülkesinden oluşmaktadır. Her ne kadar Güvenlik Konseyi’nin 

 
130   BM Antlaşması Madde 33: 

“1. Süregitmesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye 

düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar her şeyden once görüşme, 

soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile bölgesel 

kuruluş ya da anlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka yollarla buna 

çözüm aramalıdırlar.  

2. Güvenlik Konseyi, gerekli gördüğünde tarafları aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi 

yollarla çözmeye çalışır.”  

131  BM Antlaşması Madde 26: 

 “Dünyanın insan ve ekonomi kaynaklarının, yalnızca en küçük bölümünü 

silahlanmaya ayırarak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanıp korunmasını 

kolaylaştırmak için Güvenlik Konseyi, 47. maddesinde öngörülen Askeri Kurmay 

Komitesinin de yardımıyla, silahlanmanın düzenlenmesi için bir sistem kurmak 

üzere Birleşmiş Milletler üyelerine sunulacak planlar hazırlamakla yükümlüdür.” 

132  BM Antlaşması Madde 45:  

“Birleşmiş Milletlerin ivedi askerî önlemler alabilmesini sağlayabilmek üzere 

üyeler, birleşik uluslararası zorlayıcı önlemleri yürütmek için derhal 

kullanılabilecek ulusal hava kuvveti birlikleri bulunduracaklardır. Bu birliklerin 

güç ve hazırlık derecesi ile bunların birlikte hareketini düzenleyen planlar, 43. 

maddeíde belirtilen özel anlaşmanın ya da anlaşmaların ön gördüğü sınırlar içinde 

Askeri Kurmay Komitesinin yardımı ile Güvenlik Konseyince belirlenecektir.” 
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denetlemesi sistemi BM’de kurulmuşsa da, söz konusu beş devletin verdiği kararlar 

uluslararası hukuk sınırlarının zorlandığı ve politik çıkarlara hizmet eden kararlar haline 

gelmiştir.133  

D. Kuvvet Kullanma Yasağının İstisnası Olarak Meşru Savunma Hakkı ve 

Önleyici Meşru Savunma 

1. Genel Olarak 

Meşru savunma, her türlü kuvvet kullanımı için değil silahlı saldırının varlığı 

halinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kuvvet kullanım yasağı fiziksel ve silahlı kuvvet 

kullanımlarını kapsasa da, meşru savunmanın geçerliliği sadece silahlı kuvvet kullanımı 

ya da silahlı saldırılara karşılık söz konusudur. BM Şartı’nın 51. maddesinde kuvvet 

kullanmanın diğer istisnası olan meşru savunma şu şekilde düzenleniştir; “Bu 

Antlaşmanın 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 Konseyine bildirilir ve Konseyin 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.”134 İç hukuklardaki meşru savunma hakkı, sınırları açıkça belirlenmiş 

 
133  Michael WOOD, “International Law and The Use of Force: What Happens in 

Practice?”, Indian journal of International Law, Vol: 53, 2013, s. 353. 

http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Wood_article.pdf/, Erişim tarihi: 03.12.2017.  

134  Dino KRITSIOTIS, “Theorizing On Force and Intervention”, The Theory of 

International Law, Edited by Anne OXFORD/ Florian HOFFMAN/ Martin 

CLARK, Oxford University Press, UK, 2006, s. 657.  

http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Wood_article.pdf/
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kurallara bağlı olup insanın kendini koruma iç güdüsüne dayandırılmıştır.135 

Uluslararası hukuktaysa meşru savunma devletlerin egemenliği ilkesi doğrudan 

alakalıdır.  

BM Şartı’nın 51. maddesine bakıldığında, meşru savunma için belirlenen 

şartlardan ilki silahlı saldırının varlığıdır. BM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1974 tarih ve 

A/3314 sayılı Saldırının Tanımı Kararında yer alan ve aşağıda sayılan fiiller saldırı 

niteliğindedir:  

“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 askeri işgal veya kuvvet yoluyla 

başka bir Devletin ülkesinin veya bir bölümünün ilhaki;  

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 veya 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 Devlette sonuncusuyla yapılan bir anlaşmaya 

göre bulunan silahlı kuvvetlerinin o anlaşmada öngörülen hükümlere 

aykırı bir şekilde kullanılması veya bu silahlı kuvvetlerinin 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 nizami askerlerin 

veya paralı askerlerin gönderilmesi veya bu gibi fiillere önemli ölçüde 

karışılması (müdahil olunması)”136 

Düzenlemeden görüleceği üzere, son madde hariç diğer maddeler doğrudan 

saldırı teşkil eden fiilleri içermektedir. Bu fiiller sınırlı sayıda değildir.137 Ancak 

 
135  GÜR, s. 23. 

136  Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk, B. 8, Beta Yayınları, İstanbul 2005, s. 141-

142. 

137  GÜNDÜZ, s. 142.  
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vurgulanması gereken husus, belirtilen fiillerin silahlı saldırı değil, saldırı fiilleri 

olduğudur.  

Meşru savunma sayılabilecek silahlı saldırıların, Güvenlik Konseyi’ne 

bildirilmesi gerekmektedir. Güvenlik Konseyi’nin müdahalesine kadar meşru savunma 

durumu devam edecektir. Diğer bir deyişle, meşru savunma Güvenlik Konseyi’nin 

alması gereken önlemlerin yerine geçecek sınırsız bir hak değildir.138 Eğer Güvenlik 

Konseyi, gerekli önlemleri almazsa devletlerin meşru savunma hakkı devam edecektir.  

BM Şartı’nda belirtilen meşru savunma aslında örf ve adet hukukundan 

kaynaklanmaktadır.139 Aşağıda ayrıntılı anlatılacak UAD’de görülmüş Nikaragua 

Davası’nda meşru savunmanın doğal bir hak olduğu, devletlerin bu hakkı 

egemenliklerinin bir yansıması olarak kullandıkları belirtilmiştir.140  

Doğal bir hak olan meşru savunma hakkı iki şekilde ortaya çıkarmaktadır: 

Bunlardan ilki, bireysel meşru savunma; ikincisi müşterek meşru savunmadır. Müşterek 

meşru savunma örf ve adet hukukundan değil bizzat BM Şartı’nın 51. maddesinden 

kaynaklanmaktadır.141 Müşterek meşru savunma, “mağdur devletin kendisine silahlı 

saldırıda bulunduğunun ve dolayısıyla meşru müdafaa hakkını kullanma yetkisinin 

doğduğunun tespitini yapmasıyla, başka devletlerden yardım çağrısında bulunması” olarak 

 
138  ÖRNEK, s. 46. 

139  Ulaş KARADAĞ, “Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Meşru Müdafaa 

Hakkı”, İÜHFD, C. 7, S. 2, 2016, 177. http://dergipark.gov.tr/download/article-

file/275158, Erişim tarihi: 25.01.2018.; ÖRNEK, s. 43.  

140 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America), 27 Haziran 1986, parag. 176. 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf, 

Erişim tarihi: 25.01.2018.  

141  ÖRNEK, s. 43.  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275158
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275158
http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf
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tanımlanabilir.142 Müşterek meşru savunma ve bireysel meşru savunmaya ilişkin şartlar 

aynıdır. 

Meşru savunmanın varlığı için örf ve adet hukukundan kaynaklanan bir şart; 

gereklilik ve orantılılıktır. Orantılılık, saldırgan devleti yok etmeyi değil gücünü kırmayı 

hedefleyen, saldırı ile orantılı fiillerdir. Orantılılık, saldırıya uğrayan devletin aynı silahlarla 

cevap vermesi demek değildir. Fakat savunmanın saldırıda bulunan devletin saldırılarına 

son vermesine yetecek orantıda olması demektir.143 Gereklilik ise saldırıyı durdurmak için 

kuvvet kullanımının mecburi olmasıdır.144  

Örf ve adet hukukuna bakıldığında karşımıza çıkan diğer şartlar da 1837 yılında 

yaşanmış Carolina olayları145 nedeniyle ortaya çıkmıştır. Olaylardan sonra, İngiltere kendi 

kuvvet kullanımını meşru savunma ile açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanı, bu argümana 

karşı çıkarak meşru savunma için belli koşulların olduğunu belirtmiştir. Bunlar; saldırının 

meşru savunmayı gerekli kılması, ani, karşı konulamaz olması, saldırıya uğrayan devletin 

başka seçeneğinin olmaması ve aşırı veya makul olmayan bir şeyin yapılmamasıdır.146  

 
142  PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: Dördüncü Kitap, s. 121. 

143  Sevin TOLUNER, “Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Davasındaki 

Yargı ve Meşru Savunma Hakkı‟, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı 

Dış Politika Sorunları, B. 2, Beta Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 464. 

144  PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: Dördüncü Kitap, s. 120.; ÖRNEK, s. 46.; 

TÜTÜNCÜ, s. 21 

145  Carolina Olayları: Kanada’nın İngiltere’ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi 

sırasında Kanada, ABD’nin çeşitli eyaletlerinden destek istemektedir. ABD’nin 

genel tutumu tarafsızlık olmasına rağmen, Carolina adlı Amerikan bandıralı bir 

gemi Kanada’ya mühimmat taşımaktadır. Bu gemi, İngiltere ordusu tarafından 

Amerika limanlarından birinde sıkıştırılmış ve Niagara Şelalesinden düşmesi 

sağlanmıştır. Bu olayda birçok Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Kaynak 

için Bkz. http://www.historycentral.com/Ant/caroline.html, Erişim tarihi: 

27.01.2018. 

146  GÜR, s. 24.  

http://www.historycentral.com/Ant/caroline.html
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2. Önleyici Meşru Savunma Hakkı  

Silahlı saldırı olmaksızın çok yakın bir tehdide yönelik kuvvet kullanımının 

mümkün olması halinde önleyici meşru savunma hakkı ortaya çıkmaktadır. BM Şartı’na 

51. maddesi, silahlı saldırının gerçekleşmesi halinde meşru savunma hakkının 

doğduğunu açıkça ortaya koymaktadır.147 Ancak karşıt bir görüş, devletlerin sıkça 

başvurdukları önleyici nitelikteki meşru savunma hakkını genel olarak örf ve adet 

hukukuna dayandırmakta; ancak bu hakka başvurabilmek için sıkı şartların belirlenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Doktinde genel kabul gören görüşe göre; ancak 

gerçekleşmesi muhakkak olan saldırılara yönelik önleyici meşru savunma kabul 

edilebilir.148 Gerçekleşmesi muhtemel olan bir silahlı saldırıya yönelik meşru savunma 

hakkını kullanmak uluslararası düzenin, barışın ve güvenliğin ihlali olacaktır. Kaldı ki, 

bir silahlı saldırının gerçekleşmesi muhakkak olsa bile meşru savunma hakkı sınırsız 

kullanılamamakta, yukarıda anlatılan koşullar aranmaktadır. 

ABD’deki ikiz kulelere yapılan 11 Eylül saldırısından sonra gündeme gelen ve 

literatüre Bush Doktrini olarak geçen görüş; ABD’nin güvenliğini garanti altına almak 

adına, devletlerin ittifakına başvurmadan tehdit olarak algıladığı durumlara karşı 

doğrudan müdahale edebilmesi şeklinde özetlenebilir.149 Ancak önleyici meşru savunma 

 
147  AKSOY, s. 4.  

148  Yoram DINSTEIN, War Agression and Self Defense, 3rd Edition, Cambridge 

University Press, UK 2001, s. 168.  

149  Merve AKSOY, “Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı Kapsamında Bush Doktrini ve 

ABD’nin Irak’ı İşgali”, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2016, 

s. 5. 

http://www.ihhakademi.com/wp-content/uploads/2016/01/Önleyici-Meşru-

Müdafaa-Hakkı Bağlamında-Bush-Doktrini-ve-ABD’nin-Irak’ı-Işgali-.pdf. Erişim 

tarihi: 28.01.2018.  
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kavramının tohumları daha önceden UAD’de görülen Korfu Kanalı Davası’yla birlikte 

atılmıştır.  

Davaya konu olan hikayenin arka planı şöyledir: Mayıs 1946’da iki İngiliz savaş 

gemisine Korfu Boğazı’nın Arnavutluk kesiminden geçerken kıyıdan ateş açılmış ve 

daha sonra Ekim 1946’da aynı bölgeden Arnavutluk’un tepkilerini test etmek amacıyla 

yeniden geçiş yapan iki İngiliz savaş gemisi, bu defa Arnavutluk tarafından döşendiği 

anlaşılan mayınlara çarparak hasara uğramış ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir.150 13 

Kasım 1946 tarihinde, Birleşik Krallık önleyici meşru savunma hakkına dayanarak 

Arnavutluk kara sularında mayın temizleme operasyonu düzenlemiştir. Daha çok deniz 

hukukuna ilişkin bir dava olmakla birlikte, Birleşik Krallığın, Arnavutluk sularında 

mayın taraması yapmasının meşru savunma kapsamında olup olmadığı davada verilen 

kararda tartışılmış ve İngiltere’nin önlemlerinin meşru savunma kapsamında olduğuna 

karar verilmiştir.151  

3. Meşru Savunma Hakkı ve İnsancıl Hukuk İlişkisi 

Meşru savunma ve insancıl hukuk ilişkisi, doktrinde iki ilkeyle açıklanmıştır: 

Bunlar jus ad bellum ve jus in bello ilkeleridir. Jus ad bellum adı verilen ilke, meşru 

sayılan güç kullanımı ya da silahlı çatışmaları kapsamaktadır.152 Genel olarak doktrinde, 

jus ad bellum silahlı çatışmaya başvurma hakkı olarak da açıklanmakta ve devletlerin 

 
150  Korfu Boğazı olayının ayrıntıları bkz.  

https://uluslararasihukukcalismalari.wordpress.com/2017/04/07/korfu-bogazi-

davasi-corfu-channel-case-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-v-

albania-judgment-of-4-april-1949/.  Erişim tarihi: 28.01.2018. 

151  Korfu Boğazı Davası’nın özeti için bkz. 

http://dehukam.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/115/2016/12/Korfu-Boğazı-

Davası.pdf, Erişim tarihi: 01.09.2018. 

152  ÖRNEK, s. 41. 

https://uluslararasihukukcalismalari.wordpress.com/2017/04/07/korfu-bogazi-davasi-corfu-channel-case-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-v-albania-judgment-of-4-april-1949/
https://uluslararasihukukcalismalari.wordpress.com/2017/04/07/korfu-bogazi-davasi-corfu-channel-case-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-v-albania-judgment-of-4-april-1949/
https://uluslararasihukukcalismalari.wordpress.com/2017/04/07/korfu-bogazi-davasi-corfu-channel-case-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-v-albania-judgment-of-4-april-1949/
http://dehukam.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/115/2016/12/Korfu-Boğazı-Davası.pdf
http://dehukam.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/115/2016/12/Korfu-Boğazı-Davası.pdf
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meşru savunma hakkı ilkenin içeriğini oluşturmaktadır. Jus in bello da insancıl hukuk 

kavramını işaret etmekte olup silahlı çatışmalarda uyulması gereken kurallar,  jus in 

bello kavramının altında toplanmıştır.153 Jus in bello, yani insancıl hukuk kapsamında 

berlirlenen tüm kurallar, sözleşmelerden ve örf ve adet hukukundan 

kaynaklanmaktadır.154  

Jus ad bellum ve jus in bello ilkeleri birbirlerinden bağımsız formüle edilmiştir. 

Silahlı çatışma hukuku tarafından öngörülmeye çalışılan silahlı çatışma düzeninde, 

silahlı çatışmanın sebebi meşru olsun ya da olmasın, silahlı çatışma kurallarının 

belirlenmesi ve tarafların da bu kurallara uyması gerekmektedir.155 Yani bir silahlı 

çatışma, meşru savunmaya dayanarak başladıysa dahi, meşru savunma hakkını kullanan 

tarafın da silahlı çatışma kurallarına uyması gerekmektedir. Klasik silahlı çatışma 

hukuku anlayışıyla ortaya çıkan ve evrilmeye devam eden ilkeler, günümüzde barış 

zamanına yönelik önlemleri ve ilkeleri de kapsamaya başlamıştır.156 Bu da,  jus post 

bellum olarak adlandırılmaktadır. Silahlı çatışmalar sonucunda insancıl hukuk 

kurallarına uymayan kişilerin cezalandırılması ya da silahlı çatışma sonrası durumun 

normale dönmesi için verilen çabalar bu ilkenin kapsamına girmektedir.157  

Jus ad bellum ve jus in bello ilkeleri birbirlerinden bağımsız ilerleyen kurallar 

bütünü olsalar da, ortantılılık ve gereklilik şartları konularında ortaklaşabilmektedirler. 

 
153  ICRC, “Jus Ad Bellum and Jus in Bello”, 29 Ekim 2010, 

https://www.icrc.org/en/document/jus-ad-bellum-jus-in-bello, Erişim tarihi: 

21.02.2018. 

154  TÜTÜNCÜ, s. 51.; BELLAMY, s. 127.  

155  Carsten STAHN, “ ‘Jus ad bellum’, ‘Jus in bello’ ,..., ‘jus pos bellum’?- Rethinking 

the Conception of the Law of Armed Force”, The European Journal of International 

Law, Vol. 17, s. 926.  

http://www.ejil.org/pdfs/17/5/111.pdf,Erişim tarihi: 25.02.2018.  

156  STAHN, s. 927-928. 

157  STAHN, s. 926. 

https://www.icrc.org/en/document/jus-ad-bellum-jus-in-bello
http://www.ejil.org/pdfs/17/5/111.pdf
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Jus ad bellum için orantılılık, bir saldırıya karşılık yapılan savunmanın meşru olması 

için kullanılan silahların ve bu kapsamdaki tüm fiillerin, saldırıyla orantılı olmasıdır.158 

Kural, silahlı çatışmaya meşru olarak başvuran tarafı muhatap almaktadır. Buna 

karşılık, jus in bello kapsamında orantılılık, her iki tarafın atakları sonucunda ortaya 

çıkan zararın en aza inmesini amaçlar ve düşman tarafın yok edilmesini önler.159 Bu 

ifadeler farklı formülleri işaret etseler de, her iki ilkenin orantılılık ve gereklilik 

konusunda ortaklaştığı nokta şudur: jus in belloyu ihlal eden herhangi bir fiil, meşru 

savunma kapsamında makul ya da orantılı olamaycaktır.160 

Milletlerarası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda, jus ad bellum ve jus in bello 

ilkelerinin geçerliliği de doktrinde tartışılmıştır. Çatışmalar, mevcut hükümetin 

yıkılması için çıkarılan iç karışıklıklar olarak sınıflandırıldığından ilk bakışta, bahsi 

geçen iki ilkenin yalnızca uluslararası silahlı çatışmalarda geçerli olduğu 

söylenebilecektir.161 Konunun detayları incelendiğinde, söz konusu ilkelerin 

milletlerarası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda da söz konusu olabileceği 

görülecektir. Şöyle ki; EYUCM’de görülen Tadic Davası’nda, mahkeme net bir şekilde, 

milletlerarası nitelikte olmayan çatışmalara, sözleşmelerin ve örf ve adet hukukunun 

 
158  Jasmin MOUSSA, “Can Jus ad Bellum Override Jus in Bello? Reaffirming the 

Separation of the two Bodies of Law”, International Law Review of the Red Cross, 

Vol. 90, No. 872, 2008, s. 974.  

https://www.icrc.org/en/international-review/article/can-jus-ad-bellum-override-jus-

bello-reaffirming-separation-two-bodies/, Erisim tarihi: 25.02.2018. 

159  MOUSSA, s. 976. 

160  MOUSSA, s. 976.  

161  Francois BUGNION, “Jus ad Bellum, Jus in Bello and Non-International Armed 

Conflict”, Yearbook of International Humanitarian Law, T. M. C Asser Press, Vol. 

6, 2003, s. 178. 

  https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/jus_ad_bellum,_jus_in_bello_and_non-

international_armed_conflictsang.pdf, Erişim tarihi: 26.02.2018.  

https://www.icrc.org/en/international-review/article/can-jus-ad-bellum-override-jus-bello-reaffirming-separation-two-bodies/
https://www.icrc.org/en/international-review/article/can-jus-ad-bellum-override-jus-bello-reaffirming-separation-two-bodies/
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/jus_ad_bellum,_jus_in_bello_and_non-international_armed_conflictsang.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/jus_ad_bellum,_jus_in_bello_and_non-international_armed_conflictsang.pdf
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yani insancıl hukuk kaynaklarının uygulanacağını belirtmiştir.162 Dolayısıyla denilebilir 

ki, jus in bello ilkesi uluslararası nitelikle olmayan silahlı çatışmalara da uygulanabilir. 

Asıl tartışma jus ad bellum ilkesinin uygulanıp uygulanamayacağıdır. Tartışma aşağıda 

detaylandırılacaktır.  

4. Devlet-Dışı Silahlı Kuvvetlere Karşı Meşru Savunma  

20. Yüzyıl itibariyle uluslararası arenada, devlet dışı silahlı kuvvetler de 

devletlerle birlikte aktör olarak yer almaya başlamışlardır. Devlet dışı aktörler denilince 

akla ilk uluslararası örgütler, hükümet dışı örgütler gelmektedir. Ancak zamanla, devlet 

dışı silahlı kuvvetler uluslararası aktör haline gelmişlerdir. Devlet dışı silahlı örgütler 

farklı grupları içinde barındırır. Bunlara; milisler, gerillalar, kontrgerillalar, terör 

örgütleri, isyancı gruplar dahildir. Bu örgütler tarafından, terör bir araç olarak 

kullanılabilir; ancak terör devlet dışı silahlı kuvvetlerin temel yapı taşı değildir. Yani 

devlet dışı silahlı gruplar, terör gruplarını da içine alan çerçeve bir kavramdır. Terör, 

hedef ve ayrım gözetmeden kitleleri korkutarak siyasi amaçlara ulaşmayı amaçlayan ve 

devlet dışı silahlı gruplarca sistematik uygulanan bir araçtır.163 Grupların özelliklerini 

aşağıdaki şekilde sıralayan bir görüş bulunmaktadır.  

“Bütün silahlı gruplar devletin otoritesine, gücüne ve meşruluğuna 

meydan okur; devleti zayıflatmayı ve kendi çatısı altına almaya çalışır. 

Bazı yerel ve uluslararası silahlı gruplar desteğiyle ciddi operasyonlar 

gerçekleştirebilirler. Silahlı gruplar faaliyetlerini yürütebilmek için gizli 

örgütlenmeler geliştirirler. Gizli örgütler yasa dışı yollara başvururlar. 

Bu yasa dışı yollar arasında silahlanma, haberleşme cihazlarına sahip 

olma ve istihbarat faaliyetleri vardır. Silahlı grupların liderleri ve 

mensupları siyasi, dini, ekonomik ve kitlesel hedeflerine ulaşmak 

 
162  BUGNION, s. 179.  

163  BAŞEREN, “İnsan Hakları ve Terörizm”,  TBB İnsan Hakları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi; İnsan Hakları ve Güvenlik, TBB Yayınları, 7-8/ 12, 2001, s. 

199. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/insan-haklari-ve-guvenlik.pdf, 

Erişim tarihi: 04.03.2018. 

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/insan-haklari-ve-guvenlik.pdf
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konusunda güç ve şiddet kavramlarına inanırlar ve devletlerin meşru 

zorlayıcı güç olma konusundaki tekeline meydan okurlar. Silahlı gruplar 

uluslararası normları, hukukun üstünlüğünü ve insan hakları 

düşüncelerini tanımazlar. Silahlı gruplar sürekli silahlı milis taktikler 

kullanırlar ve kendi düşüncelerini yaymak için medyayı ve interneti 

propaganda aracı olarak kullanırlar. Son olarak, silahlı gruplar bazen 

devlet sınırları içerisinde bazen devlet sınırları dışında bazen de coğrafi 

bölgenin dışında küresel çapta operasyonlarda bulunabilirler.”164  

Söz konusu gruplar, devletle bağlantılı ya da devlet tarafından kurulmuş olabilir. 

Genelde, devlet destekli örgütler devletin başka bir devlete karşı girdiği mücadelede, 

devlete yardımcı olabileceği gibi, devletin başka silahlı örgütlerle mücadelesine de 

destek olabilir.165 Bazen de, silahlı örgütler devlete karşı direniyor, mevcut hükümeti 

yıkmayı amaçlıyor olabilirler. Yani, devletin ve mevcut sistemin karşısında olup devlet 

çatısından çıkarak yeni bir devlet kurmak da hedefleniyor olabilir. İlginçtir ki bazen, 

devlete karşı olan bir silahlı grup, başka koşulların evrilmesiyle birlikte devletin 

yanında başka güçlere karşı mücadele vermektedir. Bu kapsamda Taliban örgütünü 

örnek olarak vermek mümkündür. Zira, Taliban kurulduğu günden bugüne devletin 

karşısında olan bir örgütken, IŞID’in Afganistan topraklarına girmesiyle birlikte 

Afganistan devletiyle bir olup IŞID’e karşı mücadele vermiştir.166 Son zamanlarda 

örgütler, devlet dışı silahlı gruplar uluslar ötesi faaliyet göstermektedirler.167 Örnek 

olarak Afganistan’da kurulmuş El-Kaide örgütü gösterilebilir. Örgütün temelleri, SSCB 

 
164  Hamide ZAFER, Ceza Hukukunda Terörizm: Milletlerarası Metinler ve 3713 Sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu Işığında, B. 1, Beta Yayınları, İstanbul 1999, s. 10.  

165  Özgün Özer BÖLÜKBAŞ/ Davut ATEŞ, “Uluslararası İlişkiler Kuramında Silahlı 

Grupları Kavramlarla Açıklama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, S. 32, 2014, s. 30. 

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/918/856/,                                     

Erisim Tarihi: 04.02.2018. 

166  Afganistan’daki güncel durum ve ayrım gözetmeyen çatışma haritası için bkz. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151222_isid_taliban_afganistan, 

Erişim tarihi: 04.02.2018.  

167  BÖLÜKBAS/ ATES, s. 30. 

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/918/856/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151222_isid_taliban_afganistan
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kuvvetlerinin kuşatması altında olan Afganistan’da SSCB kuvvetlerine karşı mücadele 

amacıyla kurulmuş mücahitlerle birlikte atılmıştır ve SSCB’nin ülkeden çekilmesiyle 

tam olarak kurulmuş ve güç kazanmış bir örgüttür.168 Tarihte Irak, Sudan, Somali gibi 

birçok ülkede faaliyet göstermiş olan örgütün Irak ayağı, günümüzdeki en tehlikeli terör 

örgütlerinden biri olan  ISID’in köklerini atan örgüttür.169  

Kuvvet kullanma yasağının sadece devletleri bağladığı ve devletlerin 

uluslararası ilişkileri açısından var olduğu yukarıda belirtilmişti. BM Şartı devletlere, 

kendi iç işleyişleriyle ilgili başka devletlere müdahale hakkı tanımamaktadır. Tek 

istisna, BM Şartı’nın 2. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenmiş ve yalnızca uyuşmazlığın 

uluslararası düzen ve barışı tehdit etmesi hallerini kapsamıştır. Dolayısıyla, devletin 

içinde barınan bir silahlı örgütün, içinde olduğu devletle çatışmalarına karşılık, devletin 

savunmada bulunması BM Şartı’nın kapsamında değildir. Yalnızca devletin içinde 

mevzilenen bir silahlı örgütün başka bir devlete yönelik silahlı saldırıları tartışmaya 

konu olacaktır. Meşru savunma şartlarının devlet dışı silahlı örgüt saldırılarına da 

uygulanabilirliğine bakmak gerekmektedir. Geleneksel görüşe göre, meşru savunma 

kapsamındaki silahlı saldırı sadece devletler arasında mümkün olabilir.170 Bugünün 

koşullarındaki silahlı çatışmalara bakıldığında bu görüşe katılmak mümkün 

olamayacaktır. Zira, devlet dışı silahlı örgütler de devletler kadar örgütlü bir silahlı 

 
168  Gilbert ACHCAR, Kaynayan Orta Doğu: Marksist Aynada Orta Doğu (Çev. Rida 

Şimşekel), İthaki Yayınları İstanbul 2004, s. 109. 

169  Ruşen ÇAKIR, “El-Kaide Hakkında Yanlış Bildiğimiz On Şey”, Vatan Gazetesi, 

21.12.2013.  

http://rusencakir.com/El-Kaide-hakkinda-yanlis-bildigimiz-on-sey/66, Erişim tarihi: 

04.02.2018.  

170  ICJ Advisiory Opinion, Summary of Legal Consequences of the Construction of a 

Wall in the Occupied Palestenian Country, Separate Opinion of Judge Kooijmans, 9 

July 2014, s. 17. http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/1677.pdf, Erişim 

tarihi: 05.02.2018.  

http://rusencakir.com/El-Kaide-hakkinda-yanlis-bildigimiz-on-sey/66
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/1677.pdf
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yapılanmaya sahip olmakta ve pekala silahlı saldırıları gerçekleştirebilmektedirler. El-

Kaide’nin üstlendiği ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak İkiz Kuleler saldırısı, bu 

konudaki klasik anlayışın değişimine sebep olmuştur. Söz konusu saldırılardan sonra 

Güvenlik Konseyi’nin verdiği 1368 ve 1373 Sayılı kararlar, devlet dışı silahlı aktörlere 

yönelik meşru savunmanın olabileceğini ispatlar niteliktedir.171   

Elbette ki devletlerin silahlı mücadelesinde de orantılılık ve gereklilik ilkesi 

devreye girmektedir. Savunmanın orantılı olması gerektiğini düşünen görüş, insan 

hakları hukuku yaklaşımını temel almakta ve uygulanan güvenlik politikası ile insan 

hakları arasında bir denge bulunması gerekliliğini savunmaktadır. Yani, devletin karşı 

tarafı güçsüz hale getirebilmesi için, her türlü yöntem ve araç kullanılmayacak ve denge 

oluşturulmaya çalışılacaktır.172  

Bu noktada, ABD’nin Afganistan’da yürüttüğü 10 yıl süren savaş, yıkıcı 

etkileriyle birlikte incelenmelidir. 11 Eylül 2001 tarihinde, dört yolcu uçağı kaçırılmış 

ve tarihin en büyük terör eylemlerinden biri gerçekleştirilmiştir. Uçakların iki tanesi 

Washington’daki Dünya Ticaret Merkezinin binalarına, diğer uçak Virgina’daki 

ABD’nin Savunma Bakanlığı olan Pentagon binasına çarpmıştır. Son uçaksa, 

Wahsington DC’yi hedeflemesine rağmen, yapılan müdahaleler neticesinde Pensilvanya 

yakınlarındaki bir bölgeye düşürülerek saldırı engellenmiştir. Saldırılar El-Kaide örgütü 

tarafından üstlenilmiş ve üç bine yakın sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle 

sonuçlanmıştır.173 Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan’a 

 
171  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1373 Sayılı kararı için Bkz. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Terörle%20İlgili%20Uluslararası%20Belg

eler/birleşmiş%20milletler/BM%20Güvenlik%20Konseyi%201373%20Sayılı%20K

ararı.pdf, Erişim tarihi: 08.02.2018. 

172  Bkz. BÖLÜKBAŞ/ ATES, s. 32. 

173  11 Eylül Saldırılarına ilişkin haberin ayrıntıları için Bkz.  

http://www.bbc.co.uk/history/events/the_september_11th_terrorist_attacks,               

Erişim tarihi: 26.01.2018. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Terörle%20İlgili%20Uluslararası%20Belgeler/birleşmiş%20milletler/BM%20Güvenlik%20Konseyi%201373%20Sayılı%20Kararı.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Terörle%20İlgili%20Uluslararası%20Belgeler/birleşmiş%20milletler/BM%20Güvenlik%20Konseyi%201373%20Sayılı%20Kararı.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/Terörle%20İlgili%20Uluslararası%20Belgeler/birleşmiş%20milletler/BM%20Güvenlik%20Konseyi%201373%20Sayılı%20Kararı.pdf
http://www.bbc.co.uk/history/events/the_september_11th_terrorist_attacks
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müdahalelerde bulunmuş ve on üç yıl süren ABD’nin Afganistan’daki savaşına sebep 

olmuştur. El-Kaide örgütü Afganistan topraklarında olduğundan ABD saldırılarını, 

Afganistan devletinin ülkesine yöneltmiştir.  

Afganistan El-Kaide örgütüne “ev sahipliği”174 yapan ülke konumundadır. BM’nin 

terörizmi önlemeye yönelik sözleşmelerinde, devletlerin ülkelerinde barınan devlet dışı 

silahlı ögütlerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bazı yükümlülükleri vardır. 

Sözleşmelere örnek olarak, Terörizmin Finansının Önlenmesine Dair Uluslararası 

Sözleşme175, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi176 verilebilir. Sözleşmeler 

uyarınca, devletlerin terörizmi önlemek için ilgili kanunları çıkartmaları gerekir. BM Genel 

Kurulu’nun 1972 tarihli 3034 sayılı Terörizmin Önlenmesine Karşı Önlemler Kararı BM 

Genel Kurulu’nun 1970 yılında kabul ettiği 2625 sayılı Dostça İlişkiler ve Devletler 

Arasında İşbirliği Hakkında Uluslararası Hukuk ilkeleri Bildirisi’ne atıf yaparak devletleri 

 
174  Devlet dışı silahlı örgütler, devletlerden farklı olarak uluslararası meşruiyete sahip 

değillerdir. Elbette ki zamanla profesyonel yapılar haline gelen silahlı örgütler 

uluslararası hukuk anlamında aktör sayılmışlardır; ancak gene de örgütlenmiş 

yapılanma olma açısından devletler kadar güçlü olamamışlardır. Devletlerle devlet 

dışı silahlı örgütler arasındaki en temel farklılıklardan bir tanesi de devlet dışı silahlı 

örgütlerin bir ülkesinin olmayışıdır. Bu sebeple, devlet dışı silahlı gruplar, bir 

devletin ülkesinde mevzilenmek durumundadır. İşte tam olarak da bu devlete, 

uluslararası literatürde ev sahibi devlet denmektedir.  

175  Terörizmin Finansının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme için Bkz. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/BİRLEŞMİŞ%20MİLLETLE

R/226-%20Terörizm%20Finansmanının%20Önlenmesi%20Sözleşmesi.pdf. Erişim 

tarihi: 10.02.2018.  

176  Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi için Bkz. Bütün Boyutlarıyla 

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığı Yayınları, S. 2, Ankara 2013, s. 88. 

http://www.kdgm.gov.tr/Kurumlar/kdgm.gov.tr/eski_site/upload/kitaplar/butun-

boyutlari-ile-terorizmin-onlenmesi-ve-avrupa-sozlesmesi.pdf. 10.02.2018.  

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/BİRLEŞMİŞ%20MİLLETLER/226-%20Terörizm%20Finansmanının%20Önlenmesi%20Sözleşmesi.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/suggam/sozlesmeler/BİRLEŞMİŞ%20MİLLETLER/226-%20Terörizm%20Finansmanının%20Önlenmesi%20Sözleşmesi.pdf
http://www.kdgm.gov.tr/Kurumlar/kdgm.gov.tr/eski_site/upload/kitaplar/butun-boyutlari-ile-terorizmin-onlenmesi-ve-avrupa-sozlesmesi.pdf
http://www.kdgm.gov.tr/Kurumlar/kdgm.gov.tr/eski_site/upload/kitaplar/butun-boyutlari-ile-terorizmin-onlenmesi-ve-avrupa-sozlesmesi.pdf


56 

terörizme karşı ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tedbirleri almaya çağırmıştır.177 

Sözleşmelere bağlı olarak da devletlerin, devlet dışı silahlı grupları desteklememe, 

yardım etmeme, teşvik etmeme yükümlülükleri vardır. Bir devletten söz konusu grupların 

faaliyetlerini tamamen önlemesi beklenemezse de faaliyetleri önlemeye yönelik önlemler 

alması ya da asgari özeni göstermesi beklenmektedir.178 Bahsi geçen grupların üyelerinin, 

ulusal kanunlardaki hükümlere de uygun olarak yargılamalarının yapılması ve 

cezalandırılmaları gerekliliği örnek olarak verilebilir. Eğer devlet, barındırdığı silahlı 

gruplara kendi ajanları yoluyla doğrudan katılım gösteriyorsa, eylemlerden doğrudan 

sorumlu olacaktır. Doğrudan katılım değil; ancak destekleme, finansal kaynak sağlama ya 

da emir vermek suretiyle eylemlerini destekleme durumu söz konusuysa dolaylı 

sorumluluktan bahsedilir.179  

Burada bahsedilen sorumluluk, devletlerin hukuki sorumluluğudur. Yani, ev sahibi 

devletin ülkesindeki bir devlet dışı silahlı grubun başka bir ülkeye saldırısı nedeniyle, meşru 

savunma kapsamında ev sahibi devletin de hedef alınması, meşruiyet tartışmasını ortadan 

kaldırmaktadır.180  Ancak, ev sahibi devletin doğrudan ya da dolaylı desteklediği bir silahlı 

grubun başka bir devlete karşı giriştiği silahlı saldırı devlete atfedilebilecektir.181 Devlete 

karşı savunmanın meşru olması için, “gereklilik” ve “orantılılığın” da araştırılması 

 
177  GÜR, s. 75. 

178  GÜR,s. 72.  

179  Davis BROWN, “Use of Force Against Terrorism After 11th: State Responsibility, 

Self Defense and Other Responses”, Cardozo Journal of International and 

Comparative Law, Vol. 11, 2003, s.13.  

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjic11&div=7&id=&

page=/, Erişim tarihi: 11.02.2018. 

180  Bkz. GÜR, s. 89.  

181  Bkz. BROWN, s. 14.  

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjic11&div=7&id=&page=/
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjic11&div=7&id=&page=/
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gerekmektedir. Gereklilik araştırması için de silahlı saldırının hedefi olan devletin, ev sahibi 

devletten yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi ve hatta emretmesi gerekmektedir.  

5. Self-Determinasyon Hakkı ile Meşru Savunma İlişkisi 

Self determinasyon, halkların “yabancı ulusal bütünlerden siyasal bakımdan 

ayrılma ve bağımsız bir ulusal devlet oluşturmaları” anlamına gelmektedir.182 Self 

determinasyon kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında, özellikle 19. Yüzyılda, 

İmparatorlukların parçalanması, ulus devletlerin kurulması, milliyetçilik akımının 

giderek yayılmasıyla ve kolonilerin bağımsızlık mücadelesine girmesiyle birlikte anlam 

kazandığı görülür.183 Self determinasyon BM Şartı’nın 1. maddesi uyarınca, kolonilerin 

bağımsızlık mücadelesi açısından bir hak olarak uluslararası hukuktaki yerini almıştır. 

BM Şartı’nın 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca devletler “halkların hak eşitliği ve kendi 

geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler ve 

dünya barışını geliştirmek için diğer uygun önlemleri almakla” yükümlüdürler.  

Self determinasyonu hakkının iki boyutu olduğundan söz edilmektedir: Birinci 

boyutu, devletlerin iç örgütlenmelerine ilişkindir ve bu boyuta içsel self determinasyon 

adı verilmektedir.  İçsel self determinasyon, bir halkın mevcut devlet ve hükümet 

sisteminin yapısına, yönetimine karar verebilmesi; arzu ettiği demokratik sistemi 

bağımsız bir şekilde belirleyebilmesidir.184 İkinci boyutsa dışsal self determinasyon 

 
182  Vlademir Ilyic LENIN, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Çev. Muzaffer Ardos), 

B. 5, Sol Yayınları, Ankara 1978, s. 55. 

183  Maya ABDULLAH, The Right to Self Determination in International Law, 

Unpublished Master Thesis, University of Goteborg, 2006, s. 8. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1888/1/gupea_2077_1888_1.pdf,                     

Erişim tarihi: 11.02.2018. 

184  Michla POMERANCE, Self-Determination in Law and Practice, Springer 

Publisher, Netherlands 1982, s. 37.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1888/1/gupea_2077_1888_1.pdf
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olup devletten ayrılma, başka bir devlete entegre olma ya da otonomi kazanma şeklinde 

olabilir.185  

Dışsal self determinasyon hakkı, doktrinde üç başlıkta incelenmiştir: Bunlardan 

ilki koloni halklara tanınan self determinasyon hakkıdır. Uluslararası sözleşmelerde 

koloni halklara self determinasyon hakkının mutlak olarak tanınmış olması, doktrindeki 

ilgili tartışmaların kapsamının belirli olmasına neden olmuştur.186 Ayrıca, günümüzde 

Kendi Kendini Yönetemeyen Ülkeler187 dışında sömürge rejimi altında toplum 

kalmamıştır. BM Andlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça 

İlişkilere İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi’nde, sömürge toplumlarının 

bağımsızlaşma mücadelesine karşı kuvvet kullanımının, kuvvet kullanma yasağı 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.188 Daha da önemlisi, Kişisel ve 

Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin189 ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi’nin190 1. maddeleri aynı düzenlemeyi ihtiva eder. Düzenlemeye 

göre; 

 
185  Frances RADAY, “Self Determination and Minority Rights”, Fordham 

International Law Journal, 2003, Vol. 26, s. 457. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606786, Erişim tarihi: 

16.02.2018.  

186  Orhan KARABACAK/ Ahmet AKBABA, “Democracy, the Right of Self-

Determination and the Prospective Roles of CSOs” Human Rights Review, 

Volume: IV, Issue:1, June 2014, s. 242. 

187  Kendi Kendini Yönetemeyen Ülkelerin (Non Self Governing Territories) Listesi 

için bkz. http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml,                 

Erişim tarihi: 12.02.2018. 

188  PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: Dördüncü Kitap, s. 112. 

189  Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin metni için bkz.  

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/06turkish/TIntCovCivPolRig

hts.pdf, Erişim tarihi: 12.02.2018 

190  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin metni için Bkz. 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdf, Erişim tarihi: 12.02.2018.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606786
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/06turkish/TIntCovCivPolRights.pdf
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/06turkish/TIntCovCivPolRights.pdf
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdf
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“1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak 

vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve 

ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.  

2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine 

dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar 

vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi 

yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi 

kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz.  

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan 

Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini 

tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler 

şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir.” 

Sömürge toplumların bağımsızlaşma mücadelesinde kuvvete başvurup 

başvuramayacağı tartışmalıdır ve tartışma self determinasyon hakkı ile kuvvet kullanma 

yasağının çatıştığı noktadır.191  

 BM Genel Kurulu’nun, 3314 Sayılı Saldırının Tanımı Kararı’nın 7. maddesinde, 

sömürge halkların bağımsızlık kazanma yolunda, mücadele etme, destek arama hakkına 

sahip oldukları düzenlenmiştir. Fakat mücadele etme hakkının kuvvet kullanımını ya da 

meşru savunmayla karşılık verilebilecek silahlı saldırıyı kapsayıp kapsamadığı 

konusunda açıklık yoktur. Batılı devletler, mücadelenin sadece barışçıl yolları 

kapsadığını savunmaktadırlar.192 Buna karşılık, 2 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 

Sözleşmelerine Ek Uluslararası Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının Korunmasına 

İlişkin Protokol’un 1. maddesinin 4. fıkrası, “kendi kaderini tayin hakkını kullanan 

halkların, sömürgeci tahakküme, yabancıların işgaline ve ırkçı rejimlere karşı mücadele 

ettiği silahlı çatışmalar da dahildir” düzenlemesi, sömürge altındaki halkların silahlı 

kuvvete başvurabileceğini göstermektedir. Ancak düzenlemeye devletlerin taraf 

olmaktan kaçınmaları sebebiyle, henüz uluslararası geçerlilikten söz edilememektedir. 

 
191  Rodney PAILS, “Self Determination, The Use of Force and International Law: An 

Analytic Framework”, University of Tasmanis Law Review, Vol. 20, No. 1, 2001, 

s. 75. http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/2001/3.pdf. Erişim tarihi: 

23.01.2018; TÜTÜNCÜ, s. 18. 

192  Bkz. PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: 4. Kitap, s. 123. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/2001/3.pdf
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Doktrinde genel kabul gören düşünce, sömürge altındaki devletlerin bağımsızlık 

mücadelesinde kuvvet kullanılmasının kuvvet kullanma yasağı kapsamında 

değerlendirilmemesi gerektiği yönündedir.193  

 Devlet uygulamaları ve BM kararlarına bakıldığında dışsal self-

determinasyonun sadece sömürge halklarına ait bir hak olmadığı, yabancı devlet 

işgaline maruz kalan halkların da hakkı olduğu açıkça görülmektedir. Yabancı devlet 

işgaline maruz kalan halklara tanınan bu hak, 2625 sayılı Dostça İlişkiler Bildirisi’nde 

tamamen açıklığa kavuşturulmuştur. Zira, bildiri, sömürge sistemi dışında yabancı 

devlet boyunduruğu, hakimiyeti ve kullanımı durumunda da self-determinasyonun 

olabileceğini ortaya koymuştur. İşgal altındaki bir topluma verilen self determinasyon 

hakkı mantıken işgalci devletin işgal edilen topraklardan çıkmasıyla gerçekleşecektir. 

Zaten bir devletin başka bir devleti ya da halkı silahlı saldırıyla işgal etmesi durumunda, 

o devletin meşru savunma hakkı doğacak ve self determinasyon hakkının devreye 

girmesiyle işgalci devlete karşı girilen mücadelenin meşruiyeti ortaya çıkacaktır.194  

Self determinasyon hakkıyla ilgili son tartışma, bir devletin çatısı altındaki 

azınlık gruplara dışsal self determinasyon hakkının tanınabilmesiyle ilgilidir. 

Uluslararası sözleşmelerde, herhangi bir düzenleme olmadığından, bu konu doktrinde 

tartışılmıştır. Konunun ayrıntılarına girmeden önce belirtmek gerekir ki, bir devletin 

çatısı altındaki grupların kapsamı konusunda bir düzenlemenin olmadığının bilinmesi 

gereklidir. Gruplar için kabul edilen göstergelerin, ırk, din, dil ve/ veya etnik köken 

birliktelikleri olduğu söylenebilir.195 Gruplara örnek olarak, Türkiye’deki Kürt halkı, 

İspanya’daki Bask ve Katalan halkı, Kosova’daki Arnavut halkı gösterilebilir. 

 Self determinasyon hakkı, devletlerin ülkesel bütünlüğü ilkesiyle çatışmaktadır. 

Sömürge rejimi ve yabancı devlet işgali altındaki halkların aksine, bir devletin çatısı 

 
193  Bkz. PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri: 4. Kitap, s. 124. 

194  PAILS, s. 80.  

195  PAILS, s. 83.  
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altındaki gruplara dışsal self determinasyon hakkının tanınması, doktrinde kabul gören 

görüşe göre, devletin ülkesel bütünlüğüne zarar verici niteliktedir.196 Konu hakkında 

farklı görüşler de bulunmaktadır. 

 Lenin ve Rosa Luxemburg’un ortaya koyduğu iki ayrı self determinasyon tezi, 

Marksist düşünce sisteminde hakimiyetini korumaktadır. Lenin’e göre, self 

determinasyon meselesi, ezen ve ezilen uluslar ekseninde incelenmelidir. Ezen ulus 

tahakkümü altındaki ulus devletinin kendi kaderini tayin etme hakkı vardır.197 Bu 

hakkın hangi biçimde kullanılacağı ezilen ulusun iradesine bırakılmalıdır. Ayrılma 

hakkı tanınmaksızın, ezilen ulusa eğitimde kendi dilini kullanma, kültürel özerklik gibi 

bazı tavizler vererek mevcut sorunu çözmek bir burjuva aldatmacasıdır.198 Zira bu tarz 

tavizler, ortadaki ezen ulus tahakkümünü daha da büyütecektir. Lenin’e göre Rusya’da, 

hem ezen ulusların hem de ezilen ulusların proleter sınıfları bir arada dayanışmaktadır. 

Ancak, feodal sisteme karşı burjuvazinin aldığı zafer aslında milliyetçilik akımıyla 

birlikte ilerlemiştir. Dolayısıyla sosyalizm için proleteryanın hem milliyetçiliğe hem de 

burjuvaziye karşı mücadele etmesi gerekmektedir.199 Eğer ezilen halklara bu hak 

tanınmazsa, milliyetçilik iyice beslenmiş olacaktır. Nitekim, Lenin’in kurucusu olduğu 

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nde 1903 yılında kabul edilen programda ulusların 

kendi kaderini tayin etme hakkı olduğu düzenlenmiştir.200 

 Rosa Luxemburg, Polonyalı Marksist teorisyenidir. Lenin’le aynı dönemde 

yaşamıştır ve kendisinin self determinasyonla ilgili Lenin’den farklı düşünceleri vardır. 

Bu farklılık, Polonya ve Rusya sosyal demokratlarının bir arada olduğu Rusya Sosyal 

 
196  Bkz. RADAY, s. 453.  

197  LENIN, s. 119. 

198  LENIN, s. 32. 

199  LENIN, s. 119. 

200  Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Programı için bkz. 

https://www.marxists.org/history/international/social-

democracy/rsdlp/1903/program.htm, Erişim tarihi: 20.02.2018. 

http://wikisosyalizm.org/Burjuva
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/program.htm
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/rsdlp/1903/program.htm
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Demokrat İşçi Partisi’nin 1903 yılında yayımladığı bildirinin 9. maddesindeki self 

determinasyon hakkı maddesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Rosa Luxemburg, ulusların 

kendi kaderlerini tayin hakkının, sınıf mücadelesiyle hiçbir bağlantısının olmadığını ve 

hatta sosyalizmin karşı çıktığı burjuvazi milliyetçiliğin en önemli kavramı olduğunu 

savunmaktadır.201 Lenin de bağımsızlaşan bir ulusun ayrılmayla birlikte sınıf 

mücadelesine devam etmesinin önemini vurgulamıştır. Bağımsızlığını ilan etmiş bir 

ulusta sınıf mücadelesinin desteklenmesinin en doğru yol olacağını ileri sürmüştür.  

Rosa Luxemburg ve Lenin’in görüşlerine karşılık ortaya çıkan liberal görüşleri 

şu şekilde özetlemek mümkündür: Devletlerin, azınlıkların kendi istekleri 

doğrultusunda bağımsızlık ilan etme hakkının olduğunu savunan görüşün yanı sıra, 

azınlıkların çatıları altında bulundukları devletten ayrılmalarını bazı şartların varlığı 

halinde kabul eden bir görüş de vardır.202 Bu şartların oluşturduğu kavrama, telafi edici 

ayrılma da denmektedir. Şartlar, ayrılmak isteyen bölümün kendi kendini 

yönetememesi, bölge halkının yaşamsal tehlike altında olması ve devletle görüşmelerde 

bir sonuç elde edilemediğinden son seçenek olarak ayrılmaktan başka bir şansının 

kalmamış olmasıdır.203 Her iki görüş de, temel olarak uluslararası kaynaklarda yer 

almamış, dolayısıyla sadece doktrinde geçerliliği olan görüşlerdir.  

 Devletlerin çatısı altındaki azınlıkların self determinasyon hakkıyla ilgili 

doktrindeki görüşlere bakıldığında, liberal görüşlerden iyileştirici ayrılma doktrininin 

isabetli olduğu söylenebilir. Gerçekten de, insan hakları ihlallerinin, adaletsizliklerin bir 

ulusa yönelmiş olması, o ulusun bir tür meşru savunma refleksi olarak ayrılmayı tercih 

 
201  Rosa LUXEMBURG, Milliyetler Sorunu ve Özerklik (Çev. Murat Çakır), Rosa-

Luxemburg-Stiftung Hessen Forum FüR Bildung Und Analyse E.V, Frankfurt 2014,  

202  Bkz. KARABACAK/ AKBABA, s. 237.  

203  Bkz. Allen BUCHANAN, “Theories of Secession”, Philosophy and Public Affairs, 

Vol. 26, No. 1., 1997, s. 35. 

http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/phil267fa12/BuchananTheoriesS

ecession.pdf, Erişim tarihi: 19.02.2018.  

http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/phil267fa12/BuchananTheoriesSecession.pdf
http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/phil267fa12/BuchananTheoriesSecession.pdf
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etmesi meşru bir hak olarak değerlendilirilebilir. Bununla birlikte, hiçbir şart 

belirlemeden uluslara self-determinasyon hakkı vermenin de toprak bütünlüğü ilkesiyle 

çatışma yaratacağı hususunun vurgulanmasında yarar görülmektedir.  

III. SİLAHLI SALDIRI VE MEŞRU SAVUNMAYA ÖRNEK: 

NİKARAGUA DAVASI 

Nikaragua Davası, silahlı saldırı ve meşru savunma kavramının anlaşılmasına 

yönelik önemli bir teamül geliştirmiştir. Nikaragua Davasının incelenmesinden önce, 

ülkedeki siyasi olaylara bakmak yararlı olacaktır. 1979 yılında, Nikaragua sol rejimle, 

Somoza hükümetini yıktıktan sonra gelen Sandinista devrimcileri tarafından 

yönetilmeye başlanmıştır. Sandinista devrimcileri de Rusya ve Küba’yla iyi ilişkiler 

kurmaya ve bu şekilde sol rejimi güçlendirmeye çalışmışlardır. Meydana gelen 

gelişmeler, ABD yönetiminin çıkarlarına ters düştüğünden, 1981’de ABD yönetimi, 

Nikaragua’ya yönelik ekonomik yardımları kesmiş ve Sandinista hükümetine muhalif 

örgütlere askeri ve lojistik destek vermesi üzerine, müdahaleler konusu, Nikaragua 

tarafından UAD’ye taşınmıştır. Olaylar bütünü “Nikaragua’ya Yönelik Askeri ya da 

Yarı- Askeri Faaliyetler Davası” adı altında UAD’de görülmeye başlanmıştır.204  

UAD’de görülen davada, Nikaragua, ABD’nin uluslararası hukuk ve örf ve adet 

hukuku kapsamında kuvvet kullanım yasağını çiğnemesi nedeniyle Nikaragua’ya 

tazminat yükümlülüğünün doğduğunu öne sürmüştür. ABD ise Nikaragua’ya yaptığı 

müdahalelerin meşru savunma kapsamında olduğunu savunmuştur. Bu davada UAD, 

ABD’nin kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiğine ve müdahalelerin meşru savunma 

 
204  Nikaragua Davasına giden süreçteki hikayenin ayrıntıları için Bkz. http://www.icj-

cij.org/en/case/70, Erişim tarihi: 25.01.2018.  

http://www.icj-cij.org/en/case/70
http://www.icj-cij.org/en/case/70
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sayılmadığına karar vermiştir.205   

Amerika’nın Nikaragua’daki düzen-dışı kuvvetleri desteklemek suretiyle yaptığı 

eylemlerin, BM Şartı’nın 2/4 maddesi kapsamında olduğuna karar verilmiştir. ABD’nin 

desteği, dolaylı kuvvet kullanımını teşkil etmektedir ve benzer nitelikte olan eylemlerin 

hepsine kararda değinilmiştir.206 İhlalin aynı zamanda hem örf ve adet hukukundan hem 

de BM Şartı’ndan kaynaklanan devlet egemenliği ve bağımsızlığına müdahale yasağına 

aykırı olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla her anlamda Şart’ın kuvvet kullanma 

yasağına aykırılık ortaya çıkmıştır. 

Davaya konu olan müdahalelerin kapsamı; “İlke, tüm devletlerin ... dolaylı ya da 

dolaysız diğer devletlerin iç ve dış işlerine karışmalarını yasakladı. Buna göre 

yasaklanmış müdahale, devlet egemenliği ilkesiyle her devletin serbestçe karar 

vermesine izin verilen konularda ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, politik, ekonomik, 

sosyal ve kültürel sistemin seçilmesi ve dış politikanın ifade edilmesidir. Müdahale, 

serbest kalması gereken bu tercihlere ilişkin zorlama metotları kullanırsa hukuka 

aykırıdır. Yasaklanan müdahaleyi tanımlayan ve gerçekten temelini oluşturan zorlama 

unsuru, kuvvet kullanan müdahalelerde bilhassa aşikârdı” şeklindeki kararla 

belirtilmiştir.207 Dolayısıyla Divan, ABD’nin 1985’te Nikaragua’ya ticari ambargo 

uygularken müdahale etmeme kuralına aykırı davranmadığına karar vererek; her 

ekonomik, siyasî veya diğer baskının yasak kapsamında olmadığına hükmetmiştir. 

ABD kendi fiillerinin meşru savunma kapsamında olduğunu savunmuştur. 

UAD’nin iddiaya yönelik incelemeleri de olmuştur. Divan, BM Şartı’nın 51. maddesine 

 
205  Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United 

States of America), parag. 292/2.  

206  Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United 

States of America), parag. 292/3-292/4. 

207  Ahmet Hamdi TOPAL, Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet 

Kullanımı, Beta Yayınları, İstanbul, 2005, s. 101. 
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atıf yaparak, Nikaragua’nın ABD’ye silahlı saldırıda bulunmadığına karar vermiştir. 

Bilakis, Amerika’nın Nikaragua’ya silahlı gruplar göndermesini örf ve adet 

hukukundaki silahlı saldırı yasağı kapsamında değerlendirmiştir.208 Ancak, UAD geniş 

çaplı kuvvet kullanımlarıyla daha küçük çaplı kuvvet kullanımlarının ayırt edilmesi 

gerekliliğini belirtmiştir. Divan, özellikle devlet dışı silahlı grupların eylemlerinin daha 

küçük çaplı olacağını dolayısıyla silahlı saldırı oluşturmayacağını savunmaktadır.209 

Ancak, karar, düşük yoğunlukta şiddete başvurmanın teşvik unsuru olacağı ve devlet 

dışı silahlı örgütlerin faaliyetlerini meşrulaştıracağı gerekçesiyle eleştirilmiştir.210 

Sonuç olarak, UAD, BM Şartı’nın yanı sıra, Birleşmiş Milletler Antlaşması 

Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine Ilişkin Uluslararasi 

Hukuk Ilkeleri Konusundaki Bildirge, örf adet hukukuna aykırılık nedeniyle ABD’nin 

müdahaleleri durdurmasına ve neden olduğu zararı tazmin etmesine karar vermiştir. 

İlaveten, Nikaragua Davasında bir de savunmanın derhal yapılması gerektiği 

düzenlenmiştir.211 

 

 
208  Eren Alper YILMAZ/ Orhan IRK, “Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet 

Kullanma ve Meşru Savunma”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S. 2, 2015, s. 

156. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/46151, Erişim tarihi: 04.03.2018.  

209  YILMAZ/ IRK, s. 157.  

210  Bkz. YILMAZ/ IRK, s. 158. 

211  TÜTÜNCÜ, s. 21. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/46151
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ZORUNLU GÖÇ, HUKUKA AYKIRI SÜRGÜN VE NAKLETME SAVAŞ 

SUÇU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

I.  SAVAŞLARIN VE SİLAHLI ÇATIŞMALARIN ETKİSİ VE SONUCU 

OLARAK ZORUNLU GÖÇ 

Türkiye’nin son yıllarda Suriye kriziyle birlikte yakından tanıklık ettiği göç 

olgusu,  tarih boyunca insanların karşılaştıkları sorunlu bir alan olmuştur. Özellikle 

savaşlardan, soykırımlardan, devletlerde yaşanan istikrarsızlıklardan ötürü, insanlar 

ülkelerini terk etmek durumunda kalmış, bazen de insanlar ülke içinde yer 

değiştirmişlerdir. Bu durum daha çok zorunlu göç kavramına işaret etmektedir.  

Göç, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından, “bir kişinin, bir grup insanın 

uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve 

nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleri” olarak 

tanımlanmıştır.212 Tanım uyarınca, daha iyi bir hayat sürdürmek için başka ülkeye göç 

eden kişilere de göçmen denilebileceği gibi, zorunlu sebeplerle göç etmek zorunda 

kalan kişiler de göçmen sayılacaktır. Ancak, zorunlu sebeplerle göç eden kişilerin 

hukuki statüleri, göçmenlerin hukuki statülerinden farklıdır. Zorunlu göç, geniş bir 

kavram olan ve farklı bir terminolojiye sahip göç olgusunun bir türü olduğundan, doğal 

 
212  IOM, Göç Terimleri Sözlüğü (ed. Richard Perruchoud, Jillyanne Redpath-Cross), 

B. 2, s. 35.http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf 

https://www.iom.int/who-is-a-migrant, Erişim tarihi: 05.11.2017 

https://www.iom.int/who-is-a-migrant
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ya da insan kaynaklı nedenleri olan ve içinde yaşama yönelik tehditleri ve zorlama 

unsurlarını barındıran göç hareketleri olarak tanımlanması doğru olacaktır.213  

Zorunlu göç birçok sebeple ortaya çıkmaktadır. Zulüm korkusu, savaşlar ve 

silahlı çatışmalar, ayrımcılık, doğal ve endüstriyel afetler örnek olarak gösterilebilir. 

Mülteciler ve yerinden edilenler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Mültecilik tanımı, 

kaynağını 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi214 ile 

1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Ek Protokol’den215 almaktadır. Ülke 

içinde yerinden edilmiş kişilerse; “zorla ya da zorunda kalarak evlerinden veya sürekli 

yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların, yaygın şiddet 

hareketlerinin, insan hakları ihlallerinin veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin 

sonucunda veya bunların etkilerinden kaçınmak için, uluslararası düzeyde kabul 

görmüş hiçbir devlet sınırını geçmeksizin kaçan ya da bu yerleri terk eden kişiler ya da 

kişi gruplarıdır.”216 Tanım, BM tarafından yayınlanan Kılavuz İlkeler kapsamında 

yapılmış olup tanımın kilit noktaları, göç hareketlerinin ülke sınırları içinde 

gerçekleşmesi ve hareketlerin zorunlu nitelikte olmasıdır. Genel olarak ilkelerle 

amaçlanan, insanların yerlerinden edilmesinin engellenmesi, engellenmiyorsa geri 

dönüşler konusunda devletlerin destek sağlaması gerekliliği ve entegrasyondur.   

 
213  Neva Övünç ÖZTÜRK, Mültecilerin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2015, s. 39-40 

214  1951 Cenevre Sözleşmesi için Bkz. http://www.multeci.org.tr/wp-

content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf, Erişim tarihi: 

13.11.2017.  

215  1967 Tarihli Ek Protokol için Bkz. http://www.goc.gov.tr/icerik6/multecilerin-

hukuki-statusune-iliskin-1967-protokolu_0_343_650_icerik, Erişim tarihi: 

13.11.2017.  

216  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI/ BROOKINGS 

ENSTİTÜSÜ, Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda  Yol Gösterici İlkeler ( Çev. 

Kerem Altıparmak ),  İmaj Yayınevi, Ankara 2005, s. 2.  

http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf
http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf
http://www.goc.gov.tr/icerik6/multecilerin-hukuki-statusune-iliskin-1967-protokolu_0_343_650_icerik
http://www.goc.gov.tr/icerik6/multecilerin-hukuki-statusune-iliskin-1967-protokolu_0_343_650_icerik
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II. ZORUNLU GÖÇ İLE SÜRGÜN VE NAKLETME KAVRAMLARININ 

İLİŞKİSİ  

Neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirildiğinde, savaşların doğurduğu bir 

olgu da zorunlu göç hareketleridir. Ancak bazı durumlarda insancıl hukukunun 

yasaklamadığı zorunlu göçler de savaş politikası olabilmektedir. Bazen, zorunlu 

göçlerin silahlı çatışmalar dahilinde gerçekleştirilmesi nedeniyle uluslararası ceza 

hukukunca savaş suçu olarak değerlendirilmiştir.217  

“Zorunlu göç” ve “yerinden edilme” aynı anlama gelen kavramlardır. Tümü, 

“bireylerin, kendi irade ve istekleri dışında, devlet veya ona bağlı kurum ve kuruluşlar 

ya da devlete muhalif gruplar tarafından uygulanan baskı, zorlama ve şiddet yoluyla, 

bulundukları yerleşim biriminden göçe zorlanmaları veya göç ettirilmeleri olarak”218 

tanımlanmıştır. Tanımda dikkat edilmesi gereken nokta, göç olgusunun dış bir irade 

tarafından doğrudan uygulatılmış bir zorlama sonucu ya da kişilerin yaşadıkları yerlerde 

ortaya çıkan doğal, politik ve sosyal koşullar nedeniyle yaşamın zor hale gelmesi 

sonucunda ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla, zorlama doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan birisinin gerçekleşmesi, zorunlu göçün ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Nakil ve sürgünlerde göç, aktörler tarafından zorla ve doğrudan 

gerçekleştirilmektedir. Nüfusun sürgün ya da nakledilmesi savaş ortamında 

gerçekleşebileceği gibi barış ortamında da gerçekleşebilir. Savaş döneminde 

gerçekleşen ve bir devletin doğrudan sebep olduğu zorunlu göç hareketlerine, 1990 

 
217  Anubhav Dutt TIWARI, Forced Migration, Oxford Publish, Vol. 5, 2015, s. 38. 

http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/12/ANUBHAV-DUTT-TIWARI-

Forced-displacement-as-a-war-crime-in-non-international-armed-conflicts-under-

the-ICC-Statute.pdf, Erişim Tarihi: 16.11.2017.  

218  Bkz. Mim Sertaç TÜMTAŞ, Yoksulluktan Yoksunluğa Göç: Marmaris ve Mersin 

Örnekleri, Toplum ve Demokrasi, 3(5), 2009, s. 113, 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/210943. Erişim tarihi: 14.03.2018.  

http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/12/ANUBHAV-DUTT-TIWARI-Forced-displacement-as-a-war-crime-in-non-international-armed-conflicts-under-the-ICC-Statute.pdf
http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/12/ANUBHAV-DUTT-TIWARI-Forced-displacement-as-a-war-crime-in-non-international-armed-conflicts-under-the-ICC-Statute.pdf
http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/12/ANUBHAV-DUTT-TIWARI-Forced-displacement-as-a-war-crime-in-non-international-armed-conflicts-under-the-ICC-Statute.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/210943
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yılındaki Körfez Harekâtında Irak ordusunun gerçekleştirdiği zorunlu göç pratikleri, 

örnek olarak verilebilir.219  

Barış zamanında gerçekleşen zorunlu göç hareketinin bilinen örneği Türk ve 

Yunan nüfusunun mübadelesidir. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’na giden 

Lozan Konferansı sürecinde, nüfus mübadelesi ve Türkiye’deki azınlıklara tanınacak 

haklar, Konferansın en önemli konularından biri olmuştur. Öncelikli olarak azınlıklar 

için bazı koruma maddelerinin konulmasına karar verilmiş ve bağlı olarak azınlıklara 

bazı haklar tanınmıştır.220 Ancak, madde uygulamada başarılı olamamıştır. Zira 

Müslüman olmayan azınlıklara tanınan haklarla, Müslüman azınlıklara tanınan haklar 

arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır ve de zorunlu göçü kaçınılmaz hale 

getirmiştir.221 Türk ve Yunan Nüfusunun Mübadelesi’ne İlişkin Protokol ile, Türkiye’de 

veya Yunanistan’da doğup büyümüş yüz binlerce insan, mecburi nüfus değişimine tabi 

tutularak doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakılmışlardır.  

III. ROMA STATÜSÜ KAPSAMINDA SÜRGÜN VE NAKLETME 

DÜZENLEMELERİ 

A. Genel Olarak 

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme, Cenevre Sözleşmeleri’nde taraf devletlerin 

kendi ulusal kaynaklarında düzenlenmesi gereken bir fiil olarak sayılmıştır. Ancak 

UCM tarafından yargılanacak bir suç olması, uluslararası düzeni bozacak ciddi bir ihlal 

 
219  Jean Marie HENCKAERTS, “Deportation and Transfer of Civilians in Time of 

War”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 26: 469, 1993, s. 470. 

220  Umut ÖZSU, International Law and Population Transfers, Oxford University Press, 

İngiltere 2015, s. 44. 

221  ÖZSU, s. 45. 
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olduğunu göstermektedir.222 Yerinden edilme, düzenlenmemesi halinde cezasızlık gibi 

tehlikeli bir sonucu doğuracak olmasına rağmen uluslararası ceza hukukunun diğer ciddi 

ihlallerinden farklı olarak hiçbir ulusal kanunda düzenlenmemiştir. Yerinden edilmenin, 

Roma Statüsü’nün 7. maddesinde düzenlenen insanlığa karşı suçlarda ve 8. maddede 

düzenlenen savaş suçlarında sıralanan fiillerden olduğunu hatırlamak bu aşamada yeterli 

olacaktır.  

B. İnsanlığa Karşı Suçlar Düzenlemesindeki Yeri 

İnsanlığa karşı suçların, uluslararası ceza hukukunun gelişim sürecine paralel 

olarak II. Dünya Savaşı’yla birlikte içeriği belirmeye başlamıştır.223 İlgili düzenlemeler 

dinamik yapıda olup kapsam değişikliklerine tabi olmuştur. Öyle ki, ilk kez Nürnberg 

Askeri Ceza Mahkemesi’nin tüzüğünde “cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve 

sivil halka yapılan diğer insanlık suçları ya da siyasi, etnik ya da dini nedenlerle eziyet 

ya da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da 

eylemler sürdürülmesi” şeklinde tanımlanan insanlığa karşı suçlar, EYUCM, RUCM’de 

farklı şekilde ve kapsamda tanımlanmıştır. Hâlâ yürürlükte olan Roma Statüsü’nün 

 
222  Federico Andreu-GUZMÁN, “Criminal Justice and Forced Displacement: 

International and National Perspective”, ICTJ/Brookings Research Brief | Criminal 

Justice and Forced Displacement, Temmuz 2013, s. 1. 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-

Criminal-Justice-Andreu-Guzman.pdf, Erişim Tarihi: 21.11.2017 

223  Murat ŞİMŞEK, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, USAD, C. 9, S. 

44, 2016, s. 510. 

https://www.researchgate.net/publication/305499815_ULUSLARARASI_HUKUK

TA_INSANLIGA_KARSI_SUCLAR_CRIMES_AGAINST_HUMANITY_IN_IN

TERNATIONAL_LAW, Erişim tarihi: 21.11.2017. 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-Criminal-Justice-Andreu-Guzman.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Research-Brief-Displacement-Criminal-Justice-Andreu-Guzman.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305499815_ULUSLARARASI_HUKUKTA_INSANLIGA_KARSI_SUCLAR_CRIMES_AGAINST_HUMANITY_IN_INTERNATIONAL_LAW
https://www.researchgate.net/publication/305499815_ULUSLARARASI_HUKUKTA_INSANLIGA_KARSI_SUCLAR_CRIMES_AGAINST_HUMANITY_IN_INTERNATIONAL_LAW
https://www.researchgate.net/publication/305499815_ULUSLARARASI_HUKUKTA_INSANLIGA_KARSI_SUCLAR_CRIMES_AGAINST_HUMANITY_IN_INTERNATIONAL_LAW
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insanlığa karşı suçları düzenleyen 7. maddesi ise daha kapsamlıdır.224 Örneğin, 

EYUCM Statüsü, insanlığa karşı suçların yalnızca ulusal ya da uluslararası silahlı 

çatışmalar kapsamında işlenebileceğini düzenlerken, Roma Statüsü’nde insanlığa karşı 

suçların barış durumunda da işlenebileceği kabul görmüştür.225  

Roma Statüsü’nün 7. maddesinin 1. fıkrasında insanlığa karşı suç oluşturan 

fiiller sayılmıştır.226 Fiillerin herhangi bir sivil nüfusa karşı ve yaygın veya sistematik 

 
224  David LUBAN, “A Theory of Crimes Against Humanity”, Yale Journal 

International Law, Vol. 29:85, 2004, s. 97. 

http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=f

acpub, Erişim tarihi: 25.11.2017. 

225  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 457.  

226  Roma Statüsü Madde 7: 

“ 1. Bu tüzüğün amaçları bakımından‘insanlığa karşı suçlar’herhangi bir sivil 

nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki 

eylemleri kapsamaktadır:  

(a) öldürme; 

(b) toplu yok etme;  

(c) köleleştirme;  

(d)  nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;  

(e)  uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel 

özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme;  

(f)  işkence;  

(g)ırza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma 

veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;  

(h)  paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, herhangi bir tanımlanabilir grup veya 

topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkemenin 

yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, 

kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez 

diğer nedenlere dayalı zulüm;  

(i)  zoraki kayıplar;  

(j)  ırk ayrımcılığı (apartheid)suçu;  

http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=facpub
http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1165&context=facpub
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bir saldırının parçası olarak işlenmesi esastır. 7. maddenin 1. fıkrasının (d) bendi 

nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakliyle ilgilidir. 7. maddenin 2. fıkrasındaysa,  

fiillerin anlamına ilişkin (d) bendi özelinde bir düzenleme getirilmiştir: “Nüfusun 

sürgün edilmesi veya zorla nakli, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler 

olmaksızın, belli bir yerde, hukuka uygun olarak ikamet eden insanların sürülmesi ya da 

başka zorlayıcı fiillerle zorla yer değiştirilmeleri anlamına gelir.”227 

 

(k)  kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta 

ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler” 

227  Roma Statüsü’nün 7. Maddesinin 2. Fıkrası:  

“1.paragrafın amaçları bakımından:  

(a)  ‘Herhangi bir sivil topluluğa yönelmiş saldırı’, devlet ya da kurumsal bir 

politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik olarak 

1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit 

kereler yapılması anlamına gelir;  

(b)  ‘Toplu yok etme’, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve ilaca 

erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra, yaşam koşullarını kasten kötüleştirmeyi de 

içerir;  

(c)  ‘Köleleştirme’, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde sahiplik 

hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına gelir;  

(d)  ‘Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli’, uluslararası hukukta izin verilen 

gerekçeler olmaksızın, belli bir yerde, hukuka uygun olarak ikamet eden insanların 

sürülmesi ya da başka zorlayıcı fiillerle zorla yer değiştirilmeleri anlamına gelir;  

(e)  ‘İşkence’, yasal yaptırımlardan kaynaklanan, kaza eseri ya da yaptırımın 

doğasından kaynaklanan acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya 

sanığın gözetiminde bulunan bir kişinin, fiziksel ya da ussal olarak şiddetli acı veya 

ıstırap çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir;  

(f)  ‘Zorla hamile bırakma’, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir 

topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu hilafına, zorla 

hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde hamileliğe ilişkin 

ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz; (g)  ‘Zulüm’, bir grubun veya 

topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası hukuka aykırı olarak, temel haklardan 

ağır bir şekilde mahrum bırakılması anlamına gelir;  
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C. Savaş Suçları Düzenlemesindeki Yeri 

Roma Statüsünün 8. maddesinde, savaş suçları düzenlenmiştir. 8. maddenin ilk 

fıkrasında savaş suçları açısından UCM’nin yetkili olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrada,  

ulusal ve uluslararası silahlı saldırılar ayrımına gidilmiştir. 2. fıkranın (a) ve (b) bentleri 

uluslararası silahlı saldırılarda; (c) ve (e) bentleriyse ulusal silahlı çatışmalarda uyulması 

gereken kuralların ihlallerini düzenlemiştir. Genel olarak bakıldığında, uluslararası 

silahlı çatışmalarda işlenebilecek 34 savaş suçu, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışmalarda işlenebilecek 16 savaş suçu düzenlenmiştir. Bir görüşe göre, silahlı 

çatışmanın niteliği ne olursa olsun uluslararası ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışmalarda da aynı kuralların uygulanması gerektmektedir.228 

8. maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde insancıl hukuka atıf yapılmış ve 1949 

Cenevre Sözleşmelerinde belirlenen silahlı çatışma kurallarına aykırılık, savaş suçu 

sayılmıştır. Söz konusu fiillerden bir tanesi de “hukuka aykırı sürgün, nakletme ya da 

hapsetme”savaş suçudur.229 Roma Statüsü’nün 8. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendiyse, 

 

(h)  ‘Irk ayrımcılığı (apartheid)’, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları 

üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim 

çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü edilen 

insanlık dışı fiiller anlamına gelir;  

(i) ‘Zoraki kayıplar’, bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya da onların 

yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması veya 

kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun korumasından uzak 

tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi reddetme 

ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bilgisini inkar anlamına 

gelir.” 

228   Bkz. TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 480.  

229  Roma Statüsü’nün 8. Maddesinin 2. Fıkrası:  

“(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, 

başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve 

mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:  
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uluslararası silahlı çatışmalarda uyulması gereken örf ve adet hukuku ihlallerini savaş 

suçu olarak düzenlerken “işgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği 

topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki 

nüfusun tamamının veya bir kısmının devlet sınırları içinde veya dışında sürülmesi veya 

naklidir” şeklinde ifade bulmuştur.  

Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenebilecek suçları 

düzenleyen 2. fıkranın (c) ve (e) bentlerinde de hukuka aykırı sürgün ve nakletmeye 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.230 Maddenin (e) bendindeki düzenlemede genel kural 

 

i)  Kasten öldürme;  

ii)  Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;  

iii)  İnsan vücuduna veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi 

yaralamaya sebep olma;  

iv)  Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak malların yaygın yok edilmesi 

veya sahiplenilmesi;  

v)  Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı 

kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;   

vi)  Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve 

olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;  

vii)  Hukuka aykırı sürgün, nakletme ya da hapsetme;  

viii)  Rehine alınması.” 

230  Roma Statüsü Madde 8.2.c:  

“Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre 

Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, silahlarını bırakmış 

silahlı kuvvetler mensupları ile hastalık, yaralanma, gözaltı veya herhangi bir başka 

nedenle savaş dışı kalmış olanlar dahil olmak üzere çatışmalarda aktif olarak yer 

almayan kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:  

i)  Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, 

zalimane muamele ve işkence;  

ii)  İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü 

davranışlar;  

iii)  Rehine alınması;  
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iv)  Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş yargısal garantileri haiz bir 

Mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz;”  

Madde 8.2.d: “Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara 

uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet 

hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere 

uygulanmaz.”  

Madde 8.2.e: “Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde 

olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer 

ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri:  

i)  Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı 

kasten saldırı düzenlenmesi;  

ii)  Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmelerinin ayırt edici 

amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye araçlarına 

kasten saldırı düzenlenmesi;  

iii)  Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya 

hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde insani 

yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, 

birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi;  

iv)  Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır 

amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların 

toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi;  

v)  Saldırı sonucu ele geçirilse dahi, bir kenti ya da yeri talan etme;  

vi)  7. maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, 

fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre 

Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;  

vii)  15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağırılması, askere 

alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;  

viii)  Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri 

nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatının verilmesi;  

ix)  Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;  

x)  Savaş esirlerine yaşama şansı verilmeyeceğini ilan etme; (karşı tarafta canlı 

bırakılmayacağını ilan etme)  

xi)  Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi 

gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya 
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olarak kişilerin yerlerinden edilemeyeceği; ancak güvenlik gerekliliklerinin istisna 

olduğu belirtilmiştir.  

IV.  CENEVRE HUKUKU KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI SÜRGÜN 

VE NAKLETME DÜZENLEMELERİ 

Cenevre Sözleşmeleri, insancıl hukukun en önemli kaynaklarıdır. Doktrinde 

sözleşmelerin yarattığı düzene de Cenevre Hukuku denmektedir. Uluslararası ve 

uluslararası olmayan silahlı çatışma durumlarında çatışan tarafların, insani yardım 

örgütlerinin uyması gereken silahlı çatışma kurallarının belirlenmesini ve sivillerin 

korunmasını amaçlamaktadır.231 1864, l906, l929 ve l949 yıllarında olmak üzere dört 

Sözleşme imzalanmıştır. Ancak l2 Ağustos l949 tarihinde de o tarihe kadar kabul 

edilmiş sözleşmelerin tümü yeniden düzenlenmiştir.232 Sözleşmeler aşağıda 

sıralanmıştır: 

a) I. Sözleşme, 12 Ağustos 1949 tarihli, Harb Halindeki Silahlı Kuvvetlerin 

Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı İçin Sözleşme,  

b) II. Sözleşme, 12 Ağustos 1949 tarihli, Denizdeki Silahlı Kuvvetlerin Yaralı, 

Hasta ve Kaza Geçirmiş Mensuplarının İyileştirilmesi Hakkında Cenevre Sözleşmesi,  

 

sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi 

tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;  

xii)  Savaşa dair ihtiyaçlar zorunlu olarak gerektirmedikçe, düşman mallarının 

imha edilmesi veya bu mallara el konulması” 

231  Zeki Mesut ALSAN, “1949 Cenevre Sözleşmeleri”, AÜHFD, C. 7, S. 3, 1950, s. 37.   

dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2251.pdf, Erişim Tarihi: 18.11.2017.   

232  12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Yayına 

Hazırlayan Melike Batur YAMANER/ A. Emre ÖKTEM/ Bleda KURTDARCAN/ 

Mehmet C. UZUN, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,  

http://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/les/sozlesmeleri-protokolleri-

conventions-protocols.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2014. 

http://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/les/sozlesmeleri-protokolleri-conventions-protocols.pdf
http://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/les/sozlesmeleri-protokolleri-conventions-protocols.pdf
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c) III. Sözleşme, 12 Ağustos 1949 tarihli, Savaş Tutsaklarına Uygulanacak 

İşlemlere İlişkin Cenevre Sözleşmesi,  

d) IV. Sözleşme, 12 Ağustos 1949 tarihli Savaş Zamanında Sivil Kişilerin 

Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi.  

Anılan Sözleşmelere ek olarak üç protokol kabul edilmiştir. 1977 tarihli bu 

protokollerden I. Protokol, Uluslararası Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının 

Korunmasına, II. Protokol de, Uluslararası Nitelik Taşımayan Çatışmaların 

Mağdurlarının Korunmasına ilişkindir.233 Nihayet, III. Ek Protokolde de, Ayırt Edici 

Amblemleri düzenlenmiştir. 

İkinci bölümde detaylandırılmış olan savaş, silahlı çatışma, kuvvet kullanma gibi 

kavramlar arasındaki kavramsal tartışma ışığında Cenevre hukukunun, sadece savaşlarla 

sınırlı olması ya da silahlı çatışmalar ve her türlü kuvvet kullanımına uygulanıp 

uygulanmayacağı incelenmeye değer bir konudur. Her ne kadar Cenevre 

Sözleşmelerinde, savaş kavramı kullanılsa da, sözleşme sonrası dönemde uygulama ve 

yargı kararlarında silahlı çatışma kavramının da kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla, Cenevre Sözleşmelerinin, devletlerarası, yoğunluklu olan silahlı çatışmalar 

için kullanılacağını savunmak, çok dar bir görüş olacak ve günümüzde gerçekleşen çok 

sayıda daha küçük kapsamlı silahlı çatışmaları kapsamadığından bugünün ihtiyaçlarına 

cevap vermeyecektir.234 Ayrıca, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. maddesi de bu görüşü 

destekleyici niteliktedir. Maddeye göre, “Sulh zamanında yürürlüğe girecek olan 

hükümleri hariç, işbu Sözleşme harp ilânında yahut iki veya müteaddit Yüksek Akit 

 
233  Türk Kızılayı/ ICRC, Uluslararası İnsancıl Hukuk El Kitabı: Sorularınıza 

Cevaplar, s. 8. 

https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslarara

si-insancil-hukuk.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2017.  

234  Merve Aksoy ENCÜMEN, “Savaşın Değişen Doğası ve Cenevre Sözleşmeleri”, 

İNSAMER, 22 Ağustos 2016. http://insamer.com/tr/savasin-degisen-dogasi-ve-

cenevre-sozlesmeleri_346.html, Erişim tarihi: 19.03.2018.  

https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslararasi-insancil-hukuk.pdf
https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslararasi-insancil-hukuk.pdf
http://insamer.com/tr/savasin-degisen-dogasi-ve-cenevre-sozlesmeleri_346.html
http://insamer.com/tr/savasin-degisen-dogasi-ve-cenevre-sozlesmeleri_346.html
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Taraf arasında çıkabilecek silâhlı anlaşmazlık halinde, harp hali bunlardan biri 

tarafından tanınmasa dahi uygulanacaktır.”  

Roma Statüsü’nün savaş suçlarına ilişkin düzenlemesinin farklı yerlerinde de 

Cenevre Sözleşmesi’ne atıf yapılmıştır. Genel hatırlatma ve yukarıdaki başlığı 

özetlemek adına, savaş suçları kapsamında üç tip hukuka aykırı sürgün ve nakletme 

fiillerini içeren düzenlemenin mevcut olduğunu söylemek gerekir. Bu suç tiplerinin 

birbirlerinden bazı farkları vardır. İlki Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii. maddesindeki, 

uluslararası silahlı çatışmalarda işlenen, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş 

suçudur. Fiil, 1949 tarihli IV. Cenevre Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 

Cenevre Sözleşmesi’nin, silahlı çatışmalarda korunan kişilerin hukuka aykırı sürgün ve 

naklini düzenleyen 147. maddenin ağır ihlalidir.235  

Sözleşme, farklı kısımlardan oluşmaktadır. Sırasıyla; Genel Hükümler, 

Savaşların Bazı Sonuçlarına Karşı Sivillerin Korunmasına İlişkin Genel Hükümler, 

Korunan Kişilerin Statüsü ve Onlara İlişkin Muamele, İşgal Edilen Topraklar, Savaş 

Esirlerine Uygulanacak Hükümler’dir. Ancak ilgili tek düzenleme Cenevre 

Sözleşmesi’nin 147. maddesi değildir. Aynı zamanda, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin hem 

45. hem de 49. maddelerinde, hukuka aykırı sürgün ve nakletme konusuna ilişkin 

düzenleme mevcuttur. IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 45. maddesi özetle, korunan kişinin, 

silahlı çatışmadan korunması için dahi olsa, sözleşmeye taraf olmayan bir ülkeye 

 
235  IV. Cenevre Sözleşmesi Madde 147: “kasden adam öldürmek, biyolojik tecrübeler 

de dahil olmak üzere işkence ve gayri insani muameleler, kasden azap vermek veya 

beden bütünlüğünü veya sıhhati vahim surette ihlâl etmek, gayri kanuni tehcir veya 

nakil, gayrikanuni tevkif, himaye gören bir şahsın, düşman devletin silahlı 

kuvvetlerinde hizmet görmeye mecbur etmek veya işbu sözleşme hükümleri 

mucibince nizamen ve bitarafane muhakeme edilmek hakkından mahrum eylemek, 

rehine almak, askerî icapların haklı kılmadığı gayrimeşru ve keyfi büyük ölçüde mal 

tahribatı ve mal tesahübü” 
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gönderilemeyeceğini düzenlemektedir.236 Yani, bir kişinin başka bir yere zorla göç 

ettirilmesi her aşamada yasaklanmış değildir. Yasağın istisnası olan askeri zorunluluk 

ve sivillerin korunması da IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinde açıklanmıştır.237 

Maddelerin tümü, uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalara uygulanmaktadır.  

 
236  IV. Cenevre Sözleşmesi Madde 45:  

“Himaye gören şahıslar, sözleşmeye dahil bulunmayan bir devlete nakledilemezler. 

Bu hüküm, himaye gören şahısların, muhasamat sona erdikten sonra vatanlarına 

iade edilmelerine veya ikamet ettikleri memlekete dönmelerine mani değildir.  

Himaye gören şahıslar, zilyed devlet tarafından işbu sözleşmeye dahil bir devlete 

ancak bu devletin sözleşmeyi tatbik arzusunda ve iktidarında olduğuna itminan 

hasıl olursa nakledilebileceklerdir. Himaye gören şahıslar bu suretle nakledildikleri 

zaman, sözleşmenin tatbiki mesuliyeti bunları almayı kabul eden devlete terettüp 

edecektir ve kendisine emanet edildikleri müddetçe bu mesuliyet devam eyleyecektir. 

Mahaza, mezkûr devlet ehemmiyetli her hangi bir noktada sözleşme hükümlerini 

tatbik etmeyecek olursa, himaye gören şahısları nakletmiş olan devlet, hâmi devletin 

tebligatı üzerine, vaziyeti ıslah için müessir tedbirler alacak veya himaye gören 

şahısların kendisine iadesini isteyecektir. Bu talep yerine getirilecektir.  

Himaye gören bir şahıs, siyasî veya dini akidelerinden dolayı zulme uğramaktan 

korkabileceği bir memlekete hiç bir veçhile naklolunamaz.  

İşbu madde hükümleri, adi cürümlerden maznun himaye gören şahısların 

muhasamat başlamadan evvel akdedilmiş olan iadei mücrimin muahedeleri 

mucibince iade edilmelerine bir mani teşkil etmez.” 

237  IV. Cenevre Sözleşmesi Madde 49:  

“Himaye gören şahısların, işgal altındaki topraklardan şagil devletin kendi 

topraklarına veya işgal edilmiş olsun olmasın başka bir devletin topraklarına ferdi 

olarak veya kitle halinde cebren nakilleri veya tehcirleri, her ne sebeple olursa 

olsun yasaktır.  

Mamafih, şamil devlet, halkın emniyeti veya mücbir askeri sebepler icap ettirirse, 

muayyen bir işgal mıntıkasının kısmen ya da tamamen tahliyesi tevessül edebilir. 

Tahliyeler, himaye gören şahısların buna maddeten imkân olmadığı haller 

müstesna, ancak işgal altındaki topraklarda yer değiştirmelerini intaç olabilir. Bu 

süretle tahliye edilen halk, bu mıntıkada muhasamat sona erer ermez tekrar 

yerlerine iade olunacaktır.  
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Roma Statüsü’nün 8.2.b.viii. maddesindeki, uluslararası silahlı çatışmalarda  

gerçekleşen, örf ve adet hukuku kurallarına aykırılık teşkil eden hukuka aykırı sürgün 

ve nakletme fiillerini düzenlemektedir. Madde, ekseriyetle örf ve adet hukukuna atıf 

yapsa da, zaten temelini örf ve adet hukukundan alan Cenevre Sözleşmelerine I. Ek 

Protokol’ün 85.4.a. maddesiyle yakından ilişkilidir.238 Maddeye göre, işgalci gücün 

işgal ettiği topraklara kendi milletinden insanları aktarması ya da işgal altındaki 

topraklardaki halkın tamamını ya da bir kısmını IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. 

maddesini ihlal ederek sınır dışı etmesi ya da başka yere taşıması, ağır ihlal sayılmıştır.  

Roma Statüsü’ndeki üçüncü suç tipi, Roma Statüsü’nün 8.2.e.viii. maddesinde 

düzenlenmiştir. Suç, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen, teamül 

kurallarına aykırılık teşkil eden hukuka aykırı sürgün ve nakletme fiilinin 

emredilmesidir. Bu madde de, Cenevre Sözleşmesi’ne II. Ek Protokolün teamül 

niteliğindeki 17. maddesinden kaynaklanmaktadır. Madde uyarınca, sivillerin güvenliği 

ve askerî zorunluluklar olmadığı sürece, sivillerin zorla göçe tabi tutulmasının emri 

verilemeyecektir.239 

 

Şamil devlet, bu tahliye ve nakillere tevessül ederken, himaye gören şahısların 

imkân nispetinde münasip tesisata kabul edilmelerini, yer değiştirmelerin 

memnuniyeti mucip sıhhat, emniyet ve iaşe şartları altında vukubulmasını ve aile 

efradının birbirinden ayrılmamalarını temin edecek surette hareket eyleyecektir.  

Hâmi devlet; nakillerden ve tahliyelerden, vuku bulur bulmaz, haberdar edilecektir. 

Şamil devlet, halkın emniyeti ve mücbir askeri sebepler zaruri kılmadıkça, himaye 

edilen şahıslar hap tehlikelerine bilhassa maruz mıntıklarada alıkoyamaz.  

Şamil devlet, işgal ettiği topraklara bizzat kendi halkının bir kısmını tehcir veya 

nakledemez.”  

238  ICRC, War Crimes Under The Rome Statute of the International Criminal Court 

and Their Sources in International Humanitarian Law: Comperative Table, 

Advisory Service on International humanitarian Law, s. 7. 

239  Cenevre Sözleşmelerine II. Ek Protokol için Bkz. 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre 

Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, s. 265 vd.  
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V. LAHEY HUKUKU KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI SÜRGÜN VE 

NAKLETME DÜZENLEMESİ 

İnsancıl hukukun en önemli ikinci kaynağı Lahey Sözleşmeleridir. Lahey 

Sözleşmelerinin getirdiği sisteme ise Lahey Hukuku denmektedir.240 Lahey 

Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri’nden tarih olarak daha önce imzalanmıştır. 1899 ve 

1907 yıllarında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan iki konferans sonucunda ortaya 

çıkan Lahey Sözleşmelerinde genel olarak hava, kara ve deniz çatışmalarında uyulması 

gereken kurallar ve savaş esirlerine yönelik uygulamalar yer almıştır.241 Sözleşmelere 

göre, sivil halkı korkutacak, özel mülkiyeti tahrip edecek bombardımanlardan 

kaçınılacaktır. Ayrıca, kara kuvvetleri hareket bölgesinin hemen yanında olmayan 

şehirler, kasabalar, köyler, binalar, meskenler bombalanmayacak, aykırı hareket edenler 

neden olacakları can ve mal kaybını tazmin edeceklerdir.242 Yani, Lahey Sözleşmeleri, 

askerî operasyonların yönetimindeki savaşan kişilerin hak ve yükümlülüklerini 

düzenleyen kurallar bütünüdür. 243  

Lahey Hukukunda, hukuka aykırı sürgün ve nakil konusunda açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Cenevre Sözleşmelerinin yorum kısmında yer alan bilgiye göre, 

Lahey Sözleşmelerinde sürgün ya da nakletmenin ihlal olarak düzenlenmemesinin 

 
240 Ingrid DETTER, The Law of War, Second Edition, University of Oxford: 

Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 158.  

241  Mehmet TEMEL, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarı̇hlı̇ Lahey 

Sözleşmelerı̇ne Aykırı Davranan İthı̇laf Devletlerı̇ne Karşı Osmanlı Devletı̇'nin 

Aldığı Bazı Önlemler”,  Dergi Park, s. 72. http://dergipark.gov.tr/download/article-

file/9906, Erişim tarihi: 04.04.2018. 

242  TEMEL, s. 73. 

243  Türk Kızılayı/ ICRC, Uluslararası İnsancıl Hukuk El Kitabı: Sorularınıza 

Cevaplar, s. 8. 

https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslarara

si-insancil-hukuk.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2017.  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9906
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9906
https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslararasi-insancil-hukuk.pdf
https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/82543505_77468056_uluslararasi-insancil-hukuk.pdf
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sebebi 20. Yüzyıl itibariyle sürgün ve nakletmenin geçerliliğini yitirmiş kavramlar 

olduğuna inanılmasıdır.244 Bu anlayışa göre, sürgün ve nakil öyle medeni olmayan 

uygulamalardır ki, bu fiilleri yasaklamanın anlamı yoktur. Fakat Cenevre 

Sözleşmesi’nin yorum kısmında da belirtildiği üzere, yaşanan kötü deneyimler, 20. 

Yüzyılda da vahşetin olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, 1907 tarihli Lahey 

Sözleşmesi’nin 46. maddesinde; aile birliğinin, aile onurunun, özel mülkiyetin ve 

kişilerin hayatlarının korunması gerektiği düzenlenmiştir.245 Düzenlemenin dolaylı 

olarak sürgün ve nakletmeyi de yasakladığı düşünülmektedir.246 Zira herhangi bir 

sürgün ya da nakletme fiilinin aile onuruna, özel mülkiyete zarar vermeyeceği 

düşünülemeyecektir. 

VI.  NÜRNBERG ULUSLARARASI ASKERİ CEZA MAHKEMESİNİ, 

EYUCM VE RUCM’LERİ KURAN STATÜLERDEKİ 

DÜZENLEMELER 

Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’ni kuran Statü’nün yetki alanı 

savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve barışa karşı suçlar olarak belirlenmiştir.247 Savaş 

suçları düzenlemeleri ve mahkemelerde verilen kararlar aslında insancıl hukuka, 

uluslararası ceza boyutunun eklenmesi sonucunu doğurmuştur.248 Nürnberg 

Mahkemesi’ni kuran Statüde birçok ilke belirlenmiştir. Bunlardan 6. ilkeye göre savaş 

 
244  HENCKAERTS, s. 481.  

245  1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’nin metni için bkz. 

http://askerihukuk.net/FileUpload/ds158941/File/kara_harbinin_kanunlari_ve_adetl

eri_hakkinda_sozlesme.pdf, Erişim tarihi: 04.04.2018. 

246  Bkz. HENCKAERTS, s. 482. 

247  Cengiz BAŞAK, Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2003, s. 32. 

248  BAŞAK, s. 32. 

http://askerihukuk.net/FileUpload/ds158941/File/kara_harbinin_kanunlari_ve_adetleri_hakkinda_sozlesme.pdf
http://askerihukuk.net/FileUpload/ds158941/File/kara_harbinin_kanunlari_ve_adetleri_hakkinda_sozlesme.pdf
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suçları; “Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: işgal edilen arazinin sivil 

nüfusunun veya bu arazide yaşayan sivil nüfusun katli, kötü muameleye tabi tutulması, 

köleleştirilmesi veya herhangi bir nedenden dolayı sınır dışı edilmesi, savaş 

tutsaklarına, denizdeki insanlara, kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme; 

kamu ya da özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin nedensizce yıkımı ya 

da askeri gereklilikle açıklanamayacak biçimde tahrip edilmesini içeren; fakat bunlarla 

sınırlı tutulamayan” eylemler olarak düzenlenmiştir.249 Açıkça görüleceği üzere, 6. 

ilkede savaş suçu olarak sürgün de yer almıştır.  

EYUCM Statüsü’nde savaş suçları iki başlık altında düzenlenmiştir. Bunlardan 

ilki Statü’nün 2. maddesine göre 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonu’nun ağır 

ihlalleri250, diğeri ise 3. maddede düzenlenen savaş hukuku ve geleneklerinin 

ihlalidir.251 İki düzenlemeden yalnızca Cenevre Sözleşmelerine atıf yapan 2. maddede 

 
249  TÖNER ŞEN, s. 27.  

250  EYUCM’yi kuran Statü Madde 2:   

“a) Kasten öldürme, 

b) Biyolojik deneyler de dahil, işkence veya insanlık dışı muamele, 

c) Kasten bedene veya sağlığa ciddi zarar vermek veya yaralamak, 

d) Askeri gereklilik dışında hukuka aykırı ve gereksiz yere kapsamlı bir şekilde 

malvarlığına zarar verilmesi ve yağmalanması, 

e) Bir sivili veya savaş esirini düşman kuvvetlerde hizmete zorlamak, 

f) Savaş esirini veya bir sivili, usulüne uygun bir şekilde adil yargılanma hakkından 

kasten mahrum etmek, 

g) Sivillerin hukuka aykırı olarak sınırdışı edilmesi veya nakli veya hapsedilmesi, 

h) Sivillerin rehine olarak alınması” 

251  EYUCM’yi kuran Statü Madde 3:  

“a) Zehirleyici veya gereksiz yere acı vereceği hesaplanan diğer silahların 

kullanılması,  

b) Şehirlerin, kasabaların veya köylerin nedensiz yere yok edilmesi veya askeri 

gereklilikler dışında harap edilmesi, 

c) Hangi yöntemle olursa olsun savunmasız kasabalara, köylere, meskûn mahallere 
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sürgün ve nakletmeye ilişkin düzenleme  bulunmaktadır. 

RUCM Statüsü’nde de savaş suçları konusunda UYCM Statüsü‘nden farklı bir 

yol izlenmiştir.252 Statü‘nün 4. maddesine göre Mahkeme, 12 Ağustos 1949 tarihli 

Savaş Mağdurlarının Korunmasına Dair Cenevre Konvansiyonu ile 8 Haziran 1977 

tarihli 2 numaralı Ek Protokol‘ün ortak 3. maddesindeki ağır ihlalleri içeren suçları 

işleyen veya emredenler hakkında yargı yetkisine sahip olacaktır. 253 Ağır ihlaller 

arasında hukuka aykırı sürgün ve nakletme düzenlemesi olmamakla birlikte, suç olarak 

sayılanlar sınırlı sayıda olmadığından, Statü’nün çalışmanın konusu olan suçu da 

kapsadığını söylemek mümkün olacaktır.  

 

ve binalara saldırılması, bombalanması veya bunların herhangi bir yöntemle 

gerçekleştirilmesi,  

d) Dini, hayır amaçlı veya eğitim kurumlarının; bilimsel, sanatsal ve tarihi 

yapıların müsaderesi, imhası veya kasten zarar verilmesi,  

e) Kamunun veya özel kişilerin mallarının yağmalanması savaş hukukunun ve 

geleneklerinin ihlali olarak kabul edilecektir.”  

252  KÖPRÜLÜ, Soykırım Suçu, s. 341. 

253  RUCM Statüsü Madde 3:  

“a) Kişinin hayatına, sağlığına, bedensel veya ruhsal esenliğine karşı şiddet, 

özellikle öldürme, işkence gibi zalimane muamele, sakat bırakma veya bedensel 

cezaların herhangi bir şekli,  

b) Kollektif cezalandırma, 

c) Rehin alma, 

d) Terör eylemleri, 

e) Kişisel bütünlüğe yönelik alçaltıcı davranışlar, özellikle onur ve gurur kırıcı 

hareketler, ırza geçme, fuhşa zorlama ve sarkıntılığın herhangi bir şekli,  

f) Yağma,  

g) Tüm medeni toplumlar tarafından vazgeçilmez kabul edilmiş yargısal haklar göz 

ardı edilerek usulüne uygun kurulmuş bir mahkeme tarafından karar verilmeden 

kişinin mahkûm edilmesi veya cezasının infaz edilmesi,  

h) Yukarıda sayılan fiilleri işleme tehdidi.” 
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VII. ÖRF VE ADET HUKUKU KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI 

SÜRGÜN VE NAKLETME  

A. Örf ve Adet Hukukunun Kaynak Olması 

Yukarıda, silahlı çatışmalarda uyulması gereken bir takım kuralların olduğu ve 

bu kurallara yönelik gerçekleşen ağır ihlallerin de savaş suçu teşkil ettiği açıklanmıştır. 

Belirtilen çerçeveye uygun olarak Roma Statüsü’nün 8. maddesinde savaş suçları 

düzenlenmiştir. Savaş suçlarının uluslararası ceza hukukunun bir parçası olmasından 

hareketle, UAD’de yapılacak bir yargılamada kullanılacak kaynaklar ve özellikle örf ve 

adet hukukunun bu yargılamalardaki yeri çalışmada irdelenecektir. 

Uluslararası ceza hukukunun kaynaklarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı 

Statüsü’nün 38. maddesi kıyasen uluslararası ceza hukukunun kaynakları için uygulanır. 

Bu madde; 

“1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak 

çözmekle görevli olan Divan : 

a. uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar 

koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları; 

b. hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak 

uluslararası yapılagelmiş kurallarını; 

c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini; 

d. 59. Madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının 

belirlenmesinde yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların 

en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular.” 

 

UAD uluslararası ceza vakaları ile ilgilenmemektedir.  Maddede, (a) ve (c) 

bentleri arasında herhangi bir hiyerarşinin olmadığı doktrinde kabul edilmiştir. Fakat 

maddenin (d) bendindeki kaynaklar diğerlerinin tamamlayıcısı niteliktedir.254 Kaynaklar 

 
254  Vlademir Djuro DEGAN, “ On the Sources of International Criminal Law”, 

Chinese Journal of International Law, 2005, Vol. 4, No. 1, s. 50. 
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aynı zamanda uluslararası ceza hukukunun da kaynaklarını teşkil ettiğinden, savaş 

suçları açısından en temel kaynağın Sözleşmeler olduğunu söylemek mümkündür.  

Sözleşme, “Uluslararası  hukukun kendilerine  bu  alanda yetki  tanıdığı  kişiler  

arasında,  uluslararası  hukuka  uygun  bir  biçimde,  hak  ve yükümlülükler  doğuran,  

bunları  değiştiren  ya  da  sona  erdiren  yazılı  irade  uyuşması” olarak 

tanımlanmaktadır.255 Roma Statüsü, 21. maddesindeki düzenlemeyle, UCM’nin 

öncelikle Roma Statüsü’nü ve ileride anlatılacak Suçun Unsurları, Usul ve Delil 

Kurallarını içeren Roma Staüsü’ne ek belgeleri uygulayacağı konusunu belirtmiştir. 

Ancak kaynaklar yeterli olmazsa, mahkeme gerekli gördüğü takdirde, geçerli diğer 

sözleşmeleri ve uluslararası silahlı çatışma prensiplerini uygulayacaktır. Üçüncü 

aşamadaysa, yargılamalarda uluslararası normlarla uyumlu olmaları halinde ulusal ceza 

sistemlerindeki kurallardan da, temel hukuk prensiplerinden de yararlanılacaktır.256 Son 

olarak, mahkeme kendi içtihatlarını ve daha önce kurulmuş olan ad hoc mahkemelerin 

kararlarını da temel alabilecektir. Özetle, Roma Statüsü’nde örf ve adet hukukundan 

yararlanılabileceği belirtilmiştir. 

 

https://is.muni.cz/el/1422/podzim2013/MVD027K/um/On_the_Sources_of_Internat

ional_Criminal_Law-2005-Degan-45-83.pdf, Erişim tarihi: 24.04.2017. 

255  PAZARCI, Uluslararası Hukuk, s. 43.  

256  Roma Statüsü Madde 21: “1. Mahkeme:  

(a) Öncelikle bu tüzüğü, Suçun Unsurlarını, Usul ve Delil Kurallarını uygular.  

(b)İkinci olarak, uygun olduğu takdirde, geçerli anlaşmaları ve uluslararası silahlı 

çatışma prensipleri dahil, uluslararası hukukun ilke ve kurallarını uygular.  

(c)Bu tüzük ile, uluslararası hukuk ve uluslararası kabul görmüş norm ve 

standartlara uygun olmaları halinde, suç üzerinde normal olarak yargı yetkisi 

bulunan devletin iç mevzuatı dahil olmak üzere, dünyadaki mevcut hukuk 

sistemlerinin ulusal yasalarından kaynak alınan temel hukuk prensiplerini uygular.  

2. Mahkeme, geçmiş kararlarında yorumlanmış hukuk ilke ve kurallarını 

uygulayabilir.”  

https://is.muni.cz/el/1422/podzim2013/MVD027K/um/On_the_Sources_of_International_Criminal_Law-2005-Degan-45-83.pdf
https://is.muni.cz/el/1422/podzim2013/MVD027K/um/On_the_Sources_of_International_Criminal_Law-2005-Degan-45-83.pdf


87 

Kanunsuz suç ve cezanın olmayacağı ilkesi, uluslararası belgelerde güvence 

altına alınan kanunilik ilkesine işaret etmekte olup ceza hukuku sistemlerinde kabul 

edilmiştir. İlke, genel olarak üç güvence sağlamaktadır. Bunlar, bireylerin hangi 

davranışların suç teşkil ettiğini ve bu suçlar için öngürülen cezaların neler olduğunu 

bilmelerinin; hakimlerin keyfî ceza vermesinin önlemesinin ve kişilerin suç işlendiği 

zamanda halihazırda var olan mahkemelerde yargılanmasının sağlanmasıdır.257 Ulusal 

ceza hukuku sistemlerinde genel olarak kabul edilen kanunilik ilkesi, Anglo Sakson 

hukuk sisteminde dahi teoride olmasa da pratikte uygulanmaktadır.258 Ayrıca, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesinde de düzenlenen ilke, hakimin ceza 

yargılamasında örf ve adeti kaynak olarak kullanmasını, kıyas yapmasını yasaklamıştır. 

Buna karşın uluslararası ceza hukukunda örf ve adet hukukunun kaynak olarak 

kullanılması kabul edilmiştir. Bunun altında yatan temel sebep, uluslararası ceza 

hukukunun yazılı kaynaklarının da daha önceki örf ve adet kurallarının izini sürmesi ve 

yazılı hale gelmesinden ibaret oluşudur.259  

Örf ve adet hukuku, uluslararası ceza hukukunun çok önemli bir kaynağını teşkil 

etmesiyle beraber, örf ve adet hukukunun uluslararası ceza hukuku yargılamalarında 

nasıl uygulanacağını belirlemek zordur. Örneğin, örf ve adet hukuku ile suç ve cezanın 

yaratılıp yaratılamayacağı tartışmalıyken, yargılamalarda bazı kavramların tanımı için 

örf ve adet hukukuna başvurulmasının gerekliliği, uluslararası ceza hukukunun yeni bir 

alan oluşu nedeniyle kabul edilmiştir.260 Gerçekten de sözleşmelerdeki boşluk 

 
257  CENTEL/ ZAFER/ ÇAKMUT, s. 46. 

258  Jonathan THORMUNDSSON, “ The Sources of International Criminal Law With 

Reference to the Human Rights Principle of Domestic Law”, Stockholm Institute for 

Scandianvian Law 1957-2009, s. 389. http://www.scandinavianlaw.se/pdf/39-

17.pdf, Erişim Tarihi: 03.06.2017 

259  THORMUNDSSON, s. 389.  

260  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 59.  

http://www.scandinavianlaw.se/pdf/39-17.pdf
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/39-17.pdf
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durumlarında,  örf adet hukuku ve hukukun genel prensipleri uluslararası ceza 

mahkemesinin bir parçası haline gelmektedir.  

Uluslararası ceza hukukunun diğer iki kaynağı da hukukun genel ilkeleri ve 

mahkeme kararlarıdır. Bu kaynaklar örf ve adet hukukundan beslenmektedirler. Karar 

verecek olan hakim uluslararası sözleşmeden ya da örf ve adet hukukundan herhangi bir 

çözüme kavuşamıyorsa ve her iki kaynak da yetersizse, yani boşluk mevcutsa hakimin 

hukukun genel ilkelerine başvurması gerekir.261 Bunlar, pacta sunt servanda, bona 

fides, eşitlik gibi temel hukuk ilkeleridir. Mahkeme kararları ise genelde ulusal hukuk 

sistemlerinde ikincil kaynak olarak geçmektedir. Ancak uluslararası ceza hukuku için 

durum biraz farklıdır. Önceden verilen mahkeme kararları hakim için bağlayıcı olmasa 

da, hem örf ve adet hukuku için hem de sözleşmelerin hakimlerce doğru bir şekilde 

yorumlanması için önemli bir kaynak teşkil ederler.262 Kaynaklardan sadece uluslararası 

mahkeme kararları anlaşılmamalıdır. Yerel mahkeme kararları da uluslararası ceza 

hukukunun konusuna girebilmektedir.  

B. Örf ve Adet Hukukunun Etkileri 

Savaş suçları açısından, örf ve adet hukukunun etkisini iki yönlü incelemek 

mümkündür. İnsancıl hukuk önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, savaş suçlarının 

temelini oluşturmaktadır. İnsancıl hukukun yazılı kaynakları, savaşlarda kullanılan örf 

ve adet hukuku kurallarının evrimleşmiş ve kodifiye edilmiş halleridir.263 Örf ve adet 

hukuku ayrıca, Cenevre Sözleşmeleri ve Lahey Sözleşmelerindeki hukuki boşlukları da 

doldurmaktadır. Zira, sözleşmeler günümüzdeki silahlı çatışma türleri açısından ihtiyacı 

 
261  International Bar Association Association, s. 35.  

262  International Bar Association, s. 33. 

263  Türk Kızılayı/ ICRC, s. 13.  
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karşılamamaktadırlar.264 Günümüzde daha çok silahlı çatışmalar iç silahlı çatışmalar 

halinde gerçekleştiğinden ve bunlara yönelik, yalnızca Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 

3. maddesi ve 1977 tarihli Ek Protokolü düzenleme getirdiğinden, teamül hukuku çok 

önemli bir boşluğu doldurmaktadır.  

C. Örf ve Adet Hukuku Şartlarıyla Sözleşme Hükümlerinin İlişkisi 

Bir kuralın örf ve adet hukukundan veya sözleşme hükmünden kaynaklanması 

kolay belirlenebilen bir konu değildir. Tanımda da görüleceği ve doktrinde de kabul 

gördüğü üzere, örf ve adet kuralları için iki şart belirlenmiştir.265 Bunlardan ilki objektif 

şart olup yerleşik bir uygulamanın varlığını içermektedir. Uygulamanın yerleşik 

olabilmesi için sürekli olarak tekrar etmesi gerekmektedir. Sübjektif koşul ise, toplumda 

geleneğe uyulmasının mecburi olduğu kanaatinin oluşması demektir. ICRC tarafından 

bir araya getirilen, insancıl hukukunun örf ve adet kurallarını içeren İnsancıl Teamül 

Hukuku raporu, yol göstericidir.266  ICRC’nin Uluslararası İnsancıl Teamül Hukuku 

Raporundaki 129. kural, uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalarda tarafların, silahlı 

çatışmayla bağlantılı olarak, bir halkı sürgün ya da nakil edemeyeceği düzenlenmiştir. 

Tek istisnanın, askerî zorunluluk ve sivillerin güvenliği olduğu belirtilmiştir.267 Kurala 

göre, ulusal nitlelikteki silahlı çatışmalarda da, taraflar sürgün ya da nakletme emri 

veremeyecektir. Söz konusu kural, teamül niteliğini Lieber Kuralları’ndan 

 
264  HENCKAERTS/ DOSWASL-BECK, s. 513. 

265  Bkz. PAZARCI, Uluslararası Hukuk, s. 104-106. 

266  Jean Marie HENCKAERTS/ Louise DOSWALD-BECK, Uluslararası İnsancıl 

Teamül Hukuku (Çev. Emre ÖKTEM/ Melike Batur YAMANER/ Dolunay 

ÖZBEK/ Bleada Kurt DERCAN/ Mehmet Cengiz UZUN/ Abdullah KAYA), Beta 

Yayınevi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi&GSÜ Yayınları no: 66, C. I, 2005.  

267  HENCKAERTS, DOSWALD-BECK, s. 458-459. 
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almaktadır.268 Kurallarda, Amerikan İç Savaşı döneminde kimsenin başka bir yere 

nakledilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. ICRC’nin Uluslararası İnsancıl Teamül 

Hukuku Raporundaki 130. kural da, işgalci devletin işgal edilen topraklara kendi 

vatandaşlarını sürgün edemeyeceğini ya da nakledemeyeceğini düzenlemektedir.269 

ICRC’nin Uluslararası İnsancıl Teamül Hukuku Raporundaki kurallar, IV. 

Cenevre Sözleşmesi’ndeki düzenlemelerle paralellik göstermektedir. Özellikle de IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin teamül niteliği tartışılmaktadır. İsrail Yüksek 

Mahkemesi, verdiği bazı kararlarda, bu kuralın teamül niteliği taşımadığını 

belirtmiştir.270 Doktrinde genel kabul gören görüş göre de, bu düzenlemeler örf ve adet 

hukuku niteliğindedir.271 Sözleşme hükümleri, sadece sözleşmeye taraf devletleri 

bağlamaktadır. Zira, sözleşmenin altına imza atan taraf devlet, sözleşmenin hükümlerini 

kabul ettiğini beyan etmektedir.272 Buna karşılık, teamül kuralları tüm devletleri 

bağlayıcı niteliktedir.273  

 

 
268  Lieber Kuralları, 1863 yılında Abraham Lincoln tarafından imzalanmış Amerikan 

İç Savaşı döneminde Amerikan ordusunun uyması gereken yönergeleri içeren 

kurallardır. Aslında bu kuralların Cenevre ve Lahey Sözleşmeleri’nin temeli olduğu 

düşünülmektedir. Kaynak için Bkz.  

https://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m16240360_Lieb

er_Code_lesson.pdf, Erişim tarihi: 04.04.2018.  

269  HENCKAERTS, DOSWALD-BECK, s. 462.  

270  Mazen QUPTY, “The Application Of International Law In The Occupied 

Territories As Reflected In The Judgments Of The High Court Of Justice In Israel”, 

s. 12.  

  http://quptylawfirm.com/wp-content/uploads/2010/10/Application-of-international-

law-in-occupied-territories.pdf, Erişim tarihi: 19.05.2018. 

271  HENCKAERTS, “Deportation and Transfer...”, s. 485.  

272  PAZARCI, Uluslararası Hukuk, s. 111. 

273  Yoram DINSTEIN, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge 

University Press, 2009, s. 4.  

https://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m16240360_Lieber_Code_lesson.pdf
https://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m16240360_Lieber_Code_lesson.pdf
http://quptylawfirm.com/wp-content/uploads/2010/10/Application-of-international-law-in-occupied-territories.pdf
http://quptylawfirm.com/wp-content/uploads/2010/10/Application-of-international-law-in-occupied-territories.pdf
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUKA AYKIRI SÜRGÜN VE NAKLETME SAVAŞ SUÇU 

I. GENEL OLARAK 

Bu bölümde, Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii. maddesinde yer alan hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçunun unsurları ayrıntılı olarak incelenecektir. Söz konusu 

düzenlemenin, benzer nitelikteki, Roma Statüsü’nün 8.2.b.viii. maddesi ve 8.2.e.viii. 

maddesindeki düzenlemeleriyle farklılıklarına değinilecektir. Suç tipi incelenirken, 

savaş suçları ve diğer uluslararası suçlarla da bağlantısı kurulacaktır. Özellikle teşebbüs, 

iştirak gibi, Roma Statüsü’nün genel hükümlerinin kapsamında olan konularda 

uluslararası ceza hukuku ve diğer savaş suçu düzenlemelerinden yararlanılacaktır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu düzenlemesi, 

sürgün ve nakil dışında savaş suçları kapsamında hapsetme fiilini de kapsamaktadır.274 

Silahlı bir çatışmada korunan kişinin güvenlik riski olmaksızın hapsedilmesi veya 

zorunlu ikamete tabi tutulması Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalini doğuracak, dolayısıyla 

da Roma Statüsü’ne aykırılık ortaya çıkacaktır. Tez, zorunlu göç kavramı odağında 

işleneceğinden,  hapsetme fiili tez konusunun dışında bırakılmıştır.  

 
274  James G STEWART, "Rethinking Guantánamo: Unlawful Con nement as Applied 

in International Criminal Law", (2006) 4:1 Journal of International Criminal Justice 

12, s. 16 

https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1343&context=fac_pubs. 

Erişim tarihi: 14.04.2018.  

https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1343&context=fac_pubs
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II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 

Bir suçun hukuki konusu, hukuken korunan varlık ya da menfaattir.275 Varlık, 

“var olma durumu, mevcudiyet”276; menfaat ise, “yarar ve çıkar”277 anlamına 

gelmektedir. Yukarıdaki tanıma paralel olarak varlık ya da menfaatin hukuken 

korunması gerekmektedir. Bu doğrultuda hukuki varlığın, insanın ihtiyaçlarını tatmine 

yönelik her şey; hukuki menfaatin ise varlıklarla insanlar arasındaki ilişki olduğunu 

söylemek mümkündür.278  Bu varlık ya da menfaatler bireysel, toplumsal, kamusal 

nitelikte olabilir. Suç teşkil eden her bir fiil mutlaka hukuksal değerin ihlalini oluştur.279 

Öncelikli olarak savaş suçlarının hukuki konusu, daha sonra da hukuka aykırı sürgün ve 

nakil savaş suçunun hukuki konusu belirlenmeye çalışılacaktır.  

Ulusal kanunlarda düzenlenen suç tiplerinin hukuki konusunun belirlenmesi, 

suçların tasnifi başta olmak üzere normların yorumlanması, cezalandırma gibi konularda 

önem arz etmektedir. Genel kabul gören görüşe göre, suç tipini düzenleyen hukuk 

normlarının koruduğu hukuki konu, ulusal kanunlarda düzenlendiği yere göre 

belirlenmektedir.280 Ancak bahsi geçen görüş doğrultusunda, savaş suçlarının hukuki 

konusunu belirleme mümkün olmayacaktır. Çünkü, TCK’da yalnızca insanlığa karşı 

suçlar, soykırım suçu ve diğer uluslararası suçlardan insan ticareti ve göçmen 

kaçakçılığı düzenlenmiştir.  

 
275  Nevzat TOROSLU, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1970, s. 72. 

276  Türkçe Sözlük,  Dil Derneği, B.1, C.2, Ankara 1998, s. 1395.  

277  Türkçe Sözlük, s. 928.  

278  TOROSLU, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, s. 73.  

279  Yener ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin 

Yayınları, Ankara 2013, s. 135.  

280  Nevzat TOROSLU, “İftira Cürmünün Hukuki Konusu”, AÜHFD, C. XXVII, S. 1-4, 

1980, s. 110.  
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Savaş suçlarının TCK’da düzenlenmemesi büyük eksiklik olarak görülmüştür.281 

Kanunun gerekçesinde, savaş suçlarının düzenleme bulmaması konusunda herhangi bir 

açıklama yer almamıştır. Savaş suçlarının Roma Statüsü’nde geniş yer kaplaması 

nedeniyle TCK’da ayrıca düzenlenmesinin, TCK’nın sistematiğini bozacağı görüşünün 

kanun koyucunun tercihinin dayanağı olduğu düşünülmektedir.282  

Askeri Ceza Kanunu’nda, kapsamı dar olsa da, bazı savaş suçları düzenlenmiştir. 

Fakat bunlar açık şekilde savaş suçu düzenlemeleri değil, daha çok askerî disiplin 

kurallarına yönelik fiillerdir.283 Ayrıca, Askeri Ceza Kanununda Seferberlikte İnsanlar 

ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler başlığı altında da bazı suçlar sayılmıştır; ancak 

bunlar yeterli olmadığı gibi hukuka aykırı sürgün ve nakli kapsayan bir düzenleme 

yoktur. Örnek olarak, Askeri Ceza Kanunu’nun 122. maddesindeki ganimet alma suçu, 

123. maddedeki yağmacılık suçu verilebilir. 

Diğer dar anlamda uluslararası suçların hukuki konularına ilişkin diğer 

çalışmaların, inceleme yöntemimize kaynak olduğunu söylemek mümkündür. Soykırım 

suçu milli, dini, etnik gruplara karşı işlenmektedir. Dolayısıyla, sıralanan gruplardaki 

bireylerin maddi ve manevi varlıklarının korunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, 

işlenen suçun niteliğine göre, bireyin onuru, yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve cinsel 

özgürlüğü de korunmaktadır.284 Bununla birlikte, soykırım suçuyla uluslararası toplum 

 
281 Mahmut KOCA, “Türk Ceza Hukukunda Soykırım Suçu”, Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi, S. 10, 2010, s. 6.  

http://www.taa.gov.tr/indir/turk-ceza-kanununda-soykirim-sucu-

bWFrYWxlfGI4ZDdlLWZkMDdiLTZkMmFlLWI2MTU0LnBkZnwxNA/, Erişim 

tarihi: 19.12.2017.  

282  KOCA, s. 6.  

283  Muzaffer Yasin ASLAN, Uluslararası Hukukda ve Türk Hukukunda Savaş Suçları, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi Ankara 2003, s. 272.  

284  TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, s. 439. 

http://www.taa.gov.tr/indir/turk-ceza-kanununda-soykirim-sucu-bWFrYWxlfGI4ZDdlLWZkMDdiLTZkMmFlLWI2MTU0LnBkZnwxNA/
http://www.taa.gov.tr/indir/turk-ceza-kanununda-soykirim-sucu-bWFrYWxlfGI4ZDdlLWZkMDdiLTZkMmFlLWI2MTU0LnBkZnwxNA/
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barışı ve güveninin de ihlal edildiği söylenebilir. Ancak, sadece söz konusu varlık ya da 

menfaatlerin korunduğunu söylemek, soykırım suçunu, hayata karşı suçlardan, vücut 

dokunulmazlığına karşı suçlardan farksız kılacaktır. Soykırım suçunu bahsi geçen 

suçlardan ayıran, soykırım suçunun bizatihi “grubun” fiziksel varlığına, yani diline, 

inancına, kültürel ve etnik özelliklerine yönelik ihlalleri kapsamasıdır.285 İnsanlığa karşı 

suçlarda ise, suçun işleniş biçimine göre bireylerin yaşam hakkı, vücut dokunulmazlığı, 

cinsel özgürlüğü gibi maddi ve manevi varlıklarının korunduğu söylenebilir.286  

Savaş suçlarında da, suçların uluslararası suç olması nedeniyle öncelikli olarak 

uluslararası düzeni bozduğunu söylemek mümkündür. Ancak, savaş suçu olarak sayılan 

fiillerin hepsinin ayrı hukuki konusu vardır.287 Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş 

suçunun hukuki konusunun belirlenmesinde Cenevre Sözleşmesi’nin ilgili 147. 

maddesine bakmak gerekir.  

Belirtilen düzenlemede, silahlı çatışmaya katılmayan sivillerin korunmasını 

amaçlayan insancıl hukuk kurallarının ağır ihlalleri belirtilmiştir. Bunlar; “kasten 

öldürme, biyolojik deneyler dahil işkence ve insanlık dışı muameleler, insan vücuduna 

veya sağlığına isteyerek acı verme veya ciddi yaralanmaya sebep olma, askeri gereklilik 

olmadan yasa dışı ve keyfi olarak malların yok edilmesi ve sahiplenilmesi, korunan 

kişinin düşman devlet silahlı kuvvetlerinde savaşmaya zorlanması, korunan kişinin 

bilinçli olarak adil ve normal yargılamadan yoksun bırakılması” ve son olarak 

“korunan kişinin hukuka aykırı sürgünü, nakledilmesi ve hapsedilmesidir”. Hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme sonucu mağdur siviller göçe zorlanmakta, dolayısıyla 

yaralanmalar, ölümler, hastalanmalar, tecavüzler, gerçekleşebilmekte; aileler dağılmakta 

 
285  ŞERMİN TÖNER ŞEN, Uluslararası Hukukta Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı, 

B.1, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s.103.; KÖPRÜLÜ, Soykırım Suçu, s.73. 

286  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 457. 

287  KÖPRÜLÜ, Soykırım Suçu,  s. 346. 
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ve büyük oranda kişiler malvarlıklarını ve yaşam alanlarını kaybetmektedirler.288 Sonuç 

olarak denilebilir ki, incelenen suç tipi hukuki konusu, sivillerin maddi ve manevi 

varlıkları ve yaşam haklarıdır. 

III. SUÇUN MADDİ KONUSU VE MAĞDURU 

Suç, hukuki bir değer veya menfaatin ihlali olduğundan, her suçun mağduru da 

vardır. Diğer bir deyişle, mağdur, ceza normunun koruduğu hukuki değer veya 

menfaatin hamili durumundaki kişidir.289 Suçun maddi konusu ise, suçun üzerinde 

işlendiği kişi ya da şeydir. Çoğu zaman, bir suçun mağduru ve maddi konusu 

örtüşebilmekle birlikte, her iki kavramın aynı anlama geldiğini söylemek mümkün 

değildir.  

Her bir savaş suçunun, farklı hukuki konusu olduğu gibi, farklı mağduru ve 

maddi konusu vardır. Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçununun mağduru ve 

maddi konusuyla ilgili IV. Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde bir belirleme yapılabilir. 

Sivillerin korunması amaçlandığından suçun mağdurunun silahlı çatışmalara katılmayan 

siviller olduğunu söylemek isabetli olacaktır.290 Aslında, Cenevre Sözleşmeleri’nde ve 

diğer insancıl hukuk kaynaklarında korunan kişiler, askeri birlik mensuplarından silahlı 

çatışma sırasında yaralananlar ve hastalananlar, savaşa katılmayan siviller, savaş 

esirleri, diğer tutuklulular, yine askeri birlik mensuplarının gemi kazazedeleri ve BM 

çalışanları olarak sıralanabilir.291 I. Cenevre Sözleşmesi, silahlı çatışma sırasında 

 
288  Jennifer LEANING, “Enforced Displacement of Civilian Populations in War: A 

Potential New Element in Crimes Against Humanity”, International Criminal Law 

Review, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, s. 450. 

289  HAFIZOĞULLARI/ ÖZEN,s. 208. 

290  BASAK, s. 170.; ÖNOK, s. 166.; TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 471.; TÜTÜNCÜ, 

s. 1. 

291  ICRC, “Persons Protected Under IHL”, 29 Ekim 2010, ICRC Articles, 
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yaralanan ve hastalanan kişilerin korunmasına yöneliktir. Buradaki önemli ayrıntı, 

yaralanan ya da hastalanan kişilerin“tarafların askeri kuvvetlerinden” olmalarıdır.292 

Yani, silahlı çatışmaların tarafı olmayan sivillerin değil, bizzat yaralanan ya da 

hastalanan silahlı kuvvetlerin tedavi edilmesi, korunmasına yönelik hükümler 

düzenlenmiştir.  

II. Cenevre Sözleşmesi ise, denizde çatışan silahlı kuvvetlerin yaralı, hasta ve 

kaza geçirmiş mensuplarının; III. Cenevre Sözleşmesi ise, savaş tutsaklarının 

korunmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda savaş esirlerine uygulanacak işlemleri de 

kapsayan III. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre savaş esirleri, düşman tarafça 

yakalanan ve esir edilen diğer tarafın askeri birlik mensuplarıdır. Savaş esirleri, düşman 

güçlerin eline geçip onların baskı ve şiddetine maruz kaldıklarında savaş esiri 

sayılmaktadırlar.293 Ancak III. Cenevre Sözleşmesiyle birlikte, savaş tutsakları; milis 

kuvvetlerini, gönüllüleri, düzensiz grupları, direniş hareketi üyelerini, savaş 

muhabirlerini, sivil malzeme müteahhitleri gibi silahlı kuvvetlere eşlik eden kişileri 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir.294 Son olarak, hukuka aykırı sürgün ve nakletme 

düzenlemesi, sivillerin korunmasını amaçlayan IV. Cenevre Sözleşmesi’nde de yer 

aldığından aynı zamanda bahsi geçen düzenlemelerle korunan hukuki menfaatin sahibi 

 

  https://www.icrc.org/en/document/persons-protected-ihl, Erişim tarihi: 21.04.2018.  

292  I. Cenevre Sözleşmesinin ilgili maddesi için bkz. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId

=CE8A59A191689791C12563CD00519F73, Erişim tarihi: 21. 04.2018.  

293  Tanım için bkz. https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/prisoners-

war-detainees, Erişim tarihi: 22.04.2018. 

294  III. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesi ve ilgili yorumlar için bkz. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId

=2F681B08868538C2C12563CD0051AA8D, Erişim tarihi: 22.04.2018.  

 

https://www.icrc.org/en/document/persons-protected-ihl
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=CE8A59A191689791C12563CD00519F73
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=CE8A59A191689791C12563CD00519F73
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=CE8A59A191689791C12563CD00519F73
https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/prisoners-war-detainees
https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/prisoners-war-detainees
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=2F681B08868538C2C12563CD0051AA8D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=2F681B08868538C2C12563CD0051AA8D
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=2F681B08868538C2C12563CD0051AA8D
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kişiler sivillerdir. Ayrıca hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunda, mağdurlar 

ile maddi konular örtüşmektedir. 

IV. SUÇUN FAİLİ 

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuna ilişkin yargılamaların önemli 

kısmı EYUCM’de yapılmıştır. Suçu işleyen failler, savaş suçlarının failleri ile parallelik 

gösterdiğinden, belirleme savaş suçlarının failleri üzerinden yapılacaktır.  

Savaş suçlarında, suçun faili, herhangi bir kimse olabilir. Fiilin resmî bir 

politikanın sonucu işlenmesi gerekmediğinden failin devletle bir bağlantısının 

bulunmasına gerek yoktur.295 Her ne kadar, teorik olarak böyle bir şart aranmasa da, 

savaş suçlarının devlet politikası olarak askerî birlikler tarafından işlendiği 

görülmektedir.296 Yukarıda da belirtildiği üzere, uluslararası nitelikteki silahlı 

çatışmalarda, devletlerin silahlı orduları; iç silahlı çatışmalarda devletlerin düzenli 

orduları ile silahlı devlet dışı örgütler çatışmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası ceza 

mahkemelerinde savaş suçlarından yargılanan kişilerin genellikle devlet yetkilileri 

olduğu söylenebilmekle birlikte, devlet dışı silahlı örgütlerde çatışan kişilerin de fail 

olabilmesi söz konusudur.297 Zira, RUCM’deki bir yargılamada savaş suçu işleyebilecek 

kişileri devlet görevlileriyle sınırlı tutmamıştır.298 Bu doğrultuda siviller de fail olabilir. 

 
295  Köksal BAYRAKTAR, “Soykırım Suçu”, Av. Dr. Şükrü Alpaslan Armağanı, Türk 

Ceza Hukuku Derneği ve İstanbul Barosu, Mayıs 2007, s. 276. 

296  William A. SCHABAS, Genocide in International Law, Cambridge University 

Press, 2000, s. 1. 

297  Örneğin, Ruanda’da soykırım suçunu işleyen Akayesu,  Taba komününde belediye 

başkanlığı yapmaktaydı. Yime Ruanda soykırımının olduğu dönemde, Augustin 

Bizimana da Savunma Bakanı idi.  

298  ICTR, Prosecutor v. Kamuhanda, Trial Chamber, Judgment of 22 January 2004, 

parag. 725. 
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Uluslararası nitelikte silahlı çatışmalarla bağlantılı işlenen tüm savaş suçlarında 

olduğu gibi, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunda da faillerde iki tür ayrıma 

gidilmiştir. Bunlardan ilki suçun işlenmesini emreden kişilerin, yani amirlerin 

oluşturduğu grup, diğerleri de emirlere uyan kişilerin oluşturduğu gruptur.299  

V. SUÇUN MADDİ UNSURU 

A. Genel Olarak 

Bu başlık altında hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun maddi 

unsuru, suçun unsurlarını ikiye ayırarak analiz eden görüş temel alınarak irdelenecektir. 

Esasen, suçun iki unsurdan oluştuğunu savunan hukukçular olduğu gibi suçun üç300 ve 

dört301 unsurdan oluştuğunu savunanlar da vardır.302 Ancak Roma Statüsü’nün ikili 

ayrımı kabul ettiği açıkça görüldüğünden, çalışmada temelini İtalyan ceza hukuku 

 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-99-54a/appeals-

chamber-judgements/en/050919.pdf, Erişim tarihi: 05. 04.2018. 

299  ARSLAN, s. 154. 

300  Suçun üç unsurdan oluştuğunu iddia eden görüşe göre, bir suç maddi ve manevi 

unsurun yanı sıra, kanunilik unsurundan oluşmaktadır. Kanunilik unsurundan 

bahsedilen, suçun kanunda öngörülmesidir. Başka bir görüş de suçun üç unsurdan 

oluştuğunu iddia etmektedir; ancak, maddi ve manevi unsure ek olarak ortaya konan 

unsur kanunilik unsuru değil, hukuka aykırılık unsurudur. Dolayısıyla bu görüşe 

göre suç, hukuka aykırı kusurlu bir fiildir. Her iki görüşün ayrıntıları için Bkz. Tahir 

TANER, Ceza Hukuki Umumi Kısım, İstanbul, 1953, s. 82.; HAFIZOĞULLARI/ 

ÖZEN, s. 163. 

301  Kaynağını Alman doktrininden alan bu görüşe göre, suç maddi unsur, manevi unsur, 

hukuka aykırılık unsuru, kanunilik unsuru olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır. 

Ayrıntılar  için Bkz. Emin ARTUK/ Ahmet GÖKÇEN/ Caner YENİDÜNYA, 

Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s. 204. 

302  Ayrıntılar için Bkz. Tuğrul KATOĞLU, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, 

Seçkin Yayınevi, Ankara 2003, s. 127 vd.  

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-99-54a/appeals-chamber-judgements/en/050919.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-99-54a/appeals-chamber-judgements/en/050919.pdf
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doktrininden alan ve suçu maddi ve manevi unsura ayırarak inceleyen bu görüş kabul 

edilecektir. Görüşe göre de, fiil ya da maddi unsur, hareket, netice ve nedensellik bağını 

içerir.303 Suç tiplerinin maddi unsuru da bu şekilde belirlenmektedir. Ancak, 

çalışmamızın konusunu oluşturan suç tipinin maddi unsurunun belirlenmesinde hareket, 

netice ve nedensellik bağı incelenmeyecektir. Zira uluslararası ceza hukukunun temel 

kaynağı olan Roma Statüsü’nde maddi unsurun belirlenmesi için farklı bir sistem 

belirlenmiştir. Çalışmamızda da bu sistem takip edilecektir.  

Roma Statüsü’nde soykırım suçunun, insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının 

unsurlarına ilişkin genel bir düzenleme yer almıştır. Statü’nün 9. maddesi uyarınca, 

suçun unsurlarının taraf devletlerin üçte iki çoğunluğunun kararıyla belirleneceği yine 

aynı çoğunlukla değiştirilebileceği düzenlenmiştir.304 Suçların unsurlarının ne olduğu, 

ilgili maddede yer almamıştır. Yalnızca, unsurların UCM için yorum aracı olduğu 

düzenlenmiştir. Statü’nün 30. maddesinde de suçun manevi unusuruna ilişkin bir 

düzenleme vardır. Açıkça görüleceği üzere, yalnızca manevi unsur tanımlanmış; fakat 

maddi unsurun ne olduğuna dair ayrıntılı bir düzenleme yapılmamıştır. Ortaya çıkan 

 
303  Faruk EREM/ Ahmet DANIŞMAN/M. Emin ARTUK, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Ankara 1977, s. 233; TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 123 vd. 

304  Roma Statüsü Madde 9: “1- Suç unsurları, Mahkemenin 6., 7. ve 8. Maddelerinin 

yorumlanmalarını ve uygulanması konusunda yardımda bulunacaktır. Bunlara 

Taraf Devletler Asamblesinin üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 

edileceklerdir. 

2- Suç unsurlarında değisiklik asağıdakiler tarafından teklif edilebilir: 

a) Herhangi bir taraf devlet; 

b) Mutlak çoğunlukla hareket eden hakimler; 

c) Savcı. 

Bu tip değisiklikler Taraf Devletler Asamblesinin üye sayısının üçte iki çoğunluğu 

ile kabul edilecektir. 

3- Buraya kadar olan suç unsurları ve değisiklikler, bu Statü ile tutarlı olacaktır.” 
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boşluğu, UCM’nin Hazırlık Komisyonu305 tarafından hazırlanan, Statüyü tamamlayıcı 

nitelikte olan Suç Unsurları Belgesi, nispeten doldurmuştur. Belgede, soykırım, 

insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için genel açıklamalardan hemen sonra, her bir 

suç tipi için ayrı ayrı maddi ve manevi unsurlar belirlenmiştir.306  

Belgenin sistematiğine uyarak, öncelikli olarak savaş suçlarının hepsi için 

aranan ortak maddi unsura bakmak gerekecektir. Bu düzenleme genel bir açıklamayla 

başlamaktadır. Genel açıklamaya göre, Roma Statüsü’nün 8.2.c ve 8.2.e maddelerinde 

yer alan uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için uygulanacak kurallar, 8.2.d 

ve 8.2.f maddelerindeki düzenlemelere tabidir.307 8.2.d ve 8.2.f maddelerinde, söz 

konusu savaş suçu tiplerinin yalnızca iç silahlı çatışmalara uygulanacağı, iç 

karışıklıklıklara uygulanmayacağı belirlenmiştir. Diğer açıklamaya göreyse, savaş 

suçları, insancıl hukuk kurallarıyla birlikte yorumlanmalıdır.  

Bu açıklamalardan sonra, savaş suçları özelinde maddi unsur olarak; ulusal ya da 

uluslararası silahlı çatışmanın varlığı belirlenmiştir. Yani işlenen tüm savaş suçlarının 

silahlı çatışma esnasında işlenmesi gerekir.  

Çalışma kapsamında incelenecek hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş 

suçunun asıl maddi unsuru da aynı kaynağa göre belirlenecektir. Belirtmek gerekir ki, 

uluslararası ceza hukuku gelişmekte olan bir alan olduğundan ayrıntılı inceleme, ceza 

 
305  Hazırlık Komisyonu, Roma Statüsünün imzalanmasının hemen ardından kurulan ve 

Roma Statüsüne bağlı olması kararlaştırılan bazı belgelerin hazırlanmasıyla 

yükümlüdür. Bunlardan en önemli iki belge Suçların Unsurlarına diğeri ise Usul ve 

Delil Kurallarına ilişkin belgelerdir. Bkz. William A. SCHABAS, The International 

Criminal Court, 2nd Edition, Oxford University Press, Ingiltere, 2016, s. 323.  

306  Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, 2 

Kasım 2000, https://documents-dds ny.un.org/doc /UNDOC/GEN /N00/724/27/PDF 

/N0072427.pdf?OpenElement, Erişim tarihi: 08.01.2017. 

307  Suçun Unsurları Belgesi için Bkz. 

  https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf, s. 

27. Erişim tarihi 22.04.2018. 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf
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hukuku ve ulusal ceza hukuku doktrininin yardımıyla yapılacaktır. Statü’ye ek olan 

Suçun Unsurları Belgesine göre, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun 

maddi unsuru; failin, bir kişiyi ya da birden fazla kişiyi başka bir ülkeye ya da başka bir 

bölgeye sürgün etmesi ya da nakletmesidir. Belgede maddi unsur kapsamında ayrıca, 

sürgün ya da nakledilen kişi ya da kişilerin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamında 

korunan kişiler olması, fiilin uluslararası bir çatışmada ve çatışmayla bağlantılı olarak 

gerçekleşmesi belirtilmiştir.  

Aslında, uluslararası nitelikte silahlı çatışmanın varlığı ve suç tipinin silahlı 

çatışmada ya da çatışmayla bağlantılı olarak işlenmesi, maddi unsur kapsamında 

değerlendirilmemelidir. Zira, yukarıda da belirtildiği üzere maddi unsurla fiil aynı 

anlama gelmektedir. Oysa ki, silahlı çatışmanın varlığı fiilden ziyade ön koşuldur. 

Ayrıca, suçun 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan kişilere karşı işlenmesinin 

maddi unsur olarak belirtilmesi de isabetli olmamıştır. Suçun Sözleşme kapsamında 

korunan kişilere işlenmesi, mağdur kavramıyla ilişkilidir. Bu belirlemeyle birlikte, 

Suçun Unsurları Belgesi’ndeki sistemi bozmamak adına, çalışmamızda her iki konu da 

maddi unsur çatısı altında irdelenecektir.  

B. Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmanın Varlığı 

Roma Statüsü’nün hukuka aykırı sürgün ve nakil düzenlemesinin yer aldığı 

kısım, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanmaktadır. Uluslararası silahlı çatışmalar 

çalışmanın ikinci bölümünde, ayrıntılı incelenmişti. İki veya daha çok devletin düzenli 

orduları arasında meydana gelen silahlı çatışmalar uluslararası nitelikteki silahlı 

çatışmalardır. Aslında uluslararası nitelikte silahlı çatışmanın varlığı, ayrıntılı olarak 

manevi unsur ve hata başlığı altında anlatılacak olmakla birlikte, fiilden ziyade fiilin 

niteliğini belirleyen bir durumdur. 
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Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda da hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme fiili işlenebilmektedir. Roma Statüsü’nün 8.2.e.viii. maddesinde yer alan 

“çatışmalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri 

sebepler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesinin talimatının verilmesi” 

şeklindeki düzenleme, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme fiilini işaret etmektedir. Çalışmanın konusunu teşkil eden suç 

tipinden farklı olarak, fiilin uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda yalnızca 

emredilmesi yasaklanmıştır. Söz konusu düzenleme, kaynağını örf ve adet hukukundan 

ve Cenevre Sözleşmesi’ne II. Ek Protokolden almaktadır.  

Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaların, bir devletin ülkesi içinde yani 

uluslararası hukukça belirlenmiş kara, hava, deniz ve münhasır ekonomik bölgeleri 

üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir devletin işgal ettiği topraklar üzerinde, işgal 

edilen devlet veya o devletin ev sahipliği yaptığı devlet dışı silahlı örgütlerle yapacağı 

silahlı çatışmalar, bu kapsamda sayılmamıştır.308  

Cenevre Sözleşmelerinin uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara 

uygulanan kuralları, teoride ve pratikte karmaşık yapıdadırlar. Öncelikli olarak 

bilinmelidir ki, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi, uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışmalarda, tarafların uyması gereken bazı kuralları düzenlemiştir.309 

 
308 ICJ Advisory Opinion, Summary of Legal Consequences of the Construction of a 

Wall in the Occupied Palestenian Country, parag. 7. 

309  Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesi: “Milletlerarası mahiyette olmayan 

bir silahlı anlaşmazlığın Yüksek Akit Taraflardan birinin toprakları üzerinde 

çıkması halinde, anlaşmazlığa taraf teşkil edenlerden her biri, aşağıdaki hükümleri 

uygulamakla mükellef olacaktır:  

l. Muhasamata doğrudan doğruya iştirak etmeyen kimseler, silahlarını terk edenler 

ve hastalık, yaralılık, mevkufluk veya herhangi bir sebeple muharebe dışı kalanlar, 

ırk, renk, din ve akide, cinsiyet, doğum ve servet veya buna benzer herhangi bir 

kıstasa dayanan ve aleyhte görülen hiç bir tefrik yapılmadan insanî surette muamele 
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1863 yılında Cenevre’de, silahlı çatışma mağdurlarının hayatını korumak için, 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi kapsamında kurulan Uluslararası Kızılhaç Örgütü, 

Cenevre Sözleşmesi’nin düzenlemelerine ilişkin yorumlarını yayımlamıştır.310 

Yorumlardan ortaya çıkan sonuç; uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara 

yönelik düzenlemeler olsa da, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesinin en temel 

düzenleme olmasıdır.311 Fakat, Cenevre Sözleşmelerinde, uluslararası ve uluslararası 

 

göreceklerdir. 

Bu sebeple, yukarıda bahis konusu kimselere; aşağıdaki muamelelerin yapılması 

nerede ve ne zaman olursa olsun, memnudur ve memnu kalacaktır: 

  a)  Hayata, vücut bütünlüğüne ve şahsa tecavüz her nevi katil, sakatlanma, vahşice 

muamele, işkence ve eziyet,   

  b)  Rehine almak, 

  c)  Şahısların izzeti nefislerine tecavüz, bilhassa hakaretamiz ve haysiyet kırıcı 

muameleler, 

  d)  Medenî milletlerce elzem olarak tanınan adli teminata haiz nizami bir mahkeme 

tarafından önceden bir yargılama olmaksızın verilen mahkûmiyet kararları ile idam 

cezalarının infazı.   

2. Yaralı ve hastalar toplanacak ve tedavi edilecektir.  

Milletlerarası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız insani bir teşkilât, anlaşmazlık halinde 

taraflara hizmetlerini arz edebilecektir. 

Anlaşmazlık halindeki taraflar, bundan başka; hususî anlaşmalar yolu ile işbu 

Sözleşmenin diğer hükümlerinin tamamı veya bir kısmını yürürlüğe getirmeye 

çalışacaklardır. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması anlaşmazlık halinde bulunan tarafların hukukî 

durumları üzerinde bir tesir icra etmeyecektir.” 

310  Cenevre Sözleşmeleri’nin tümünün yorumlarıyla birlikte bir araya getirildiği ICRC 

Belgesi için Bkz. ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, 

https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions, 

Erişim tarihi: 20.05.2018. 

311  ICRC, Geneva Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 2016 

Article 3: Conclicts Not Of an International Character, parag. 357-383. https://ihl-

https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
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nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için bir takım farklılıklar yaratılmıştır. Örneğin, 

savaş esirlerine ilişkin ya da işgal altındaki topraklarda uygulanacak hukuk kuralları, 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için uygulama bulamayacaktır.312 1977 

tarihli II No’lu Cenevre Sözleşmeleri’ne Ek Protokol, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. 

maddesinin uygulama alanını netleştirmek amacıyla kabul edilmiştir. 12 Ağustos 1949 

tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalara ilişkin 

Prokol, bir devletin ülkesinde devletin silahlı kuvvetleri ile“diğer bir muhalif silahlı 

kuvvet ya da ülkenin belirli bir bölümünde kontrol sahibi olan sorumlu bir komutanın 

yönetimindeki organize gruplar”arasında meydana gelen silahlı çatışmalara 

uygulanmaktadır.313  

Ancak Ek Protokol ve Cenevre Sözleşmesi’nin ortak 3. maddesinin 

uygulanabilmesi için, iç silahlı çatışmaların belirli bir eşiği geçmesi gerekmektedir. Bu 

anlayış, Roma Statüsü’nde de kabul edilmiştir. Mahkeme kararlarında, eşikle ilgili 

herhangi bir objetkif kriter getirilemese de, bir devlet içindeki iç karışıklıklar, 

yoğunluğu olmayan terör olayları, sözleşmelerin uygulanmasını gerektirecek 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalardan sayılmayacaktır.314 Ayrıca, iç silahlı 

çatışmaların taraflarına da bakmak gerekmektedir. Kişi bakımındansa 1977 tarihli Ek 

Prokotol’e ve Cenevre Sözleşmelerinin ortak üçüncü maddesine bakıldığında, 

taraflardan birinin devlet dışı silahlı örgüt olması bir tarafının da devlet olması gerektiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Devlet dışı silahlı örgütlerin de Cenevre Sözleşmeleri 

 

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&docume

ntId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC, Erişim tarihi: 25.03.2018.  

312  ICRC, Geneva Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 2016 

Article 3, parag. 391. 

313  Ali İbrahim AKKUTAY, “Silahlı Çatışmalar Hukukunda İç Silahlı Çatışmaların 

Uluslararasılaştırılması”, AÜHFD, 65(1), 2016, s.11.  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2080/21543.pdf, Erişim tarihi: 01.04.2018.  

314  Bkz. AKKUTAY, s. 13.  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2080/21543.pdf
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uyarınca,  “başkaldıran”, “asi” ve “savaşan taraf” olarak statülendirildiği 

görülmüştür.315  

Başkaldırı ve isyan hareketleri tek başına ortak 3. madde ve 1977 tarihli Ek 

Protokol kapsamında değildir. Başkaldırı ve isyan hareketleri, bir devletin egemenliğine 

bağlı olarak görülmüştür. Asilik statüsüyse, başkaldırı hareketlerine nazaran daha yoğun 

hareketler olup devletin meşru otoritesine karşı yönelmiş etkin ve sürekli silahlı şiddet 

faaliyetleridir.316 Tam olarak bu fiiller sonucunda ortaya çıkan silahlı çatışmalarda 

Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi ile 1977 tarihli Ek Prokotol 

uygulanabilecektir. Bununla birlikte, işgalden kurtulmaya yönelik bağımsızlık 

mücadeleleri ya da ulusal sınırları aşan iç silahlı çatışmalar da uluslararası nitelik 

kazandığından yine ortak 3. madde ile 1977 tarihli Ek Protokolün dışında olacaktır. Bu 

durumda, silahlı devlet dışı örgüt, savaşan taraf statüsünü kazanacak ve statünün verdiği 

yükümlülüklere uyması gerekecektir.317 Cenevre Sözleşmelerine göre, devlet dışı silahlı 

grupların bir yeri işgal etmesi mümkün değildir.318 Ancak, ulusal nitelikteki silahlı 

çatışmalarda, devlet dışı silahlı örgütlerin bir veya birden fazla kişiyi sürgün ettiklerini 

görmekteyiz.319  

 
315  Fatma TAŞDEMİR, “İnsan Hakları Hukuku, İnsancıl Hukuk ve Devlet Dışı Sı̇lahlı 

Aktörlerı̇n Uluslararası Sorumluluğu”, DergiPark Akademik, 2017, s. 4. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307196, Erişim tarihi: 01.04.2018.  

316  TAŞDEMİR, s. 4. 

317  TAŞDEMİR, s. 4.; AKKUTAY, s. 26.  

318  LEANING, s. 455. 

319  LEANING, s. 448.  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307196
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C. Hukuka Aykırı Sürgün ve Nakletme  

1. Zorunlu ve Hukuka Uygun Sürgün ve Nakletme  

Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii maddesinde yasaklanan hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 147. maddesine atıf yapmıştır. IV. Cenevre 

Sözleşmesi’nin 147. maddesinde, hukuka aykırı sürgün ve nakletme dahil olmak üzere 

sayılan fiillerin tümü, insancıl hukukun ağır ihlalleridir.320  Ancak IV. Cenevre 

Sözleşmesi’nin 49. ve 45. maddeleri de Roma Statüsü’ndeki ilgili maddenin 

anlaşılabilmesi için yol gösterici niteliktedir. 

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinde, korunan sivillerin bireysel ya da 

kitlesel zorunlu nakil ya da sürgünleri, sebeplerine bakılmaksızın yasaklanmıştır.321 IV. 

Cenevre Sözleşmesi uyarınca, zorunlu sürgün ve nakillerin kapsamı ve hukuka 

aykırılıklarının anlaşılabilmesi için ilgili madde kapsamında incelenmesi gereken 

konular, ICRC’nin Cenevre Sözleşmeleri için hazırladığı düzenlemeler ve ilgili 

yorumlar esas alınarak açıklanacaktır. 

İlk olarak, IV. Cenevre Sözleşmesi’nde bireysel ve kitlesel şekilde 

gerekçekleşen sürgün ve nakil arasında herhangi bir fark benimsenmemiştir.322 Yani, bir 

kişinin nakli ile bir nüfusun sürgün ya da nakledilmesi arasında bir fark yoktur. 

Üzerinde durulması gereken ikinci konu, tüm göç hareketlerinin değil, devlet ya da 

devlet dışı silahlı örgütlerin zoruyla gerçekleştirilenlerinin yasaklanmış olmasıdır. 

 
320  ICRC, Geneva Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on 

Article 147 of Geneva Convention IV. 

https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument

&documentId=659A26A51BB6FE7AC12563CD0042F063,                                              

Erişim tarihi: 26.04.2018. 

321  12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, s. 137.  

322  HENCKEARTS, s. 471.  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=659A26A51BB6FE7AC12563CD0042F063
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=659A26A51BB6FE7AC12563CD0042F063
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Zorunlu göç hareketleri, kişilerin ya da insan topluluklarının isteği ve iradesi dışında 

olan göç hareketleridir.323  EYUCM’de görülmüş Dordevic Davası’nın yargılamasında 

da zorunluluk, mağdurun hiçbir iradesinin olmadığı, güç kullanımıyla tehdit edildiği, 

psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldığı durumlarda göçün gerçekleşmesini ifade 

eder. Burada gerçek bir iradenin varlığının hakim tarafından araştırılması çok önemlidir. 

Gerçekten mağdurun başka bir imkânının olup olmadığına bakılmalıdır.324 Kararda, 

baskıdan ve gerçek bir zorunluluk halinden söz edilmiştir. Daha açıklayıcı bir kararda 

ise, sürgün ya da naklin zorla olması için tahliye şeklinde ya da güç kullanarak 

gerçekleşmesi gerekir. Göç etmeye zorlanan kişilerin fiziksel, psikolojik baskıya maruz 

kalmaları söz konusudur. Güç kullanmak ya da güç kullanma tehdidi, süresiz gözaltına 

alma tehdidi şeklinde de örnekler verilebilir.325 Karara göre, bir sürgün ya da nakle 

zorunluluk özelliğini veren, mağdurun iradesinin olmamasıdır. Bir kişi, silahlı çatışma 

sırasında başka bir yere göç etmeyi isteyebilir ve hatta talep edebilir. Nitekim, özellikle 

bir devlet topraklarında zulüm tehlikesi altında olan azınlıklar doğrudan gitmeyi talep 

edebilirler. Bu durum, iradi sayılmış ve Cenevre Sözleşmelerinin hazırlık aşamasında 

yapılan Diplomatik Konferanslarda da aynı sonuca ulaşılmıştır.326  

Silahlı çatışmalarda sürgün ve nakil uygulamalarını örneklendirmek açısından, 

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 51., 70. ve 76. maddelerindeki düzenlemelere de değinmek 

 
323  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 49 

of IV. Geneva Convention. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&docume

ntId=523BA38706C71588C12563CD0042C407, Erişim tarihi: 27.04.2018. 

324 ICTY Prosecutor v. Dordevic Appeal Chamber, 27 Ocak 2014, parag.727. 

https://www.legal-tools.org/doc/e6fa92/pdf/, Erişim tarihi: 30.04.2018. 

325 ICTY Prosecutor v Radovan Karadzic: Public Redacted Version of Judgement, 24 

Mart 2016, parag. 489-491.  

http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf. Erişim tarihi: 

01.05.2018 

326  HENCKEARTS, s. 472. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407
https://www.legal-tools.org/doc/e6fa92/pdf/
http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf
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gerekecektir. Örneğin, 51. maddeye göre,327 bir bölgeyi işgal eden devletin görevlileri, 

işgal edilen topraklardaki sivilleri, kendi askerî kuvvetlerinde, askerî operasyonlar 

kapsamında çalışmaya zorlayamaz. Bunun istisnası, askerî operasyonlara yardımcı olan 

işlerde, yani destekleyici işlerde belirli ücret karşılığında ve 18 yaşın üstünde olmak 

şartıyla çalışmanın mümkün olmasıdır. Daha da önemlisi, hiçbir koşulda kişiler 

çalıştırılmak amacıyla göçe zorlanamayacaktır. Diğer bir deyişle, sacece işgal edilen 

topraklarda sivillerin çalıştırılmasına izin verilmiş ve sivillerin işgal edilen toprakların 

dışında çalıştırılması sürgün ve transfer yasağının ihlali sayılmıştır.328 Özellikle, Sierra 

Leone’de 1996 yılında başlayan iç savaş nedeniyle işlenen ve insancıl hukuk kurallarına 

aykırılık teşkil eden savaş suçlarının yargılanması amacıyla kurulan BM Sierra Leone 

Özel Mahkemesi (SCSL), zorla çalıştırma yasağının ihlallerine yönelik kararlar 

vermiştir. Genelde ihlaller çocukların kullanımı uygulamasında görülmektedir. IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin zorunlu sürgün ve nakletme örneği olarak düzenlediği diğer 

düzenleme de sözleşmenin 76. maddesidir. Anılan madde, sivillerin sadece işgal edilen 

bölgelerde hapsedilmesini mümkün kılmıştır. Yani burada da, kişilerin 

hapsedilebileceği; ancak zorunlu göçe tabi tutulamayacağı düzenlenmiştir. Özetle, 

maddelerdeki nakil yasakları da ihlal edilirse, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 147. 

maddesine aykırılık doğacaktır.329  

Devlet politikası olarak gerçekleşen zorunlu, doğrudan sürgün ve nakiller için 

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinde bazı istisnalar, Roma Statüsü’ndeki ve IV. 

 
327  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 51 

of IV. Geneva Convention. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/4e473c7bc8854f2ec12563f60039c738/3981b00

761618ceec12563cd0051bdec, Erişim tarihi: 26.04.2018.  

328  SCSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Trial Judgment 18 May 2012, parag. 

442. 

329  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 2.  

 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/4e473c7bc8854f2ec12563f60039c738/3981b00761618ceec12563cd0051bdec
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/4e473c7bc8854f2ec12563f60039c738/3981b00761618ceec12563cd0051bdec
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/4e473c7bc8854f2ec12563f60039c738/3981b00761618ceec12563cd0051bdec
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Cenevre Sözleşmesi’nin 147. maddesindeki hukuka aykırı ibaresini anlamlandırmaya 

yarayan istisnalardır. Yani, silahlı çatışmalar kapsamında gerçekleşen zorunlu sürgün ve 

nakillerin bazıları hukuka uygundur. 

Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinde nüfus tahliyeleri330 hukuka uygun 

kılınmıştır. Fakat, nüfus tahliyeleri yalnızca sivillerin güvenliği ve askerî zorunluluğun 

gerektirmesi hallerinde kabul edilmiştir.331 Sivillerin güvenliği ve askerî zorunluluğun 

hukuki niteliği çalışmanın sonraki başlıklarında tartışılacaktır; ancak bu başlık altında 

tanımları ve kapsamları irdelenecektir. 

Bir bölgede silahlı çatışmalar nedeniyle siviller tehlike altındaysa ya da 

bombalamaya maruz kalacaklarsa, işgalci kuvvet işgal altındaki toprakları kısmen ya da 

tamamen tahliye edebilir. Askerî zorunluluk, askerî operasyon yapılacak bölgede 

sivillerin varlığının askerî operasyon yapılmasını engelleyecek nitelikte olmasıdır. Aynı 

şekilde askerî zorunluluk ya da sivillerin korunması gereği, sivillerin tahliye edilmesi de 

yasak olabilir. Yani, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, 

işgalci devlet korunan kişilerin bir yere gitmesini de engelleyebilir. II. Dünya 

Savaşı’nda Belçika ve Kuzey Fransa’nın işgali sırasında binlerce kişi göç ederken 

ölmüştür. Üstelik akımlar, askerî operasyonları aksatmış, askerî operasyonlar için 

gerekli olan tüm iletişimler kısıtlanmıştır. Belki de göç akımları gerçekleşmeseydi, 

büyük kayıplar verilmeyecekti. Üzücü deneyim, Cenevre Sözleşmesi’ne böyle bir 

maddenin konulması sonucunu doğurmuş ve bazı durumlarda askerî zorunluluklar 

nedeniyle korunan kişilerin göç etmemesinin de emredilmesi düzenlenmiştir.332  

Yukarıda bahsedilen düzenleme, işgal eden devletin güvenliğini gözeterek sivil 

nüfusun zorunlu göçe tabi tutulmasını hukuka uygun saymamıştır. Günümüzde, 

devletlerin, hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamalarının meşru kılınması için 

 
330  Sözleşmenin orjinal metninde “evacuation” kelimesi kullanılmıştır. 

331  HENCKAERTS, s. 473.  

332  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 5. 
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kullandıkları kamu güvenliği argümanı, söz konusu madde için geçerli olmamakla 

birlikte; güvenliği tehdit eden siviller için alınabilecek hapsetme ya da zorunlu ikamete 

tabi kılma gibi önlemler öngörülmüştür.333 

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinde, tahliyelerin insanî koşullarda 

gerçekleşmesi için belirlenen ve tahliye edilen kişilerin korunmasını amaçlayan bazı 

şartlar yer almıştır. Hukuka uygun tahliyeler, kişilerin yaşam alanlarında değişimlere 

sebep olduğundan, tahliyelerin gerçekleşmesinde bazı insanî koşulların sağlanması çok 

önemlidir. Korunan kişilerin askerî müdahaleler sonrasında tekrar eski yaşam alanlarına 

dönmelerinin mümkün olmadığı durumlarda, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesi 

işgalci devletin korunan sivillere yaşam alanı bulmasını önermiştir.334 Bu yaşam 

alanlarının, kişilerin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şartlara sahip olması 

beklenmektedir. Korunan kişilerin aile birliğine, her koşulda önem verilmesi 

gerekmektedir.  

Aynı maddedeki koruyucu diğer bir düzenleme, tahliye gerçekleşeceği zaman 

“koruyucu kuvvet” olarak tanımlanan kuvvetlere bildirim yapılmasını içermektedir. 

Kural, hukuka uygun olan tahliyelerin koruyucu kuvvetler tarafından gözlemlenmesini 

amaçlamaktadır.335 Koruyucu kuvvetler ise IV. Cenevre Sözleşmesi’nde tanımlanmıştır. 

Uygulamada, askerî müdahaleler ve operasyonlar genellikle gizli yapıldığından, 

bildirimde bulunulması rastlanılmayan bir durumdur. Zaten Cenevre Sözleşmelerinin 

hazırlık aşamasındayken de devletler bildirimin zorunlu olmaması gerektiği konusunda 

uzlaşmışlardır.336 Cenevre Sözleşmesi’nin 9. maddesindeki düzenleme ve ona ilişkin 

 
333  DINSTEIN, The International Law of..., s. 161.  

334  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 2.  

335  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 4. 

336  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 4. 
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yoruma göre;337 koruyucu güç, çatışmaya taraf olmayan ve tarafsız üçüncü devlet 

olabilir. Koruyucu gücün atanması, tarafın arzusu doğrultusunda diğer taraf devletin de 

onayıyla mümkündür. Atanan koruyucu gücün, kendi vatandaşlarından veya diğer 

tarafsız devletlerin vatandaşlarından delegeleri atayabilme yetkisi bulmaktadır.338 

Koruyucu gücün atanmaması halinde, ICRC gibi bir insani örgütün, insani görevlerde 

bulunmak üzere devreye girebilmesi mümkündür.  

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin 6. paragrafına göre, “Şamil devlet, 

işgal ettiği topraklara bizzat kendi halkının bir kısmını tehcir veya nakledemez.” Diğer 

bir deyişle, işgal eden güçler, işgal edilen topraklara kendi vatandaşlarını da sürgün ya 

da nakil edemeyeceklerdir.339 Roma Statüsü’nün 8.2.b.viii. maddesinin karşılığı olan 

düzenlemeye rağmen, pratikte işgalci devletlerin kendi vatandaşlarını da işgal edilen 

topraklara sürgün ya da naklettikleri görülmektedir.340 Devletlerin yaygın 

 
337  IV. Cenevre Sözleşmesi Madde 9: “İşbu sözleşme, ihtilâfa dahil tarafların 

menfaatlerini himayeye memur devletlerin muzaharet ile ve onların kontrolü altında 

tatbik edilecektir. Bu hususta, hami devletler, siyasî veya konsolosluk personelleri 

dışında kendi tebaaları veya diğer bitaraf devletlerin tebaaları arasından da 

murahhaslar tayin edebilirler. Bu murahhaslar hakkında, nezdinde ifayı vazife 

edecekleri devletten istimzaçta bulunulacaktır. İhtilafa dahil taraflar, hami devletler 

mümessillerinin veya murahhaslarının vazifesini mümkün olduğu kadar geniş 

surette kolaylaştıracaklardır. Hami devletlerin mümessilleri veya murahhasları, 

işbu sözleşmede gösterildiği üzere vaziîelerinin hududuna hiçbir veçhile tecavüz 

edemeyeceklerdir. Bu mümessiller veyâ murahhaslar, nezdinde ifayı vazife ettikleri 

devletin zaruri emniyet icaplarını bilhassa göz önünde bulunduracaklardır.” 

338  Emine KARACAOĞLU, “Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası Kızılhaç ve 

Kızılay Hareketi”, TODAIE İnsan Hakları Yıllığı, s. 58. 

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/f32abdd2b68f678_ek.pdf?dergi=Insan%20H

aklari%20Yilligi, Erişim tarihi: 01.05.2018.  

339  ICRC, Commentary on Article 49 of IV. Geneva Convention, parag. 6.  

340  DINSTEIN, s. 162. 

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/f32abdd2b68f678_ek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20Yilligi
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/f32abdd2b68f678_ek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20Yilligi
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uygulamasının amacı, o bölgedeki etnik ve ırksal kökeni homojenize etmek olarak 

değerlendirilmektedir.341  

Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin yer aldığı III. Kısım olan Korunan 

Kişilerin Statüsü ve Onlara İlişkin Muamele bazı alt başlıklar içermektedir. IV. Cenevre 

Sözleşmesi’nin 49. maddesi, İşgal Edilen Topraklar alt başlığının altındadır. İşgalin 

olmadığı ama çatışmaların yaşandığı durumlarda, bir devletin kendi topraklarındaki 

yabancılara ilişkin sürgün ve nakletme uygulamaları, düzenlemenin eksik bıraktığı bir 

noktadır. Her ne kadar Sözleşmenin 45. maddesi, işgalin olmadığı ve fakat çatışma 

durumlarında uygulanacak olsa da, bu durumlardaki sürgün ve nakletme uygulamalarını 

kapsamlı şekilde yansıtmamaktadır. Bir devletin kendi topraklarındaki yabancılara 

yönelik muameleleri, devletlerin iç sorunu olduğundan Cenevre Sözleşmeleri’nin dahil 

olduğu bir alan değildir. Tersine, işgal devletler arası silahlı çatışmaların bir sonucu 

olduğundan, düzenlemeler hep işgalin gerçekleşmesi etrafında dolanmıştır.342 Soykırım 

ya da insanlığa karşı suçlar bunun sınırını ve istisnasını oluşturmaktadır.  

2. İşgal ve İşgal Evresine Varmayan Silahlı Çatışma Ayrımı 

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 45. maddesi de aynen 49. madde gibi, Korunan 

Kişilerin Statüsü ve Onlara İlişkin Muamele kısmında düzenlenmiş, alt başlık olarak da 

İhtilafa Dahil Bir Devletin Topraklarında Bulunan Yabancılar bölümünde yer almıştır. 

45. maddeye göre, Sözleşme kapsamında korunan kişilerin hiçbir şekilde zulümle 

karşılaşacağı devlete transfer edilemeyeceği belirtilmiştir.343 49. madde ile 45. madde 

 
341  HENCKAERTS, s. 478. Bu kavram, yeniden yerleştirme ve tehcir kavramları ile 

açıklanmaktadır. İngilizce karşılığı ise “relocation”dır.  

342  DINSTEIN, s. 31. 

343  12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, s. 135. 
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arasındaki fark; 49. maddenin işgal durumlarında, 45. maddeninse işgal aşamasına 

geçmemiş silahlı çatışmalarda uygulanmasıdır.344  

III. Kısım bir üst başlık olup korunan kişilerin hem statülerine hem de 

tedavilerine yönelik düzenlenmeleri barındırmaktadır. İlk alt başlıkta, korunan 

sivillerden kendilerini işgal edilen topraklarda bulanlar ile kendilerini çatışma 

taraflarında bulanlar arasında ayrım yapılmamış ve her iki gruptan kişilerin, 27. 

maddeden 34. maddeye kadar tedavileri düzenlenmiştir. Ancak, ikinci ve üçüncü alt 

başlıklarda ayrıma gidilmiştir. İkinci alt başlık silahlı çatışma sırasında kendini 

çatışmanın taraflarından birinin ülkesinde bulan ve korunan kişilere yönelik 

düzenlemeleri kapsamıştır. 35. maddeden 46. maddeye kadar yer alan bu 

düzenlemelerin hemen ardından işgal edilen topraklarda korunan kişilere yönelik 

düzenlemeler gelmektedir.345   

İşgalin anlamı hakkında görüş birliği olmasa da,  Cenevre Sözleşmesi’nin 2. 

maddesi, işgal ile işgalin gerçekleşmediği silahlı çatışmaları birbirinden ayırmıştır. IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin uygulama alanını belirleyen 2. maddesi uyarınca, Sözleşme 

öncelikle savaş ilanının olması halinde uygulanacaktır. Ancak bir tarafın savaş ilanını 

kabul etmemesi halinde dahi 2. madde uyarınca Sözleşme uygulanacaktır. Konuyla 

 
344  Jack J. GOLDSMITH, “Protected Person Status ın Occupied Iraq Under The 

Fourth Geneva", Memorandum Opinion for the Counsel to the President, 14 March 

2004, s. 41.  

https://www.justice.gov/file/18871/download, Erişim tarihi: 28.05.2018.  

345  ICRC, Treaties, State Parties and Commentaries, Convention (IV) relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949. 

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380,                                      

Erişim tarihi: 28.05.2018.  

https://www.justice.gov/file/18871/download
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380
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alakalı olarak, Sözleşmenin uygulanması için de silahlı çatışmanın veya işgalin varlığı 

yeterli koşul olarak belirlenmiş, işgalin direnişle karşılaşması koşulu aranmamıştır. 346 

İşgal, bir bölgedeki egemenliğin bir güçten başka bir güce geçmesi olarak 

tanımlanmıştır.347 İki taraf arasında silahlı çatışmaların olması ve hatta bir tarafın diğer 

tarafı istila etmesi, işgal anlamına gelmemektedir. İşgalden söz edebilmek için, karşı 

tarafın güçlerinin kuşatılması, mağlup edilmesi ve bölgedeki hakimiyetinin, işgalci 

devlet tarafından sonlandırılması gerekir.348 Genellikle, işgal, silahlı çatışmaların bir 

sonucu veya taraflardan biri için silahlı çatışmaların bir sonraki evresidir. Ancak geçişi 

ve geçişin zamanını belirlemek zor olduğundan, bölgedeki direnişin sonlandırılması ve 

bölgede yeni bir idarenin kurulması sürecine girilmiş olması, söz konusu bölgenin işgal 

edildiğinin kabulü olacaktır.349 Her iki durum arasında keskin bir ayrım yoktur. Temel 

olan, bölgedeki kontrolün taraf değiştirmesidir. Bu ayrım önemlidir, zira silahlı 

çatışmaların hangi evrede olduğuna göre Cenevre Sözleşmesi uyarınca korunan kişilerin 

kimler olduğu farklılık göstermektedir. Farklılık sebebiyle, her iki durumda da 

uygulanan kurallar değişmektedir. IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 45. maddesi de, henüz 

işgalin gerçekleşmediği; ancak silahlı çatışmaların olduğu evrede yabancıların transfer 

edilebileceğini düzenlemiştir. Düzenleme uyarınca, transferler Sözleşmeye taraf 

olmayan ya da korunan kişinin zulme uğrayacağı bir devlete yapılmayacaktır.  

 
346  ICRC,  Geneva Conventions and Commentaries, Commentary on Article 2 of 

Geneva Convention. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId

=C5031F972DD7E216C12563CD0051B998, Erişim tarihi: 27.05.2018.  

347   Bkz. DINSTEIN, s. 38. 

348  ICTY, Prosecutor v. Naletilic and Marinovic, Trial Judgement 31 Mart 2003, parag. 

216-217. http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-

e.pdf, Erişim tarihi: 28.05.2018.  

349  Bkz. DINSTEIN, s. 38.  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C5031F972DD7E216C12563CD0051B998
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C5031F972DD7E216C12563CD0051B998
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C5031F972DD7E216C12563CD0051B998
http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
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3. Sürgün ve Nakletme Kavramları Arasındaki Fark 

Hukuka aykırılığın ve hukuka uygunluğun bu suç tipi için neyi ifade ettiğini 

yukarıda açıkladıktan sonra, bu kısımda da sürgün ve nakletme fiilleri arasındaki farka 

değinmek gerekecektir. Cenevre Sözleşmesi’nin metninden sürgün ve nakletme 

arasındaki fark anlaşılamamaktadır. Yalnızca sürgün kelimesi, orjinal metinde 

“deportation”, yani sınır dışı edilmek olarak geçmektedir.  O halde, sürgün devletin 

ülkesinin dışına gerçekleşen göç hareketleri olarak tanımlanabilirken, nakletme de aynı 

coğrafi sınırlar içinde farklı bölgeye gerçekleşen göç hareketlerdir.350 EYUCM’nin 

Gotovina yargılamasında sürgün ve nakletme kavramları arasındaki farka değinilmiş ve 

kişilerin yasal olarak yaşadıkları devletin fiilî ya da hukukî sınırlarının dışına 

gönderilmesi sürgün; sınırlar içinde gerçekleşen zorla göç hareketleri de nakletme 

olarak tanımlanmıştır.351 Bahsedilen fark, EYUCM’de yapılan ve yukarıda da 

değinilmiş Karadzic yargılamasında da doğrulanmıştır. Kararda, sürgün ve nakletme 

arasında önemli bir fark olduğu, sürgünün fiilî ve hukukî sınırların dışında; nakletmenin 

de sınırlar içinde gerçekleştiği belirtilmiştir.352  

BM’nin İnsan Hakları Komitesi’nin yayınladığı, Belirli Bir Nüfusun Zorunlu 

Transfer Edilmesine İlişkin Taslak Deklarasyona göre, nüfusun zorla transferi için 

öncelikli olarak belirli bir nüfusun, onayı alınmadan ya da nüfus bilgilendirilmeden, 

ülke içinde başka bir yere ya da sınırları aşacak şekilde transfer edilmesi 

 
350  HENCKEARTS, s. 472.  

351  ICTY, Prosecutor v. Gotovina Judgement, Trial Judgement Vol.2, 15 Nisan 2001, 

parag.1738. 

http://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf, Erişim 

tarihi: 01.05.2018. 

352  ICTY, Prosecutor v. Radovan Karadzic, parag. 488.  

http://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf
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gerekmektedir.353 Görüleceği üzere, deklarasyonda transfer hem sürgünleri hem de 

nakilleri kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Önemli olan nokta, transferin belirli bir 

politikanın sonucunda gerçekleşmesi ve politikanın da nüfusun transfer edilmesini 

amaçlaması ya da nüfusun transfer edilmesiyle sonuçlanmasının gerekmesidir.    

4. Zorla Çalıştırma Uygulamaları ile Hukuka Aykırı Sürgün ve Nakil 

İlişkisi: Nazi Almanyası Örneği 

1939 yılından 1945 yılına kadar süren, pek çok devletin dahil olduğu II. Dünya 

Savaşı’nde işgal edilen ülkelerde yaşayan halk, Almanya’ya sürgün edilmiş ve zorla 

göçe tabi tutulan pek çok sivil, Almanya savaş sanayiinde çalıştırılmıştır.354 Doğrudan 

savaşla ilgili çalıştırılmak için zorunlu göçe tabi tutulmak da hukuka aykırı sürgün ve 

nakil suçunu teşkil etmektedir. Hatırlanacak olursa, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 51. ve 

52. maddeleri, işgal devletinin, sivilleri çalıştırabileceğini; ancak çatışmaya hizmet eden 

bir alanda çalıştırılamayacaklarını ve her halükarda çalıştırılmak için sürgün ya da nakle 

tabi tutulmayacaklarını düzenlemiştir. Aksi halde hukuka aykırı sürgün ve nakletme 

durumu ortaya çıkacaktır. Almanya’nın uygulaması, savaş döneminde devasa boyutlara 

ulaşmıştır. Uygulama yalnızca hukuka aykırı sürgün ve nakletme değil, aynı zamanda 

ayrımcı bir politikanın ve sivillerin köleleştirilme polikasının da göstergesi olmuştur. 

Nitekim, fiiller Nürnberg Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, örf ve adet 

 
353  Belirli Bir Nüfusun Zorunlu Transfer Edilmesine İlişkin Taslak Deklarasyonu için 

Bkz.  

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2011/ajdoc49_2011.pdf, Erişim tarihi: 

18.03.2018.  

354  Cord PAGENSTECHER, "We were treated like slaves: Remembering forced 

labour for Nazi Germany”, Human Bondage in the Cultural Contact Zone: 

Transdisciplinary Perspectives on Slavery and its Discourses, Edited by Raphael 

Hörmann& Gesa Mackenthun, Waxmann Publisher, Münster 2010, s. 282. 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2011/ajdoc49_2011.pdf
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hukukuna ve Hague Sözleşmeleri’ne aykırı bulunmuş ve savaş suçu olarak 

değerlendirilmiştir.355 

5. Etnik Temizlik, Hukuka Aykırı Sürgün ve Nakil İlişkisi: Eski Yugoslavya 

Savaşı ve Kuveyt Örneği 

Altı Cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluşan ve 1945 yılında kurulan 

Yugoslavya Sovyet Federal Cumhuriyeti’nde 1991 yılından 1999 yılına kadar süren iç 

savaş sonucu, farklı etnik kökenden gelen ve Federal Cumhuriyete dahil olan Tito 

yönetimindeki sosyalist devletler dağılmıştır.356 Tito’nun ölümüyle birlikte 

federasyonun zengin devletlerinden Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan 

etmek istemiştir. Hırvatistan’ın ve Slovenya’nın, çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu 

Yugoslavya ordusu tarafından engellenmesiyle iç çatışmalar başlamıştır. Sırayla diğer 

devletler de bağımsızlıklarını ilan etmiş, silahlı çatışmalar yoğunluğunu artırarak devam 

etmiştir. Uluslararası nitelik kazanmaya başlayan silahlı çatışmalarda çok sayıda kişi 

öldüğünden ve BM’nin çatışmaları durdurmak konusunda etkisiz olmasından, BM 

birçok noktada eleştirilmiş ve nihayet çatışmalar 1995 yılında Yugoslavya’nın da 

dağılmasıyla sonlanmıştır.357 Özellikle, üçüncü olarak bağımsızlığını ilan eden 

 
355  Bkz. HENCKAERTS, s. 481. 

356  “Balkan Wars: A Brief Guide of War in Former Yugoslavia”, BBC News, 18 Mart 

2016, parag. 1. http://www.bbc.com/news/world-europe-17632399, Erişim tarihi: 

28.04.2018; “About the ICTY: The Conflicts”, parag. 4. 

http://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts, Erişim tarihi: 

28.04.2018. 

357  Micheal SHERIDAN, “United Nations: What’s Gone Wrong? The High Coast of 

Peace Keeping: Failure in Yugoslavia”, Independent UK, 1 Kasım 2003, Parag. 2-

3. https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-whats-gone-wrong-the-

high-cost-of-peace-keeping-failure-in-yugoslavia-1501437.html, Erişim tarihi: 

28.04.2018. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17632399
http://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-whats-gone-wrong-the-high-cost-of-peace-keeping-failure-in-yugoslavia-1501437.html
https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-whats-gone-wrong-the-high-cost-of-peace-keeping-failure-in-yugoslavia-1501437.html
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Bosna’daki çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil ölmüştür. İç savaşın en kanlı 

tablosunun Bosna’da yaşanmasının nedeni, Sırplar, Müslümanlar ve Hırvatların bir 

arada yaşamaları, yani Bosna’nın karışık etnik yapısıdır. 1992 yılının Şubat ayında 

gerçekleşen referandumla, Müslüman Bosnalılar ve Hırvatlar bağımsızlaşma yönünde 

oy kullanmışlar ve bu referandum Sırplar tarafından boykot edilmiştir.358 Referandum, 

Bosna halkının yüzde altmış oyuyla bağımsızlığın kabulüyle sonuçlanmıştır. Hemen 

ardından, Sırplar askerî güçlerin de kullanımıyla, ülkenin yüzde yetmişini işgal 

etmişlerdir.359 Avrupa Birliği, Bosna’nın bağımsızlığını kabul ettiğinden, silahlı 

çatışmalar uluslararası nitelik kazanmıştır.  

İşgaller sonucunda yaşanan çatışmalarda, savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa 

karşı suçlar işlenmiştir. Güvenlik Konseyi harekete geçerek, aldığı kararlarla savaş 

suçlarının yargılanması ve cezalandırılması için ad hoc nitelikte mahkeme kurulmasına 

karar vermiştir.360 Mahkemede, hukuka aykırı sürgün ve nakletme suçundan 

yargılananlar olmuştur. Hatta, Eski Yugoslavya devlet başkanı, Slobodan Milosevic, 

hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu dahil olmak üzere birçok suçtan 

yargılanmıştır. Milosevic, hakkındaki davada, Kosova, Hırvatistan ve Bosna Hersek’te 

işlediği uluslararası suçlar ayrı ayrı incelenmiştir. Yargılamada, hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme suçu açısından, Kosova’da silahlı çatışmalar sırasında, Kosova’da yaşayan 

800.000 Arnavut’un; Hırvatistan’dan 170.000 Hırvatın ve Bosna’dan da binlerce 

Bosna’lı Müslümanların sürgün veya nakledilmesine sebep olduğu ortaya çıkmıştır.361  

 
358  Bosna’daki iç savaş sürecinin kronololik ve ayrıntılı bilgisi için Bkz. “Bosnia-

Herzegovina Profile: Timeline”, BBC News, 30 Kasım 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17212376, Erişim tarihi: 28.04.2018.  

359  “About the ICTY: The Conflicts”, parag. 7-8.  

360  TÖNER ŞEN, s. 175. 

361  ICTY Judgement Case Information Sheet: Kosova, Crotia, Bosnia (IT-02-54), The 

Prosecutor vs. Slobodan Milosevic, s.1-2. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17212376
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Eski Yugoslavya’da gerçekleşen sürgün ve nakletme fiillerine yönelik 

yargulamalarda dikkat çeken nokta, söz konusu fiillerin hem insanlığa karşı suç, hem 

savaş suçu hem de soykırım suçu olarak değerlendirilmesidir.  

Örneğin, Bosna Hersek’in, Bosanski Smaç bölgesinde 17 Nisan 1992 ve 31 

Aralık 1993 tarihleri arasında gerçekleşen, Bosnalıların Sırp askerler tarafından göçe 

tabi tutulması ve bölgede gerçekleşen diğer bazı fiillere yönelik yargılamada,  öncelikli 

olarak bölge halkının sürgün ya da nakledilmesi insanlığa karşı suç sayılmıştır.362 Zira, 

bunlar sivil halka yönelik sistematik fiiller olarak tanımlanmışlardır. Aynı zamanda, 

silahlı çatışma dahilinde gerçekleştiğinden ve de Cenevre Sözleşmesi’nde düzenlenen 

hukuka uygun tahliye istisnası olmadığından da savaş suçu sayılmıştır. Sırpların söz 

konusu uygulamalarının, etnik temizlik olduğu düşünülmüş; ancak uygulamalar bazen 

soykırımsal hareketler içermiş, bazen barış zamanında, bazen de savaş zamanında 

işlenmiştir.363  

BM Uzman Komisyonu, S/1994/674 Sayılı Final Raporunda etnik temizliğin 

insanlığa karşı suç ve savaş suçları kapsamında da işlenebilen fiiller olduğunu kabul 

etmiştir.364 Etnik temizlikten anlaşılması gereken, bazı bölgelerin zor kullanılarak etnik 

açıdan homojen hale getirilmesidir.”365 Terminoloji, Eski Yugoslavya’da yaşanan 

 

http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.

pdf, Erişim tarihi: 21.05.2018. 

362  ICTY Judgement Case Information Sheet: Bosanski Samac (IT-95-9), The 

Prosecutor vs. Blagoje Simic, Miroslev Tadic, Simo Zoric, s. 4. 

http://www.icty.org/x/cases/simic/cis/en/cis_simic_et_al.pdf, Erişim tarihi: 

26.05.2018. 

363  TÖNER ŞEN, s. 252. 

364  UN Security Council, Report of the Commission of Experts Established Pursuant to 

United Nations Security Council Resolution 780 (1992), 27 May s/1994/674, 1994, 

parag. 129-150. http://www.refworld.org/docid/582060704.html, Erişim tarihi: 

25.05.2018. 

365  Bkz. TÖNER ŞEN, s. 236.  

http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/simic/cis/en/cis_simic_et_al.pdf
http://www.refworld.org/docid/582060704.html,%20Erişim%20tarihi:%2025.05.2018
http://www.refworld.org/docid/582060704.html,%20Erişim%20tarihi:%2025.05.2018
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olaylar üzerine kurulmuştur.366 Etnik temizlik, genellikle soykırımla karıştırılmaktadır. 

Soykırım apayrı bir suç tipidir ve suçun işlenebilmesi için soykırım kastı aranır.367  

Ancak etnik temizlik; soykırım ve savaş suçları kapsamında işlenebilen, ancak belli bir 

grubun yok edilmesi saikinin aranmadığı fiiller bütünüdür.  

Silahlı çatışmalar sırasında, hukuka uygun tahliyelerin olabileceği yukarıda 

belirtilmişti. İşgal devletinin tahliye uygulamalarına yalnızca, sivil halkın güvenliği ve 

askerî zorunluluklar halinde izin verilecektir. Bunun dışındaki hiçbir sebep hukuka 

uygun sayılmayacaktır. Etnik temizlik, zorla çalıştırma ve devletin kendi güvenliğini 

gözetme durumlarında işgal edilen yerdeki korunan sivilleri göçe zorlama, Cenevre 

Sözleşmesi’nin ihlali olacağından savaş suçu sayılacaktır. 

Irak ve Kuveyt arasında yaşanan Körfez Savaşı süresince gerçekleştirilen 

zorunlu göç hareketleri, bir görüşe göre etnik temizlik olarak nitelendirilmiştir. Bu 

görüş uyarınca savaş sürecinde Irak’ın uyguladığı zorunlu göç politikaları, nüfusunun 

homojenleşmesi için oluşturulan bir savaş taktiği olarak nitelendirilmiştir.368 Tarih 

boyunca Kuveyt ile sorunlu ilişkiler yaşayan Irak’ın, Kuveyt’i 1989 yılında işgal 

etmesiyle her iki devlet arasında savaş başlamıştır.369 Irak devleti, işgal ettiği 

topraklardaki yabancıları ve Kuveytlileri sınır dışı etmiş, kendi vatandaşlarını da 

Kuveyt’e yerleştirme politikası izlemiştir. Ancak o tarihte uluslararası nitelikte bir ceza 

mahkemesi olmadığından, Irak devletinin sorumluları yargılanmamıştır. Yalnızca Irak 

devletinin verdiği zararları tazmin etmesi gerekliliği gündeme gelmiş ve Irak’a bir takım 

 
366  TÖNER ŞEN, s. 232. 

367  Lori Fishler DAMSROSCH, “Genocide and Ethnic Conflict”, International law 

and Ethnic Conflict, Edited by David Wippman, Cornell University Press, New 

York, 1998, s. 256.; Raphael LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of 

Occupation-Analaysis of Government Proposals for Redress, Carnegie Endowment 

for International Peace Division for International Law, Washington, 1944, s. 89. 

368  HENCKAERTS, s. 489.  

369  ÖRNEK, s. 76.  
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ambargolar uygulanmıştır.370 Söz konusu fiiller, daha çok Roma Statüsü’nün 8.2.b.iii 

maddesindeki düzenlemeyi yansıtmaktadır. Zira boşaltılan topraklara, işgal devletinin 

kendi vatandaşlarını yerleştirme politikası söz konusudur.  

6. Göçe Zorlama: İsrail-Filistin Örneği, Gazze ve Batı Şeria İşgalleri 

İsrail ve Filistin arasındaki sorun kapsamında sürgün ve nakil örnekleri, işgal 

altındaki topraklarda silahlı çatışmalarla ilgili gerçekleşmeleri nedeniyle dikkate değer 

pratiklerdir. İsrail ve Filistin sorunu göçler üzerine kurulmuştur. İsrail savaş 

politikalarının en önemlilerinden biri, Filistinlilerin yaşadığı Batı Şeria ve Gazze 

Şeridi’nin, 1967 yılından beri İsrail tarafından işgal edilmesi itibariyle başlatılan 

zorunlu göç hareketleridir.371 

14 Mayıs 1948 tarihinde, Tel Aviv’de Yahudi Milli Konseyi,  İsrail devletinin 

kurulduğunu ilan etti. Ancak bağımsızlığı ilan etmesinden birkaç saat sonra, Arap 

devletleri İsrail’e savaş açtı ve böylece İsrail Filistin savaşları başlamış oldu.372   

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudilerin, devlet kurma çabalarıyla 

başlayan göç hareketleri, Filistin’in işgaliyle devam etmiştir. Sancılı geçen süreç, 2 

Kasım 1917’de Yahudilere, İngiliz mandasındaki Filistin topraklarında devlet 

kurulacağı sözünün, Balfour Deklarasyonu ile İngilizler tarafından verilmesiyle birlikte 

hızlanmıştır.373 Bölgeye doğru yönelen göç akımlarının kısıtlanmasına rağmen 1936 

yılında Arap ayaklanmasının başlaması engellenememiştir. İngiltere’nin BM’den 

yardım talebinde bulunması üzerine 1947 yılında kurulan Filistin Özel Komisyonu, 

 
370  ÖRNEK, s. 120-121. 

371  PERETZ, s. 69.  

372  YAŞAR/ÖZCAN/KOR, s. 57. 

373  Robert JOHN, “Behind The Balfour Declaration”, parag.  4. 

http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html, Erişim Tarihi: 09.12.2014.  

http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html
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Filistin’in Yahudiler ve Araplar arasında ikiye bölünmesini Kudüs’ün ise hiçbir yere 

bağlı olmayan özel bir statüye sahip olmasını kararlaştırmıştır.374 Filistin’in en verimli 

kısımlarını oluşturan yüzde ellibeşlik kısmını Yahudilere,  verimsiz topraklardan ve 

çöllerden  oluşan yüzde kırkbeşlik kısmınıysa Araplara bırakan plan, Araplar tarafından 

kabul edilmemiştir. 1967 yılında, Orta Doğu’nun ve özellikle İsrail’in sınırlarını 

belirleyen Altı Gün Savaşı, İsrail ile komşuları Mısır, Suriye, Ürdün arasında olmuş ve 

İsrail’in topraklarının bu savaşla birlikte yaklaşık iki katına çıkmasıyla 

sonuçlanmıştır.375 İsrail, Mısır’dan Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi’ni, Suriye’den de 

Golan Tepeleri'ni alırken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü de işgal etmiş ve bu topraklara 

Yahudi yerleşimcilerin yığılmasını bir devlet politikası haline getirmiştir.  

İsrail politikalarının yol açtığı saldırı ve müdahalelerin Cenevre Sözleşmesi’ne 

konu olması hususu, dolayısıyla savaş suçu sayılıp sayılmayacağına dair tartışmalar 

mevcuttur. Bu tartışmalara geçmeden önce belirtmek gerekir ki, İsrail Cenevre 

Sözleşmesi’nin 1950 yılından bu yana tarafıdır; ancak Roma Statüsü’ne taraf değildir.376 

Filistin devletiyse, 2015 yılında Roma Statüsü’ne taraf olmuştur. 

Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii maddesinin atfıyla, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. 

maddesinin uygulama alanı bulması için, öncelikli olarak işgalin gerçekleşmesi 

gerekmektedir. İsrail devleti, BM Genel Kurulu’unda, kendi fiillerinin işgal kapsamında 

gerçekleştirilmediğini, kendisinden önce, Batı Şeria’da hakim devletin işgalci bir devlet 

alan Ürdün olduğunu, Ürdün’ün de bölgede meşru bir hakimiyetinin olmadığını 

 
374  Fatma TUNÇ YAŞAR/ Sevinç ALKAN ÖZCAN/ Zahide Tuba KOR, Siyonizm 

Düşünden İsrail Gerçeğine,  B.7, İHHY, İstanbul 2004, s. 56. 

375  Don PERETZ, The West Bank: History Politics, Society and Economy, Westview 

Special Studies on Middle East, Londra 1986, s. 38.  

376  DINSTEIN, s. 20. 
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argüman olarak sunmuştur.377 İsrail’in, Filistin halkını göçe zorlaması sonucunda askerî 

ve sivil yerleşim yerlerini İsrail halkına açması, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. 

maddenin 6. fıkrasının açık ihlali olarak görülmüştür.378 Ayrıca, UAD da, İsrail’in 

Filistin topraklarındaki işgali ve kurduğu yerleşkelerin hukuka aykırı olduğuna karar 

vermiştir.379   

7. Hukuka Aykırı Sürgün ve Nakletme Savaş Suçu ve Diğer Uluslararası 

Suçlar:  1915 Ermeni Olayları Tartışması 

1915 yılında, I. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti’nin, Ermenileri göçe 

tabi tutma olaylarının niteliği bu başlık altında incelenecektir. 1915 yılında yaşanan 

olayların zorunlu göç hareketi olduğu konusunda herhangi bir görüş ayrılığı 

bulunmamakla birlikte, söz konusu hareketlerin hukuki niteliği konusunda, özellikle de 

soykırım suçu teşkil edip etmediği hususunda fikir ayrılıkları mevcuttur.  

Değerlendirme yapılmadan evvel suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, 

olayların hukuki değerlendirmesinin mahkemelerce yapılmasının mümkün olmadığını 

belirtmek gerekir. Eğer soykırım suçu oluşturduğu kabul edilecekse dahi, 1948 yılında 

düzenlenmiş olan soykırım suç tipinin 1915 yılındaki olaylara uygulanamayacağı 

açıktır.380 Eğer tehcir olduğu kabul edilecekse de, aynı sebepten yargılama 

yapılamayacaktır. Ayrıca, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma 

Statüsüne taraf değildir. Taraf olsaydı dahi, Roma Statüsü’nün “divan bu Statü’nün 

 
377  Türkkaya ATAÖV, “Kudüs ve Devletler Hukuku”, AÜSBFD, C. 35, S. 1, 1980, s. 

50.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054087/5000051402. 

Erişim tarihi: 26.05.2018. 

378  Bkz. ATAÖV, s. 50-51.   

379  ICJ Adviosry Opinion, Summary of Legal Consequences of the Construction of a 

Wall in the Occupied Palestenian Country, s. 4.  

380  KÖPRÜLÜ, Soykırım Suçu, s. 47. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054087/5000051402
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yürürlüğe girmesinden sonra işlenecek suçlar üzerinde yargı yetkisini haizdir.” 

şeklindeki 11. madde nedeniyle yargılama yapılamayacaktır. Ayrıca, olaylar 1915 

tarihinde geçtiği için sorumlularının olmaması diğer bir sorun olarak görülmektedir. 

Buna karşın, Ermeni olaylarına salt ceza hukuku açısından bakılırsa, aynı şekilde 

Yahudi Soykırımının da soykırım suçu olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Dolayısıyla konuyu yalnızca teknik ceza hukuku bilgileriyle, günümüz hukuk 

kurallarının 1915 yılından önce de suç sayıldığı kurgusundan hareketle değerlendirmek 

daha uygun olacaktır. 

Bir görüşe göre, 1915 yılında yaşanan Ermeni olayları, tehcir niteliğindedir; 

faillerin, soykırım kastı yoktur. Bu görüşü savunanlara göre, 1913 yılından 1918 yılına 

kadar, Osmanlı Devleti’ni İttihat ve Terakki yönetmiştir. Aynı dönemde Osmanlı 

Devleti Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmuştur. Bahsi geçen Ermeni olayları, Çarlık 

Ordusu ile işbirliği yapan Ermeni’lerin, Osmanlı Devleti’nde karışıklık ve isyan 

çıkarmamaları için İmparatorluğun Güney yörelerine gönderilmeleri yani göçe mecbur 

tutulmaları kararıyla birlikte başlayan olaylardır.381 Zorunlu göç, 1915 yılının Nisan 

ayında çıkartılan geçici bir kanunla ordu komutanlarına askerî güvenlik nedeniyle, 

bölgelerindeki diledikleri köyleri boşaltma ve ahaliyi başka yörelere göçtürme 

yetkisiyle başlamıştır.382 Ayrıca, bir görüşe göre, bu gibi durumlarda, her devletin iç ve 

dış güvenliğini koruma, ülkesinde düzeni sağlama konusunda savunma hakkı 

bulunmaktadır.383  

 
381  Tevfik ÇAVDAR, Bir Örgüt Ustasının Yaşam Öyküsü Talat Paşa, B.4, İmge 

Yayınevi, Ankara 2001, s. 395. 

382  Mete TUNÇAY, “Siyasal Tarih (1908-1923)”,Türkiye Tarihi 4- Çağdaş Türkiye 

1908-1980, Cem Yayınevi, B.4, İstanbul 1995, s. 48. 

383  Ersan ŞEN/Erkam MALBELEĞİ, Türk Ceza Kanunu’nda Uluslararası Suçlar, 

Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 24. 
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Ermeni olaylarını, soykırım olarak değerlendiren görüşe göre, Ermeni’lerin 

maruz kaldıkları zorunlu göç, aslında o dönemde hakim olan Pantürkizm siyasetinin bir 

sonucudur.384 Çünkü, İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti’nin kaybolan gücünü tekrar 

sağlamaya çalışmış ve Kafkasları ve Orta Asya’yı içine alan büyük bir devletin 

kurulması hedeflenmiştir. Plana göre, İmparatorlukta yaşayan tüm azınlıklar 

Türkleştirilmeliydi. Ermeni halkı planın gerçekleşme sürecinde en büyük ayak bağı 

haline gelmiş ve Birinci Dünya Savaşı da bahane edilmiştir. Dolayısıyla, Osmanlı 

Devleti’nin yetkili kişilerinin soykırım saikinin olduğu savunulmuştur.385  

Tezin konusu açısından bakıldığındaysa, olayların o dönemdeki uluslararası 

nitelikteki silahlı çatışmalarda, çatışmalarla bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi, akla 

fiillerin hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu dahilinde incelenip 

incelenmeyeceği konusunu da getirmektedir. 

İlk olarak, olayları, soykırım suçu dahilinde incelemek özel kastın belirlenmesi 

sorununu ortaya çıkaracaktır. Mahkemeler, özel kastı belirlemek adına bazı karinelere 

başvurmaktadır. Bu karinelere göre, çok sayıda kişinin katledilmiş olması, Pantürkizm 

siyasetinin varlığı soykırım kastına işaret etmekle birlikte, aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’nin savaşta olması da kastın yokluğunu ispatlayabilecek niteliktedir.386 

Ermeni olaylarının tehcir niteliğinde olduğunu savunmaksa, insanlığa karşı 

suçlara işaret etmektedir. Zira, “Saldırının bilincinde olarak, herhangi bir sivil nüfusa 

karşı yönelmiş yaygın ve sistematik saldırıların bir parçası”387 olarak kasten öldürme, 

topyekün imha etme, yaralama, nüfusun zorla nakli ya da sürgünü gibi fiillerin 

işlenmesi Roma Statüsü’ne göre insanlığa karşı suç sayılmıştır. Yukarıda da belirtildiği 

 
384  Rouben Paul ADALIAN, “Young Turks and The Armenian Genocide”, parag. 2.  

http://www.armenian-genocide.org/young_turks.html, Erişim tarihi 1.12.2014. 

385  ADALIAN, parag. 3-4.  

386  TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, s. 450-451. 

387  TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, s. 480. 
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üzere, tehcirin, Osmanlı Devleti’nin isyancı Ermeni gruplara karşı önlem alma isteğinin, 

dolayısıyla devletin kendini koruma güdüsünün sonucunda meydana geldiği 

savunulmuştur.388 Diğer bir deyişle, bu görüşe göre tehcirin sebebi, hukuka uygunluk 

nedeni oluşturmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki, savaş koşullarında insancıl hukuk 

kuralları temel alındığından, zorunlu göç hareketleri devletin kendini koruması amacıyla 

gerçekleştirilmeyecektir. Bu husus, Ermeni Olayları savaş halinin hakim olmadığı bir 

dönemde gerçekleşmiş olsaydı dahi, değişiklik göstermeyecekti.  

Son olarak Ermeni Olaylarının, bu başlık altındaki kurgusal tartışma 

çerçevesinde hukuka aykırı sürgün ve savaş suçu kapsamında olduğunu söylemek 

mümkün olmayacaktır. Maddi unsur açısından, söz konusu fiiller, bir devletin 

sorumlularının kendi topraklarında yaşayan azınlıklara karşı işlediği fiillerdir. Oysa, 

Roma Statüsü’nün uluslararası silahlı çatışmalar için düzenlenmiş 8.2.a.vii ve 8.2.b.viii 

maddelerinde, işgal durumunda bir işgal devletinin, işgal ettiği topraklarda kişileri 

sürgüne ya da nakletmeye tabi tutması durumları düzenlenmiştir. Bir devletin, kendi 

topraklarında silahlı çatışmalarla bağlantılı olarak yaptığı sürgün ya da nakletme fiilleri 

genellikle soykırım ya da insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmektedir.  

D. Cenevre Sözleşmesi Kapsamında Korunan Kişilerin Göçe Zorlanması 

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun ortaya çıkabilmesi için, söz 

konusu fiillerin Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan kişiler üzerinde işlenmesi 

gerekmektedir. Cenevre Sözleşmeleri konularına göre değişiklik göstermekle beraber 

genelde silahlı çatışmalarda yaralanan, hastalanan tarafların askerî birlik mensuplarını, 

 
388  İlyas DOĞAN, “1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Geriye 

Yürüyemeyeceği Sorunu (Ermeni Olayları Açısından Değerlendirme)”, GÜHFD, C. 

X, S. 1-2, 2006, s. 305. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/10_12.pdf, Erişim 

tarihi: 16.09.2018. 
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sivilleri, savaş esirlerini, sivil amaçlara tahsis edilmiş objeleri korumaktadır. IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nde siviller korunmaktadır. Aslında sivillerin korunması konusu, 

suçun mağduru konusuyla ilintilidir. Ayrıca, ayrıntılı olarak manevi unsur ve hata 

başlığı altında anlatılacak olmakla birlikte, maddi unsurdan ziyade fiilin niteliğini 

belirleyen bir durumdur. Ancak Roma Statüsü’nün Suçun Unsurları Belgesi’ne 

dayanarak, bu konu maddi unsur altında açıklanacaktır. 

Sivillerin kimler olduğu ise tartışılması gereken bir konudur. Siviller, IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre; bir çatışma ya da işgal durumunda, belli bir 

anda ve herhangi bir şekilde kendilerini vatandaşları olmadıkları bir çatışma tarafının ya 

da işgalci gücün elinde bulan kimseler, korunan kişilerdir.389  Bu madde işgal 

durumlarıyla işgale varmayan silahlı çatışma durumlarını birbirinden ayırdığından, IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin yukarıda belirtilen 45. ve 49. maddeleriyle birlikte 

değerlendirilmelidir.  

Bu düzenlemeyle, işgal halinde korunan kişiler ile, işgalin söz konusu olmadığı 

ama çatışmaların yaşandığı durumlarda korunan kişiler belirlenmiştir. Silahlı 

çatışmaların olduğu; ancak işgallerin olmadığı durumlarda, sözleşme kapsamında 

sadece üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin korunması gerekmektedir.390 

Ancak, IV. Cenevre Sözleşmesi, bazı istisnalara yer vermiştir. Bu istisnalara göre, bir 

çatışma sırasında çatışan devletlerin topraklarının birinde bulunan ve başka devletin 

vatandaşları  ya da vatansız olmalarına rağmen, bu sözleşmeye taraf olmayan devletlerin 

vatandaşları ve diğer üç Cenevre Sözleşmesi’yle korunan kişiler de korumadan 

 
389  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 4 

of IV. Geneva Convention. https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId

=78EB50EAD6EE7AA1C12563CD0051B9D4, Erişim tarihi: 02. 05.2018. 

390  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 4 

of IV. Geneva Convention, parag. 1.  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=78EB50EAD6EE7AA1C12563CD0051B9D4
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=78EB50EAD6EE7AA1C12563CD0051B9D4
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=78EB50EAD6EE7AA1C12563CD0051B9D4
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yararlanamayacaklardır. İlaveten, tarafsız devlet vatandaşları ve çatışan taraflarla ittifak 

yapan taraf devletlerden birinin vatandaşları da bulundukları çatışan devlet 

topraklarında kendi devletlerinin diplomatik temsilcileri varsa, korumadan 

yaralanamayacaklardır.  

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesi, aynı zamanda işgal durumlarında 

korunan kişileri de belirlemiştir. Bu maddeyi IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. 

maddesiyle birlikte yorumladığımızda, işgalin olduğu durumlarda işgal eden devletin 

vatandaşları dışında herkese korumanın sağlanması gerektiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır.391 Ancak işgal durumlarında da bazı istisnalar belirlenmiştir. Böylelikle, 

Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olmayan devletlerin vatandaşları ve diğer üç Cenevre 

Sözleşmesiyle korunan kişiler koruma kapsamının dışında bırakılmışlardır. Ek olarak, 

üçüncü istisna açısından farklı bir düzenleme getirilmiş ve yalnızca çatışan taraflarla 

ittifak yapan taraf devletlerden birinin vatandaşlarının bulundukları devlet 

topraklarında, kendi devletlerinin diplomatik temsilcilerinin olması şartıyla, bu 

korumadan yaralanmayacakları belirtilmiştir.392 

Maddenin düzenlemesinden her iki durumda da kapsamın çok dar tutulduğu 

sonucuna ulaşmak mümkündür. SSCB, Cenevre Sözleşmelerinin yapım aşamasında, 

istisnaların olmaması ve tüm sivillerin korunması gerektiğini savunurken, diğer 

devletler özellikle sözleşmeye taraf olmayan devletlerin vatandaşların korunmasının 

hukuki bir temeli olmadığını belirtmişlerdir.393 Her ne kadar, SSCB dışındaki devletler 

istisna olarak belirtilen kişilerin korunmasına zaten gerek olmadığını, kişilere herhangi 

bir ihlalin gerçekleşirilmeyeceğini ileri sürmüşse de pratik, bu öngörüyü tersine 

 
391  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 4 

of IV. Geneva Convention, parag. 2. 

392  DINSTEIN, s. 61.  

393  ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on Article 4 

of IV. Geneva Convention, parag. 2.  
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çevirmiştir. ICRC’de, IV. Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan kişilerin dar 

yorumlanmaması gerektiğini savunarak SSCB’nin görüşüne katılmıştır.394 

E. Hukuka Uygunluk Nedenleri 

1. Genel Olarak 

Hukuka aykırılığın suçun özü olduğunun, yani bir unsur olmadığınının 

kabulüyle birlikte hukuka uygunluk nedenlerini maddi unsur kapsamında 

değerlendirmek gerekir. Bir fiilin suç olabilmesi için, bu fiilin başka bir hükümle 

hukuka uygun bulunmamış olması gerekir. Diğer bir deyişle, bir fiilin ceza hukuku 

kuralı tarafından öngörülen yasağa aykırı olması tek başına yeterli değildir. Bir fiilin suç 

sayıldığı düzen, başka bir yerde fiili suç olmaktan çıkartıyorsa, fiilin hukuki düzenle 

çatışmadığı sonucuna ulaşmak gerekir.395 Bir fiili hukuka aykırı olmaktan çıkaran 

kurallara hukuka uygunluk nedenleri denmektedir.   

Hukuka uygunluk nedenlerinin niteliği, hukuk sistemlerinde tartışılmış ve farklı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bazı hukuk sistemlerinde, hukuka uygunluk nedenleri ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerle birlikte değerlendirilmiş, iki konunun 

birbirinden ayrılmasına önem verilmemiştir. Hatta İngiliz Hukukunda, her iki konu da 

savunma başlığı altında değerlendirilmiştir.396 Söz konusu belirlemenin sebebi, aslında 

herhangi bir suç isnadına karşı kullanılabilecek savunmalar olmasıdır. Bununla birlikte 

Kıta Avrupası hukukunda, hukuka uygunluk nedenleriyle kusurluluğu kaldıran nedenler 

 
394 Bkz. ICRC, Geneva Conventions and Commentaries, Commentary of 1958 on 

Article 4 of IV. Geneva Convention, parag 2-3. 

395  KATOĞLU, s. 191. 

396  Bkz. TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 390. 
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birbirilerinden farklı değerlendirilmiş ve iki kavram arasındaki fark katı bir şekilde 

savunulmuştur.  

Roma Statüsü’nün 3. Bölümü Genel İlkeler başlığını taşımaktadır ve iştirak, 

teşebbüs, manevi unsur gibi konulara ilişkin düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Bu 

bölümde yer alan 31. madde, ceza sorumluluğunu kaldıran nedenleri düzenlemiştir. 

Bunlar, ceza ehliyetinin olmayışı, uyuşturucu veya alkol etkisi altında olma, meşru 

savunma, bir eşyanın korunması, cebir, zorunluluk halidir. Sayılanların bir kısmı 

hukuka uygunluk sebepleriyken bir kısmı da ceza sorumluluğunu kaldıran hallerdir.397 

Ayrıca, aynı maddede cezalandırılabilirliği kaldıran hallere de yer verilmiştir. 

Sorumluluğu kaldıran objektif ve sübjektif nedenler ayrımına gitmeden, nedenlerin bir 

arada düzenlenmesinin sebebi, Roma Statüsü’nün hazırlanma sürecinde bir çok devletin 

ceza hukuku sisteminin birbirinden farklı olması ve bu sistemlerin harmonize 

edilmesinin mümkün olmamasıdır.398 Uluslararası ceza hukuku açısından, böyle bir 

ayrıma gitmenin doğuracağı hukuki sonuçlar açısından bir öneminin olmadığı düşünülse 

de, uluslararası ceza hukukunun diğer kaynağı olan örf ve adet hukukuna göre, meşru 

savunma ve zorunluluk hali hukuka uygunluk nedenidir.399  

Roma Statüsü’nde, bir diğer hukuka uygunluk nedeni olan amirin emrinin ifası, 

33. maddede düzenleme bulmuştur. Özetle Roma Statüsü’nde ve uluslararası ceza 

hukukunda, hukuka uygunluk nedenleri olarak meşru savunma, zorunluluk hali, amirin 

emrini yerine getirme sayılmıştır. Doktrinde söz konusu nedenler, aynen İngiliz 

hukukunda olduğu gibi savunma anlamına gelen defences başlığında incelenmekte olup 

 
397  Antonio CASSESE, “Justification and Excuses in International Criminal Law”, 

The Rome Statute of The International Criminal Court: A Commentary Vol IB, 

Edited by Antonio CASSESE / Paolo GAETA/ John JONES, Oxford University 

Press, Oxford 2009, s. 951.   

398  CASSESE, “Justification and Excuses in International Criminal Law”, s. 955. 

399  CASSESE, “Justification and Excuses in International Criminal Law”,  s. 953. 
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savunma makamının, iddialarını reddetmek için öne sürdükleri her türlü gerekçe olarak 

tanımlanmaktadır.400  

Bu başlık altında, hukuka uygunluk nedenleri meşru savunma, zorunluluk hali 

ve amirin emrini içerecek şekilde ve her birinin hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş 

suçuna uygulanışıyla birlikte irdelenecektir. Ayrıca, bu suç tipi için belirlenmiş iki 

hukuka uygunluk nedenine de yer verilecektir. Ancak hukuku uygunluk nedenlerinden 

hata konusu bu başlık altında değil, ileride incelenecek olan hata başlığında 

açıklanacaktır. 

2. Meşru Savunma 

Meşru savunma, bütün ulusal hukuk sistemlerinde kabul edilen hukuka 

uygunluk nedenidir. En basit haliyle, kişinin kendisine ya da bir başkasına yönelen ya 

da yönelmesi muhakkak haksız saldırıyı uzaklaştırmak için savunmada bulunması 

olarak tanımlanabilir.401 Çalışmanın ikinci bölümünde devletlere meşru savunma hakkı 

tanındığından bahsedilmiş ve bu hakkın insancıl hukukla ilişkisi irdelenmişti. 

Uluslararası ceza hukukundaki meşru savunma kavramını, gerçek bir senaryoyla 

somutlaştırmak zor olsa da, söz konusu kavramın devletlerin meşru savunma hakkından 

farklı bir anlamı işaret ettiğini söylemek mümkündür.402  

Uluslararası ceza hukuku kapsamında meşru savunma, ilk kez Roma Statüsü’nde 

düzenleme bulmuştur. Meşru savunma düzenlemesi daha önceki hiçbir uluslarası 

nitelikteki ceza mahkemesini kuran statüde yer almamasına rağmen, EYUCM’de 

 
400  Gökhan GÜNEYSU, Uluslararası Hukukta Amirin Emri, B. 1, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 107.  

401  Türkan Yalçın SANCAR/ Timuçün KÖPRÜLÜ, Ceza Hukuku Genel Hükümler 

Uygulamalı Çalışmaları, B. 5, Savaş Yayınları, Ankara 2018, s. 207.  

402  Albin ESER, “Defences in War Crime Trials”, Israel Yearbook on Human Rights, 

Edited by Yoram Dinstein, Vol. 24, Albert-Ludwigs-University Freiburg, s. 212.  
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yapılan yargılamalarda meşru savunmanın hukuka uygunluk nedeni olup olmayacağı 

tartışılmıştır.403 Örnek olarak, Dario Kordic ve Mario Cerkez Davasında, meşru 

savunmanın genel hukuk prensipleri gereğince hukuka uygunluk nedeni olduğu 

savunulmuştur.404 Söz konusu yargılamalarda failler kendilerini, yargılama konusu 

fiilleri devletin bekası ve devletin korunması amacıyla işlediklerini belirterek 

savunmuşlardır.405 Dikkat edilirse, faillerin savunmaları daha çok devletlerin meşru 

savunma hakkına ilişkindir.  

Devletlerin meşru savunma hakkı uluslararası hukuk tarafından devletlere 

tanınmış bir hakken, bireylerin meşru müdafa hakkı uluslararası ceza hukuku uyarınca 

bireylere tanınmış bir haktır.406 Bu sebeple bir devletin, silahlı çatışma sırasında meşru 

savunma sınırlarını aşmış olmasına rağmen, silahlı çatışmanın taraflarındaki bireylerin 

uluslarararası ceza hukukunun kendilerine verdiği meşru savunma hakkına dayanmaları 

mümkündür.  

Roma Statüsü’nün 31. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan meşru 

savunma düzenlemesine göre: “Kendisini, başkasını veya savaş suçları durumunda 

 
403  Iryna MARCHUK, The Fundemental Concept of Crime in International Law: A 

Comperative Law Analysis, Springer, London 2014, s. 268.  

404  ICTY, Prosecutor v. Dario Kordić & Mario Čerkez, Case no: IT-95-14/2, parag. 

449-451. http://www.refworld.org/cases,ICTY,41483e9be.html, Erişim tarihi: 

02.03.2019. 

405  Paweł MIELNICZEK, “Limits Of The Right Of Self-Defence Of Individuals In 

International Criminal Law”, Polish Review Of International And European Law, 

2014, Vol. 3, Issue 3-4, s. 56. 

 http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/.../1123. Erişim tarihi: 

27.10.2018.  

406  Hannah TONKİN, “Defensive Force Under Rome Statute”, Melbourne Journal of 

International Law, Vol. 6, 2005, s. 89-90. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773014, Erişim tarihi: 

28.10.2018. 

http://www.refworld.org/cases,ICTY,41483e9be.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQnoD9mafeAhXH26QKHTdrD4sQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.uksw.edu.pl%2Findex.php%2Fpriel%2Farticle%2Fdownload%2F1110%2F1123&usg=AOvVaw0pe3aXW4VNVGIyfPFhavVC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQnoD9mafeAhXH26QKHTdrD4sQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.uksw.edu.pl%2Findex.php%2Fpriel%2Farticle%2Fdownload%2F1110%2F1123&usg=AOvVaw0pe3aXW4VNVGIyfPFhavVC
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773014
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kendisinin ya da bir başkasının hayatta kalması için elzem olan bir eşyayı, derhal vuku 

bulabilecek hukuka aykırı bir güç kullanımına karşı, korunan kişi ya da malvarlığına 

yönelik tehlike derecesiyle orantılı biçimde korumak amacıyla makul şekilde davranan 

kişinin bu eylemi hukuka uygun olacaktır.” Düzenlemeden anlaşılacağı üzere, Roma 

Statüsü derhal gerçekleşebilecek ve hukuka aykırı bir saldırıya karşı kişinin kendisini ya 

da başkasını koruma şartını aramaktadır. Roma Statüsü’nün meşru savunmayı 

düzenleyen 31.1.c maddesi derinlemesine incelendiğinde, karmaşık hukuki ayrıntılar 

görülecektir.  

Doktrinde, soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlarda meşru savunmanın 

uygulanamayacağı konusunda fikir birliği vardır.407 Meşru savunma da dahil olmak 

üzere hiçbir hukuka uygunluk nedeninin bahsi geçen suç tipleri için uygulanmayacağı 

fikrine katılmak mümkündür. Diğer bir deyişle, faillerin yalnızca savaş suçlarında 

aşağıda irdelenecek şartların gerçekleşmesiyle meşru savunmaya dayanabileceklerini 

söylemek isabetli olacaktır.  

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, meşru savunmanın şartları güç kullanımı 

ve savunma açısından ikiye ayrılmıştır. Güç kullanımının, hukuka aykırı, derhal vuku 

bulabilecek olması ve kişinin kendisine ya da bir başkasına yönelmesi gerekmektedir. 

Güç kullanımına ilişkin bu şartlardan en çok tartışılması gereken, derhallikten kastın ne 

olduğudur. Bizim de katıldığımız görüşe göre derhal vuku bulabilecek kuvvet kullanımı, 

tehdit ve teşebbüs edilmiş fiziksel kuvvet kullanımlarını kapsamaktadır.408 Kesin bir 

atağın ya da kesin bir saldırı tehlikesinin varlığı gerekir. Diğer bir deyişle, gerçekleşme 

potansiyeli olabilecek bir kuvvet kullanma tehlikesini engellemeye yönelik yapılan 

savunma Roma Statüsü’nün 31. maddesinin kapsamının dışında olacaktır. Ayrıca, 

kuvvet kullanımı halen devam ediyorsa da, kuvvet kullanımına karşılık meşru 

 
407  Bkz. TONKİN, s. 88.; BAYRAKTAR, s. 278.; MIELNICZEK, s. 55. 

408  TONKIN, s. 96. 
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savunmada bulunulması söz konusu olabilir.409 Her ne kadar, kuvvet kullanımının 

henüz başlamış olmasına yönelik gereklilik maddenin lafzi yorumuyla anlaşılmasa da, 

örf adet hukuku ve mahkeme kararları bunu doğrular niteliktedir.410 

Savunma açısından meşru savunma düzenlemesine bakıldığında, sözleşmede üç 

şart belirlendiği görülecektir. Meşru savunmada bulunacak kişinin makul ve orantılı 

davranması gerekmektedir. Üçüncü şart manevi unsura ilişkin olup, kişinin hukuka 

aykırı ve derhal vuku bulabilecek güç kullanımını engelleme niyetini taşımasıdır.411 Bu 

şartlar savunmanın sınırsız olmadığını göstermektedir.412  

Makullük ölçütü, kişinin karşılaştığı olay karşısında makul davranarak kendisini 

ya da bir başkasını zorunlu olarak savunması anlamına gelmektedir. Roma Statüsü’nün 

meşru savunma düzenlemesinde zorunluluk ölçütüne yer verilmemişse de örf ve adet 

hukuku gereğince zorunluluk, meşru savunmanın bir şartıdır ve makullük ölçütüyle 

yakından ilişkilidir. Makullük ölçütü, meşru savunmanın objektif ya da sübjektif olup 

olmadığının belirlenmesinde önem taşır.413  

Silahlı çatışma sırasında meşru savunmada bulunan kişi, kendisine ya da 

başkasına derhal yönelebilecek kuvvet kullanımının gerçekleşeceğine ve dolayısıyla 

 
409  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 399.  

410  Bkz. Can AKDOĞAN, Uluslararası Ceza Divanı Statüsü’nde Savaş Suçları, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

2009, s. 431.  

411  TONKIN, s. 92.  

412   Jeremie GILBERT, “Justice not Revenge: The International Criminal Court and the 

‘grounds to exclude criminal responsibility’: defences or negation of criminality?,” 

The International Journal of Human Rights, 10:2, s. 150.  

http://roar.uel.ac.uk/2644/1/Gilbert-Justice_not_revenge.pdf, Erişim tarihi: 

02.12.2018. 

413  Kai AMBOS, “Defences in International Criminal Law”, Research Handbook of 

International Criminal Law, Edited By Bertram S. Brown, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham 2011, s. 308-309. 

http://roar.uel.ac.uk/2644/1/Gilbert-Justice_not_revenge.pdf
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savunmanın da kaçınılmaz ve zorunlu olduğuna inanmış olmalıdır.414 Bu doğrultudaki 

makul inancın varlığı UCM’de yapılan yargılamalarda kişinin meşru savunmadan 

yararlanmasını mümkün kılmamıştır.415 Zira, mahkeme meşru savunmanın objektif 

karakterine vurgu yaparak kişinin makul inancının bir öneminin olmadığına yönelik 

kararlar vermiştir. Ancak, aynı maddede kişinin amacına ve inancına da atıf 

yapıldığından meşru savunmanın sübjektif bir boyutunun da olduğu savunulmuştur.416 

Söz konusu maddeyle, mallara gelebilecek saldırılara yönelik meşru savunma iki 

şartla kabul edilmiştir. Bunlardan ilki, bir kişinin ya da başka birinin hayatı açısından 

önem taşıyan bir mal olması veya askerî bir görevin başarılması için hayati olmasıdır. 

Şartların karşılanmaması halinde, silahlı çatışmalarda mallara yönelik saldırılara karşı 

savunma meşru sayılmayacaktır. Ancak maddede ihtiva edilen şartlar karşılansa dahi bir 

mala yönelmiş saldırının önlenmesi için yapılacak savunmanın meşru sayılması orantılı 

bulunmamıştır.417 

Özetle, meşru savunma yalnızca savaş suçları için geçerli olacaktır. Soykırım 

suçu ve insanlığa karşı suçların vahim doğası düşünüldüğünde meşru savunmanın bu 

suçlarda kapsam dışı kalacağı açıktır. Hatta öyle ki, bir görüşe göre, meşru savunmanın 

savaş suçlarına uygulanması insancıl hukukla kurulmaya çalışılan dengeyi bozacak 

niteliktedir.418 Dolayısıyla aynı görüşü savunanlar, meşru savunmanın Roma 

Statüsü’nde düzenlenmiş olmasını eleştirmektedirler. Teknik açıdan mümkün olsa da, 

çalışma konusunu oluşturan suç tipi için meşru savunmanın olduğu bir senaryoyla 

karşılaşmak neredeyse imkânsızdır. Fakat suçun düzenlendiği Roma Statüsü’nün atıf 

 
414  GILBERT, s. 152.  

415  TONKIN, s. 93. 

416  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 400.; AMBOS, s. 310. 

417  Bkz. MARCHUK, s. 269. 

418  Bkz. AMBOS, s. 310. 
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yaptığı IV. Cenevre Sözleşmesi uyarınca; sivillerin güvenliği ve askerî zorunluluk 

hallerinde, sivilleri göçe tabi tutmanın insancıl hukuk ihlali sayılmaması, bu hallerin 

hukuka uygunluk nedenleri altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin 

tartışılmasını gerektirmektedir. Bir alt başlıkta sivillerin güvenliğinin sağlanmasıyla 

meşru savunmanın ilişkili olup olamayacağı irdelenecektir. 

3. Sivillerin Güvenliğinin Sağlanması 

Silahlı çatışmalar sırasında sivillerin tamamen ya da kısmen yaşadıkları yerden 

sürgün ya da nakledilmeleri yasaklanarak savaş suçu sayılmıştır. Yukarıda da ayrıntılı 

olarak açıklandığı üzere, sivillerin güvenliğinin sağlanması ya da askerî zorunluluk 

gerekçeleriyle gerçekleştirilen nakletme ve sürgün fiilleri hukuka uygundur. Bu sebeple, 

çalışma konusu suç tipi için sivillerin güvenliğinin sağlanması amacının, hukuka 

uygunluk nedeni oluşturacağını söylemek isabetli olacaktır. EYUCM’de verilen ilgili 

kararlarda ve insancıl hukuk kaynaklarında yer alan terminoloji de sivillerin 

güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenen sürgün ve nakletme fiillerinin hukuka 

uygunluk sebebi oluşturacağını açıklar niteliktedir.  

EYUCM’de verilen kararlarda dikkat çeken nokta, sivillerin güvenliğinin 

sağlanmasının hukuka aykırı sürgün ve nakletme fiillerini meşru kılacağına yönelik 

ibarelerdir.419 Bu durumu anlatmak için meşru kılmak anlamına gelen “justify” yüklemi 

kullanılmıştır. “Justify”, hukuka uygunluk nedenlerini tabir etmek için kullanılan 

“justification” kelimesinin fiil halidir. Bu kararlarda özellikle sürgün ve nakletmenin 

meşru olduğu haller kelimesi kullanılmıştır. Terminolojiden de bağımsız olarak, 

 
419  ICTY, The Prosecutor v. Radovan Karadzic, IT-95-5/18-T, 24 March 2016, parag. 

492. http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf, Erişim 

tarihi: 02.02.2019. 

http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf
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uluslararası ceza hukukunda suç sayılan bir fiile, sivillerin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla izin verilmiş, meşru kılınmıştır.  

Sivillerin güvenliğinin sağlanması amacıyla nakil ve sürgünlerin hukuka 

uygunluk nedeni olduğundan hareketle, hangi hukuka uygunluk nedeni altında 

değerlendirilmesi gerektiği de tartışılmalıdır. Sivillerin güvenliğinin sağlanması, üçüncü 

kişilerin korunması amacıyla yapılan meşru savunmayı hatırlatmaktadır. Yukarıda da 

belirtildiği üzere, uluslararası ceza hukukunda meşru savunmanın gerçekleşebilmesi için 

derhal gerçekleşebilecek hukuka aykırı bir saldırıya, bir başkasını korumak amacıyla 

savunmayla karşılık verilmesini gerektirir. Yani savunma, saldırana yönelmelidir.  

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu için işgalci güçlerin, sivillerin 

güvenliğini sağlamak amacıyla sivilleri göçe zorlamalarının altında, derhal vuku 

bulabilecek saldırılara ve silahlı saldırıların yıkıcı etkilerine karşı sivillerin korunması 

hedefleri yatmaktadır. Diğer bir deyişle, nüfus tahliyelerindeki temel amaç; sivillerin 

derhal vuku bulabilecek saldırılara karşı korunması ve bu doğrultuda önleyici tedbir 

alınmasıdır.420 Bu aşamaya kadar meşru savunmanın saldırı ve savunmaya yönelik 

şartları sağlanmaktadır. Ancak bu amaçla hareket edilen nüfus tahliyesinin olumsuz 

etkileri, gene siviller üzerinde oluşmakta, siviller yerlerinden edilmekte ve yaşam 

alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Oysa ki meşru savunmanın, saldırıda 

bulunan ya da derhal saldırıda bulunabilecek kişilere yönelmesi gerekmektedir. 

Açıklanan sebeplerle, sivillerin güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen nüfus 

tahliyeleri meşru savunma altında incelenemese de söz konusu nüfus tahliyelerinin 

hukuka uygunluk nedeni olduğunu söylemek doğru olacaktır.  

 
420  Kutlay TELLİ, Cezasızlık Olgusuna Karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi, B. 1, XII 

Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 111; ICRC, The Law of Armed Conflict:  

Belligrent Occupation, June 2012, s. 4-5. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law9_final.pdf. Erişim tarihi: 

02.02.2019. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law9_final.pdf
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4. Zorunluluk Hali ve Cebir 

Roma Statüsü’nün 31. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde zorunluluk hali ve 

cebir birlikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kişi, “d) Mahkemenin yargı yetkisi 

içinde bir suç oluşturduğu iddia edilen davranış, kişinin kendisinden istenen ve 

sakınabileceğinden daha fazla bir zarara neden olmaya niyet etmemesi koşuluyla, yakın 

(kaçınılmaz) ölüm tehdidi veya bu kimseye veya diğer kimseye zorlamadan dolayı neden 

olunmuşsa ve kişi bu tehditten sakınmak için gerekli ve makul bir biçimde hareket 

ederse” zorunluluk halinden ya da cebirden yararlanacaktır.421 Aynı düzenlemenin 

devamı uyarınca, tehdidin başka şahıslardan ya da kişinin kontrolü dışındaki 

koşullardan kaynaklanması gerekmektedir.422  

Zorunluluk halinden söz edebilmek için öncelikle, tehdidin failin kendisine ya da 

bir başkasına yönelmiş olması gerekir. Tehdit, failin kendisine ya da başkasına karşı 

yönelen ve derhal gerçekleşebilecek kaçınılmaz olan ölüm ya da ciddi fiziksel zarar 

verme tehlikesini içermektedir.423 Aynen meşru savunmada olduğu gibi, zorunluluk 

 
421 Bu çeviri ifade bozukluğu içermektedir. Roma Statüsü’nün 31. maddesinin d 

fıkrasını şu şekilde çevirmek çok daha anlaşılır olacaktır;  

Mahkeme'nin yargı yetkisine giren suçu oluşturduğu iddia edilen eylemin, şahsın 

kendisine veya başka bir şahsa karşı ölüm veya ciddi fiziksel zarar tehdidi kaynaklı 

bir baskı sonucu meydana gelmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, tehdit altındaki 

şahsın önlemeye çalıştığı zarardan daha büyük bir zarar vermemiş ve tehditten 

kaçınmak için makul ve sorumlu davranışlar sergilemiş olması gerekmektedir.  

(i) üçüncü şahıs veya şahıslar tarafından gerçekleştirilmiş; veya 

(ii) o şahsın kontrolü dışında gerçekleştirilmiş olabilir. 

422  TELLİ, s. 170.  

423  AKDOĞAN, s. 439. 
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halinde de tehdit objektif niteliktedir.424 Ek olarak, failin tehlikeye bilerek yol açmamış 

olması gerekir.  

Fail, tehlikeyi uzaklaştırmak için makul, orantılı ve gerekli reaksiyonu 

göstermelidir. Diğer bir deyişle, failin söz konusu tehlikeyi önleme konusunda korunma 

hareketi dışında, başka bir seçeneğinin bulunmaması gerekir. Korunma hareketi de, 

başkasına yönelik bir zararı ortaya çıkaracağından zarar, failin uğranılan zarardan daha 

büyük bir zararın ortaya çıkmasına yönelik niyetinin olmaması gerekir.425 Bu 

düzenlemeye yer verilmesinin çelişik ve anlaması güç noktaları barındırdığı, kişinin 

inancını ve niyetini barındıran sübjektif durumları da içerdiği düşünülmektedir.426 

Zorunluluk hali kapsamında, kişi makul davranmayıp aynı zamanda daha büyük bir 

zararın ortaya çıkmasını niyet etmemiş olabilir. Bunun tam tersi bir durum da 

mümkündür. Tüm açıklamalar göstermektedir ki, uluslararası ceza hukukunda 

zorunluluk hali çok sınırlı hallerde uygulanabilecektir. 

Roma Statüsü’nün 31. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde ayrıca, cebir 

düzenlemesi de yer almaktadır. Ulusal ceza hukuku sistemlerinde cebrin, kusurluluğu 

kaldıran nedenlerden sayılması, madde kapsamında cebrin yer almasının tartışılmasına 

yol açmıştır.427 Cebir ve zorunluluk halinin bir arada düzenlenmesi, özellikle Kıta 

Avrupası Hukuk sistemine mensup devletler tarafından makul bulunmamıştır. 

Gerçekten de iki farklı kurumun ayrı başlık altında düzenlenmesi isabetli değildir. 

Madde metninden de, zorunluluk hali ve cebirin farklı kurumlar olduğu anlaşılacaktır. 

Örneğin tehdit hem zorunluluk hali hem de cebir için belirlenmiş unsurken, orantılılık 

 
424  Stanley YOE, “Commonwealth and International Perspectives on Self-Defence, 

Duress and Necessity,” Current Issues in Criminal Jestimce Journal, Vol. 19, S. 3, 

Mart 2018, s. 356. http://classic.austlii.edu.au/au/journals/CICrimJust/2008/5.pdf, 

Erişim tarihi: 16.12.2018. 

425  AKDOĞAN, s. 441.  

426  YOE, s. 358.  

427  Tartışmalar için Bkz. TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 401.  

http://classic.austlii.edu.au/au/journals/CICrimJust/2008/5.pdf
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yalnızca zorunluluk halinde belirlenmiştir.428 Ayrıca zorunluluk hukuka uygunluk 

nedeniyken cebir kusurluluğa etki etmektedir. 

Cebre ilişkin EYUCM tarafından verilen önemli bir kararda, cebrin uluslararası 

suçlar için hukuka uygunluk nedeni olmayacağı kabul edilmiştir.429 Bu karar cebre 

ilişkin verilmiş en önemli karar olarak bilinmektedir. Genellikle cebre ilişkin 

savunmalar, failin üstünden gördüğü cebirle yargılama konusu uluslararası suçu 

işlediğine dayanmaktadır. Bu tarz savunmaları hukuka uygunluk sebebi olarak kabul 

etmek, insancıl hukukun gelişmesi ve cezasızlığın önlenmesi amacını sekteye 

uğratacaktır.430   

5. Askerî Zorunluluk 

Askerî amaca ulaşmak için gerekli eylem planlarının bütününe askerî zorunluluk 

denmektedir.431 Askerî amaçlarla alınan önlemlerin sınırsız olmaması, bazı kısıtlamalara 

tabi olması kaçınılmazdır. Bu da askerî zorunluluk kavramının bir parçasıdır. Öncelikle, 

insancıl hukuk kuralları uyarınca amacın meşru olması ve amaç doğrultusunda alınacak 

önlemlerin, insancıl hukukla paralel olması gerekir.432 Askerî zorunluluk için bazı 

 
428  GÜNEYSU, Uluslararası Hukukta Amirin Emri, s. 118.  

429  ICTY Prosecutor v. Erdemovic, Sentencing Judgement, Case No. IT-96-22-T, 7 

Ekim 2017, s. 1.  

http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/971007_Erdemovic_summary_en.p

df, Erişim tarihi: 01.06.2019.  

430  AKDOĞAN, s. 443.  

431   Pietro VERRI, Dictionary Of The International Law Of Armed Conflict (Translated 

by Edward Markee & Susan Mutti), International Committee of Red Cross, Geneva 

1992, s. 75.  

432  Nobuo HAYASHI, “Requirements Of Military Necessity In International 

Humanitarian Law And International Criminal Law”, Boston University Journals, 

International Law Journal, Vol. 28:39, s. 41.  

http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/971007_Erdemovic_summary_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/971007_Erdemovic_summary_en.pdf
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tanımlar yapılabilirken, askerî gerekliliğin hukuka uygunluk nedeni olup olmadığı 

tartışmalıdır. Bu başlık altında askerî gerekliliğin hukuki niteliği hakkındaki 

tartışmalara yer verilecektir. Zira, askerî zorunluluk sebebiyle nüfusun tamamının ya da 

bir kısmının sürgün edilmesi ya da nakledilmesi insancıl hukuk kurallarına aykırılık 

teşkil etmemekte ve dolayısıyla çalışmanın konusunu oluşturan suç tipi açısından 

önemli bir noktayı oluşturmaktadır.  

Askerî gerekliliğin hukuki niteliğine ilişkin tartışma temelde iki görüşün 

etrafında toplanmaktadır. İlk görüşe göre, askerî zorunluluk insancıl hukukun bir 

istisnasıdır.433 İnsancıl hukukunun esas amacı, silahlı çatışmalarda uyulması gereken 

kuralların belirlenmesi yoluyla sivillerin korunmasıdır. Ancak istisnai olarak tarafların 

askerî zorunluluklar doğrultusunda hareket etmeleri gerekebilir. Bu gibi durumlarda 

askerî zorunluluklarla insancıl hukuk kuralları arasındaki denge, insancıl hukuk 

kurallarıyla sağlanır. Dolayısıyla kesin ve katı şekillerde sınırlarıyla birlikte 

belirlenmelidir.434 Yani bu görüşe göre, askerî zorunluluk hukuka uygunluk nedeni ya 

da sorumluluğu ortadan kaldıran sebeplerden değil, insancıl hukukun bir istisnasıdır. 

Zira sadece belirli insancıl hukuk kurallarının içinde yer almaktadır ve dolayısıyla tüm 

ihlaller için ortaya sürülebilecek meşru bir neden değildir.435 

 

http://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume28n1/documents/39-

140.pdf, Erişim tarihi: 04.11.2018. 

433  Bkz. HAYASHI, s. 55-56.  

434  Bkz. Selami KURAN/ Şeyda Türkay KAHRAMAN, “Silahlı Çatışmalarda 

Kültürel Varlıkların Korunması Hukuki Rejiminde Bir İstisna Olarak ‘Askeri 

Gereklilik’: Antlaşmalarla Getirilen Düzenlemeler”, C. 23, S. 1, s. 97.  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/331960, Erişim tarihi: 09.02.2019.  

435  Bkz. Craig J. S. FORREST, “The Doctrine of Military Necessity and The 

Protection of Cultural Property During Armed Conflicts, California Western 

International Law”, Vol. 37, No. 2, 2007, s. 192. 

https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=

cwilj, Erişim tarihi: 09.02.2019.  

http://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume28n1/documents/39-140.pdf
http://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume28n1/documents/39-140.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/331960
https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=cwilj
https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=cwilj
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Başka bir görüşe göre, askerî zorunluluk yalnızca belirli ihlallere yönelik 

tanınmış hukuka uygunluk nedenidir.436 Bu görüşe göre, askerî zorunluluk kavramı 

devlet görevlilerince yanlış yorumlanmış ve insancıl hukuk ihlallerini meşru kılmaya 

yönelik kullanılan savunma haline gelmiştir. Dolayısıyla öncelikle askerî zorunluluk 

kavramının tanımı doğru yapılmalıdır. Askerî amaçlar doğrultusunda karşı tarafa karşı 

üstünlük sağlamak için gerekli olan tüm hedefler askerî zorunluluktur.437 Askerî 

zorunluluklar doğrultusunda, hiçbir zorunluluk sivillerin can güvenliğini tehlikeye 

atacak şekilde orantısız uygulanamayacaktır. Yani askerî zorunluluk kavramı zaten 

kendi içinde, orantılılık gibi jus in bello kavramına özgülenmiş özellikleri de ihtiva 

eder. Bu sebeple, askerî zorunluluk bir istisna değil, tam tersine insancıl hukukun en 

önemli ilkesidir. Roma Statüsü ve Roma Statüsü’ne Ek Suçun Unsurları Belgesi’nden 

yola çıkarak denilebilir ki, bazı ihlal tiplerinde açık veya zımni şekilde askerî 

gerekliliğin olmayışının belirlenmesi askerî gerekliliği, söz konusu suçların unsuru 

haline getirmiştir.438 Eğer ki, ihlal askerî gerekliliğin yokluğunu şart koşuyorsa bu şartın 

sağlanmaması halinde hukuka uygunluk sebebi ortaya çıkacak ve fiil hukuka aykırı 

sayılmayacaktır.439  

Açıklanan görüşlerden ikincisine katılmak daha isabetli görülmektedir. Çalışma 

konusu suç tipinde Cenevre Sözleşmesi’ne yapılan atıfla, askerî gerekliliğin eksikliği 

suç unsuru olarak yer almaktadır. Uluslararası nitelikteki silahlı çatışmada sürgün ve 

nakletmenin askerî zorunluluklar sebebiyle gerçekleştirilmesi, yalnızca işgal edilen 

 
436  FORREST, s. 219.  

437  Gökhan GÜNEYSU, “Askeri Gereklilik İlkesi ve İnsancıl Hukuk”, Ankara Barosu 

Dergisi, 2012/ 4, s. 100.  

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-4/4.pdf. 

Erişim tarihi: 09.02.2019.  

438  Bkz. HAYASHI, s. 132.  

439  Bkz. GÜNEYSU, “Askeri Gereklilik İlkesi ve İnsancıl Hukuk”, s. 102. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-4/4.pdf
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bölgenin askerî hedefler için kullanılmasının zorunluluğuyla mümkündür.440 Yani söz 

konusu bölge düşman tarafa üstünlük kurmak için kullanılmak zorundaysa ve bu ispat 

edilebiliyorsa, fail askerî zorunluluk savunmasına dayanabilir. Aksi halde askerî 

zorunluluk sürgün ve nakletme fiillerini hukuka uygun hale getiremeyecektir.  

Askerî gerekliliğin yalnızca belli suç tipleri için hukuka uygunluk nedeni teşkil 

ettiğinden hareketle, askerî gerekliliği, zorunluluk hali ve meşru savunmayla 

karşılaştırmakta fayda vardır. Özellikle Nazi Almanyası’nda çok savunulan Kriegsräson 

Doktrini uyarınca, askerî hedefler ve zorunluluklar her zaman savaş hukukunun önüne 

geçmektedir.441 Bu görüş bir süre sonra yetersiz görülmüş ve başka bir görüş, savaş 

halinde savaş kurallarına uymak yerine tarafların kendini korumak için askerî 

zorunluluklar kapsamında her şeyi yapabileceklerini savunmuştur.442 Aslında ikinci 

görüş, ilk görüşle benzer olmakla beraber meşru savunma kavramını genişleten ve 

sınırsız şekilde kullanılmasını savunan bir görüştür. Günümüzde kabul görmüş askerî 

zorunluluk ve meşru savunma anlayışının dışındadır. Zira, meşru savunmanın geniş 

şekilde yorumlanması askerî zorunlulukla ulaşılması hedeflenen insancıl hukuk 

dengesini etkisiz kılacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, askerî zorunluluğun şartlarıyla 

uluslararası ceza hukukunda sınırlarıyla belirlenmiş meşru savunmanın şartları 

uygunluk göstermemektedir. Dolayısıyla askerî zorunluluk, meşru savunmayla 

açıklanamaktadır. Aynı şekilde askeri zorunluluğun, zorunluluk haliyle de 

karıştırılmaması gerekir.443 Zira, zorunluluk halinde, tehdidin faile ya da bir başkasına 

yönelmesi ve failin de bundan korunmak için başkasına yönelik zararı ortaya çıkartacak 

 
440  Bkz. HAYASHI, s. 127.  

441  A. Pearce HIGGINS, Studies in International Law and Relations, Cambridge 

University Press, Cambridge 2015, s. 125.  

442  Julius STONE, Legal Controls of International Conflict:  A Treatise on the 

Dynamics of Disputes and- War-Law, Rinehart Publishing, 1959, s. 352.  

443  HAYASHI, s.  
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şekilde hareket etmesini gerektirir. Oysa ki askeri zorunluluk, silahlı çatışmalar 

sırasında karşı tarafa üstünlük kurmak için insancıl hukuk kuralları uyarınca belirli 

sınırlar dahilindeki askerî eylemleri içermektedir. Dolayısıyla her iki kavram da 

birbirinden çok farklı anlamlara işaret etmektedir. 

6. Amirin Emri 

Amirin emri, Roma Statüsü’nün 33. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: 

“Mahkeme'nin yargı yetkisine giren bir suçun, bir hükümet veya askerî veya sivil bir üst 

makam emrine uyan bir şahıs tarafından işlenmiş olması, aşağıdaki haller dışında, 

şahsı cezai sorumluluktan kurtaramaz: (a) şahsın hükümet veya söz konusu üst 

makamın emirlerine uyması kanuni bir zorunluluk ise; (b) şahsın emrin kanunsuz 

olduğunu bilmemesi halinde; ve (c) emrin açıkça kanunsuz olmaması halinde. 2. Bu 

maddenin amaçları bakımından, soykırım veya insanlığa karşı suç emirlerinin 

kanunsuzluğunun açıkça bilindiği kabul edilir.”  

Roma Statüsü’nün 33. maddesindeki şartlar uyarınca, fail hükümetin ya da 

amirin emrine itaat etme konusunda hukuksal bir yükümlülük altındaysa, emrin hukuka 

aykırılığını bilmiyorsa ve emir açıkça hukuka aykırı değilse, failin ceza sorumluluğu 

olmayacaktır.444 Amirin emri için sayılan şartlar kümülatif olarak değerlendirilir. 

Sadece savaş suçları için geçerli olan bu şartların, soykırım suçlarında ve insanlığa karşı 

suçlarda gerçekleşmesi halinde amirin emri uygulanmayacaktır. 

Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde, amirin emrinin mahiyeti itibariyle 

kusurluluğu kaldıran neden mi yoksa cezayı etkileyen neden mi olduğu konusu 

tartışmalıdır. Amirin emrini uluslararası ceza hukukunda hukuka uygunluk nedeni 

olarak yorumlayan görüş bulunmamaktadır. Ancak bir görüşe göre, amirin emri 

 
444  GÜNEYSU, Uluslararası Hukukta Amirin Emri, s. 148. 
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savunması cezanın tayininde failin lehine yorumlanmalıdır.445 Özellikle, Nürnberg 

yargılamalarıyla birlikte, cezanın tayinini etkileyen amirin emri, sonraki tüm 

yargılamalarda örf ve adet hukukunun bir getirisi olarak cezanın tayinini etkileyen 

neden olarak yorumlanmıştır.  

Amirin emrini kusurluluğu kaldıran neden olarak yorumlayan görüşse, amirin 

emri savunmasını manevi unsurla ilişkilendirmiştir.446 Bu görüşe göre amirin emri 

kusurluluğu kaldıran bir nedendir. Gerçekten de, verilen emrin hukuka aykırı olduğu 

fail tarafından bilinmiyorsa; ancak failin objektif olarak emrin hukuka aykırı olduğunu 

bilmesi mümkünse fail bu savunmadan yararlanamayacaktır. Diğer bir deyişle, failin 

esaslı hata yapmış olması, yani söz konusu emrin hukuka aykırılığını bilmiyor olması 

gerekir.  

Özetle, amirin emri savunmasının yargılamalarda kabul edilebilir olması için 

tüm şartlarının bir arada değerlendirileceği bir olayın yaşanması gerekir. Nitekim, böyle 

bir olayın ortaya çıkması çok zor olduğundan hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş 

suçuna ilişkin amirin emrini savunma olarak kullanmak mahkemece kabul 

edilmeyecektir. Ancak uç bir örnek olmakla beraber, işgal kuvvetlerinden bir asker işgal 

edilen bir yerdeki halkın sürgün edilmesine ilişkin üstünden gelen emri uyguluyorsa ve 

faile bu emrin amacı bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak olarak tebliğ ediliyorsa, 

yargılamada amirin emri savunmasından faydalanabilir. Ayrıca diğer tüm koşulların da 

sağlanması gerekir. Amirin emrine ilişkin ayrıntılı başka bir değerlendirme de 

çalışmamızın hata başlığı altında yapılacaktır.  

 
445  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 396.  

446  Bkz. Olgun DEĞİRMENCİ, “Uluslararası Ceza Hukukunda Amirin Emrini İfa 

Sorumluluğu”, LHD egal Hukuk Dergisi, C. 10, S. 120, 2012, s. 84. 
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VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 

A. Genel Olarak 

Ceza hukukunda, tipik fiilin varlığı suçun oluşması için yeterli değildir. Aynı 

zamanda faille fiil arasında psişik bir bağın bulunması gerekir.447 Yani, fiil failin 

iradesinin ürünü ve davranışın faile yüklenen bir ödevin ihlali biçiminde ortaya çıkması 

gerekir.448 Kusursuz suç ve ceza olmaz prensibi günümüz ceza hukuku sistemlerinin en 

önemli ilkelerinden biri olup temelde iki sonuç doğurmaktadır.449 Bunlardan ilki, failin 

kusursuz olması durumunda cezalandırılamamasıyken diğeriyse, hükmedilecek cezanın 

failin kusurunun derecesini aşamayacağı ve failin hak ettiğinden daha az 

olamayacağıdır. 450 

Roma Statüsü’nde maddi unsurun aksine, manevi unsura ilişkin bir düzenleme 

mevcut olup aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir;  

“1. Aksi belirtilmedikçe, bir şahsın, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren 

bir suçun maddi unsurlarını kasten ve bilerek işlemesi halinde cezai 

sorumluluğu ve mesuliyeti bulunur.  

2. Bu maddenin amaçları bakımından, bir şahsın aşağıdaki durumlarda 

kasten hareket ettiği varsayılır:  

(a) davranışla ilgili olarak, şahsın davranış içinde olmayı amaçlaması;  

(b) netice ile ilgili olarak, şahsın o neticeye sebep olmayı amaçlaması 

veya neticenin davranışın olağan sonucu olarak gerçekleşeceğinin 

farkında olması.  

3. Bu maddenin amacına uygun olarak ‘bilmek’,davranışın olağan 

sonucu olarak bir durumun varlığının veya olayların olağan seyrine göre 

 
447  SANCAR/ KÖPRÜLÜ, s. 273. 

448  SANCAR/ KÖPRÜLÜ, s. 274. 

449  Uğur ERSOY, “Türk ve Alman Ceza Hukuku Sistemlerinde Kusur Prensibinin 

Kapsamı ve Objektif Cezalandırılabilme Şartlarının Kusur Prensibi ile 

Bağdaştırılabilirliği”, TBBD, S. 109, 2013, s. 205. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1327, Erişim tarihi: 09.05.2018. 

450  ERSOY, s. 206. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1327
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bir sonuç doğuracağının farkında olunması demektir. ‘Bilmek’ ve 

‘bilerek’ kavramları buna göre yorumlanır.”451 

Roma Statüsü’ndeki manevi unsur düzenlemesinden, kusurluluğun 

belirlenmesinde “kasten”, “bilmek” ve “bilerek” kavramlarının rol oynadığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kavramlar, içeriklerinin belirsiz olması sebebiyle Roma 

Statüsü’nde tanımlanmıştır. Hatta, düzenlemede tanımlara yer verilmesi yönündeki 

ihtiyaç, Roma Statüsü kaleme alınırken kurulan Hazırlık Komitesinin çalışmalarında da 

dile getirilmiştir.452 Ancak aşağıda ayrıntılandırılacağı üzere belirsizlikler, tanımlama 

yoluyla giderilememiştir. Ek olarak, Roma Statüsü’nün 30. maddesi manevi unsur 

düzenlemesinden daha çok, kasıt düzenlemesi niteliğindedir. Zira suçun hem kasten 

işlenmesi gereğinin hem de kastın unsuru olan bilmenin yer aldığı bir düzenlemedir. 

Dar kapsamı olan bu maddeden uluslararası suçlarda kastın temel kusurluluk türü 

olduğu sonucuna ulaşılabilir.453 

Kavramların anlaşılması için ilk olarak maddenin orijinal metnine bakmakta 

fayda vardır. Maddenin orijinal metninde, “kasten ve bilerek işlendiğinde” kelimelerine 

karşılık “commited with intent and knowledge” kelimeleri kullanılmıştır.454 Dünyanın 

her bir ülkesinde farklı ceza sorumluluğu düzenlemeleri, kast ve taksir belirlemeleri ve 

tanımları mevcuttur.455 Kıta Avrupası hukuk sisteminde, bilmek zaten kastın içinde yer 

 
451  Devrim AYDIN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nde Suçun Manevi 

Unsuru ve Hata”, FHD, C. 4, S. 27, 2012, s. 22. https://jurix.com.tr/article/3467, 

Erişim tarihi: 19.12.2018. 

452  Albin ESER, “Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of Law”, The Rome 

Statute of The International Criminal Court: A Commentary, Vol IB, Edited by 

Antonio CASSESE/ Paola GAETA/ John R. W. D. JONES, Oxford University 

Press, Oxford 2009, s. 905. 

453  ESER, “Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of Law”, s. 908.  

454  İngilizce Metin için bkz. https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-

be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.  Erişim tarihi: 14.01.2017.  

455  BASSIOUNI, s. 313. 

https://jurix.com.tr/article/3467
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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alan bir kavramdır. Örneğin TCK’nın 21. maddesinin 1. fıkrasında kast bilmek ve 

istemekten oluşmaktadır. Roma Statüsü’nde böyle bir tercih yapılmasının sebebi, 

Sözleşmenin ilgili maddesinde Fransız ceza hukukundaki kavramlardan yararlanılmış 

olmasıdır.456 Diğer bir deyişle bu madde, Fransız delegelerinin etkisiyle, Fransız ceza 

hukukundan yararlanılarak kaleme alınmıştır. Her ne kadar Roma Statüsü’ndeki manevi 

unsur düzenlemesindeki tercih eleştirilmişse de en nihayetinde Roma Statüsü’ne göre 

suçun söz konusu olması için kasten ve bilerek işlenmiş olması gerekir.457 Bu 

belirlemeden sonra uluslararası suçların kasten ve bilerek işlenmesinin ne anlama 

geldiğini irdelemek gerekecektir. 

Suçun kasten işlenmesi tanımlanırken, maddi unsura ilişkin ibarelerin bulunması 

da dikkat çekicidir. Zira, kastın hem hareket hem de sonuç için gerçekleşmesi gerektiği 

kaleme alınmış; ancak başka açıklama yapılmamıştır.458 Hareketin kasten 

gerçekleşmesi, doktrinde failin hareketi isteyerek, iradesiyle işlemesi olarak 

tanımlanmıştır.459 Yani, kastın diğer unsuru olan istemenin önemi vurgulanmıştır. Bu 

sebeple, düzenlemede isteme unsuruna da yer verilmesi isabetli olurdu. Bu  noktada 

metnin Türkçe çevrisiyle ilgili bir eleştiride bulunmak yerinde olacaktır.460 Metnin 

 
456  AYDIN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nde Suçun Manevi Unsuru 

ve Hata”, s. 22. 

457  Eleştiriler için bkz. AYDIN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nde 

Suçun Manevi Unsuru ve Hata”, s. 22. 

458  Roger S. CLARK, “The Mental Element in International Criminal Law: The Rome 

Statue of the International Criminal Court and The Elements of Offences”, Criminal 

Law Forum 12, Kluver Academic Publishers, Netherlands 2001, s. 302.  

https://www.researchgate.net/publication/263551919_The_Mental_Element_in_Inte

rnational_Criminal_Law_The_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court

_and_the_Elements_of_Offences/, Erişim tarihi: 23.12.2018. 

459  ESER, “Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of Law”, s. 907. 

460  Roma Statüsü Statüsü’nün Türkçe’ye çeviri TBMM’nin sitesinde yer almaktadır. 

Bu çeviride çok fazla hata bulunmaktadır.  

https://www.researchgate.net/publication/263551919_The_Mental_Element_in_International_Criminal_Law_The_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court_and_the_Elements_of_Offences/
https://www.researchgate.net/publication/263551919_The_Mental_Element_in_International_Criminal_Law_The_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court_and_the_Elements_of_Offences/
https://www.researchgate.net/publication/263551919_The_Mental_Element_in_International_Criminal_Law_The_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court_and_the_Elements_of_Offences/
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orjinal halinde, “hareket” anlamına gelen “conduct” kelimesi kullanılmış; fakat Türkçe 

metinde davranış olarak çevrilmiştir. Oysa ki davranış, yani icrai hareket İngilizce’de 

“act” demektir ve “hareket” anlamına gelen “conduct” ihmali hareket ya da icrai 

hareketten oluşmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızın geri kalan kısmında doğru çeviriye 

dayanılarak, hareket kavramı kullanılacaktır. Bu çeviriyi, hareketin ihmali ve icrai 

hareketleri kapsadığını gösteren Hazırlık Komitesi’nin çalışmaları da destekler 

niteliktedir.461  

Failin sonucu kast etmesi de maddede yer alan ve suçun kasten işlenmesini 

belirleyen bir diğer öğedir. Bu kapsamda, failin sonucun gerçekleşmesini istemiş ya da 

hareketin olağan akışında o sonucun ortaya çıkacağının farkında olması gerekir.462 

Şüphesiz ki, bu durum sadece sonuçlu suçlarda geçerli olacaktır. Çalışmamızın 

konusunu oluşturan hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu da sonuçlu bir suç 

olduğundan, failin hem sonucu hem de hareketi amaçlaması, yani istemesi ve irade 

etmesi gerekecektir.  

Yukarıda belirtildiği üzere, manevi unsurun suçun kasten ve bilerek 

işlenmesinden oluşması doktrinde eleştirilmiştir. Zira, bilmek zaten kastın bir 

unsurudur. Ancak maddede, bilmek için farklı bir tanımlama yapılarak suçun tanımında 

yer alan koşulların ve sonucun bilinmesi esas alınmıştır.463 Yani kasıt, hareket ve 

sonuçla; bilmekse durumların varlığı ve olayların olağan seyri sonucunda ortaya çıkacak 

sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Madde düzenlemesinde geçen durumlarla açıklanmak 

istenen, fiilî durumlar ve suçun tanımında yer alan durumlardır. Hukuka aykırı sürgün 

ve nakletme savaş suçundan örnek vermek gerekirse, çalışmanın maddi unsur başlığı 

 
461  CLARK, “The Mental Element in International Criminal Law”, s. 303.  

462  CLARK, “The Mental Element in International Criminal Law”, s. 302; ESER, 

“Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of Law”, s. 914-915. 

463  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 387.  
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altında ayrıntılı şekilde irdelenen suçun 1949 tarihli IV. Cenevre Sözleşmesi tarafından 

korunan kişilere karşı işlenmesi, suçun hukuki tanımında belirtilmiş bir durumdur.464  

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu, kastla işlenebilen bir suçtur. 

Taksirle işlenmesi söz konusu değildir. Bu belirleme Roma Statüsü’ne paralel olarak 

yapılabilir. Zira, Roma Statüsü’ndeki temel kusurluluğun kast olduğu çok açıktır ve 

hatta maddenin kaleme alınışından, düzenlemenin fazla katı nitelikte olduğu sonucuna 

varılmıştır.465 Ayrıca Roma Statüsü’nde taksirli sorumluluk kabul edilmemiş ve 

Statü’nün yapım çalışmalarında da taksirin olmaması konusunda görüş birliğine 

varılmıştır.466 Ancak çalışmamızın konusunu teşkil eden suç tipinin olası kast ya da 

bilinçli taksirle işlenip işlenemeyeceği irdelenmesi gereken bir konudur. Zaten olası kast 

ve bilinçli taksirin Statü kapsamında kabul edilip edilmediği net değildir.467 

Bu aşamada bilinçli taksir ve olası kast tanımlarını hatırlamak gerekir. Olası 

kast, muhtemel olarak gerçekleşecek sonuçların öngörülmesi; ancak sonuçların göze 

alınarak fiilin işlenmesi, yani sonucun kabullenilmesi, gerçekleşmemesi için çaba 

gösterilmemesidir.468 Bilinçli taksir, failin sonucu öngördüğü; fakat sonucun 

gerçekleşmeyeceğine dair inançla hareket ettiği hallerde ortaya çıkar.469 Bu tanımlar 

uluslararası ceza hukuku doktrininde de kabul edilmiştir.470 Bir görüşe göre, 

 
464  Gerard WERLE/ Florian JESSBERGER, “Unless Otherwise Provided: Article 30 

of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes Under International Criminal 

Law”, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, 3 (2005), 

s. 40. https://academic.oup.com/jicj, Erişim tarihi: 31.12.2018.  

465  Bkz. William A. SCHABAS, An Introduction to the International Criminal Court, 

2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 109.; WERLE/ 

JESSBERGER, “Unless Otherwise Provided”,  s. 41. 

466  SCHABAS,  An Introduction to the International Criminal Court, s. 109. 

467  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 386.  

468  TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 205. 

469  TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 224.  

470  Bkz. CASSESE, International Criminal Law, s. 161.  

https://academic.oup.com/jicj
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sorumluluğun sıkı şekilde kasta bağlı olması, uluslararası suçlarda en azından olası kast 

düzeyinde bir sorumluluğun aranmasını gerektirir. Yani görüş uyarınca, bilinçli taksir 

uluslararası suçların oluşmasında yeterli değildir.471 Gerçekten de, uluslararası 

nitelikteki suçların doğası düşünüldüğünde taksir ya da bilinçli taksire yer vermek, 

uluslararası suçlarla kurulmaya çalışılan düzen ve dengeyi etkisiz kılacaktır. Karşıt 

görüş uyarınca da, uluslararası ceza hukukunda bilinçli taksirle sorumluluğun mümkün 

olacağı düşünülmektedir.472 İlk görüşün daha isabetli olduğundan hareketle, hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunda da olası kastın teoride mümkün olduğunu 

söylemek doğru olacaktır. Ancak pratikte olası kastla hukuka aykırı sürgün ve nakletme 

savaş suçunun işlendiği bir örneğin tasavvuru mümkün değildir. Hatta herhangi bir 

mahkeme kararında da bu yönde karara rastlanılmamıştır. Bu yüzden denilebilir ki, 

çalışma konusu suç tipi yalnızca kastla işlenebilen bir suçtur.  

Tüm açıklamalardan sonra hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun 

manevi unsurunu belirlemek için Suçun Unsurları Belgesi’ne bakmak gerekir.  Belgeye 

göre; failin çatışmanın varlığına veya silahlı çatışmanın uluslararası nitelikte olmasına 

yönelik hukuki değerlendirme yapmasına ve silahlı çatışmanın uluslararası ya da 

uluslararası olmayan niteliğini bilmesine de gerek yoktur. Yalnızca, işlediği hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun, fail tarafından silahlı çatışma kapsamında ya 

da bu silahlı çatışmayla ilgili gerçekleştiğine dair fiilî durumların mevcut olduğunun 

farkında olması gerekmektedir.473 Bu unsurlar, hata konusunun incelenmesinde büyük 

rol oynamaktadır. 

 
471  CRYER/ FRIMAN/ ROBINSON/ WILMSHURST, 307-308.  

472  CASSESE, International Criminal Law, s. 172. 

473  Savaş suçlarının manevi unsurları için Bkz. ICC, Elements of Crimes, Hollanda, 

2013. s. 9. https://www.icc-cpi.int/resource-

library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf. Erişim tarihi: 23.04.2018. 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf
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B. Üstlerin Sorumluluğu 

Roma Statüsü’nde manevi unsur düzenlemesiyle belirlenen asıl sorumluluğun 

kast olduğunu, taksirin düzenlenmediğini yukarıda belirtmiştik. Ancak, Roma 

Statüsü’nün 28. maddesinde yer alan üstlerin sorumluluğu düzenlemesi, taksirli 

sorumluluğu düzenlemektedir.474 Üstlerin sorumluluğu, özellikle örf ve adet hukukunun 

gereksinimi olarak doğmuş ve üst düzey amirler için değil, her seviyeden amirlerin 

uygulamalarını kapsamaktadır.475 Kişinin askerî düzende rütbesinden bağımsız olarak, 

altlarının faaliyetlerini denetleme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan 

bir suçun işlenmesi söz konusudur. Bu sebeplerle taksir kapsamında 

değerlendirilmektedir. Üstlerin sorumluluğu Roma Statüsü’nün 28. maddesinde şu 

şekilde düzenleme bulmuştur;  

“Mahkeme'nin yargı yetkisi içine giren, bu tüzük altındaki suçlardan 

kaynaklanan cezai sorumluluk dayanaklarına ilave olarak:  

1. Bir askerî komutan veya askerî komutan gibi, etkin bir şekilde 

faaliyette bulunan bir şahıs, kendi fiili yönetimi ve denetimi altındaki 

silahlı kuvvetlerin, bunlar üzerinde yeterli kontrol sağlayamaması 

sonucunda, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren suçları işlemesi halinde 

ve:  

(a) askerî komutan veya şahsın silahlı kuvvetlerin bu tür suçları işlemekte 

veya işlemek üzere oldukları konusunda hal ve şartlara göre bilgisi 

olması gerektiği veya bilgisi olduğu hallerde;  

(b) askerî komutan veya şahsın suçun işlenmesini önlemek veya 

durdurmak için gerekli ve makul önlemleri almaması veya soruşturma ve 

yargılama için olayı ilgili makamlarına iletmemesi hallerinde cezai 

sorumluluk taşır.  

2. 1. paragrafta tanımlanmayan üst-ast ilişkileri çerçevesinde bir üst, 

kendi etkin kontrol ve yetkisi altındaki astlarının işledikleri ve Mahkeme 

yargı yetkisine giren suçlardan dolayı ve astlarını gerektiği gibi kontrol 

edemediği durumların sonucu olarak:  

 
474  WERLE/ JESSBERGER, “Unless Otherwise Provided:...”,  s. 42.  

475  Case Matrix Network, International Criminal Law Guidelines: Command 

Responsibilty, Center For International Law Research and Policy, January 2016, s. 

17. https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/pdf/. Erişim tarihi: 04.06.2018. 

https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/pdf/
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(a) astlarının böyle bir suç işledikleri veya işlemek üzere oldukları 

yolundaki açık bilgileri bildiği veya bilerek görmezden geldiği hallerde;  

(b)kendi etkin sorumluluğu ve denetimi altında olan faaliyetlerle ilgili 

suçlarda; ve  

(c) suçun işlenmesini önlemek veya durdurmak için gerekli ve makul 

önlemleri almaması veya soruşturma ve yargılama için olayı ilgili 

makamlarına iletmemesi hallerinde, cezai sorumluluk taşır”. 476  

Doktrinde üstlerin rütbelerinin artmasıyla, denetleme yükümlülüklerinin de 

arttığı kabul edilmektedir.477 Askerî amirlerin, maddenin ilk fıkrasına göre sorumlu 

tutulabilmeleri öncelikle kendi yönetimleri altındaki kuvvetleri kontrol edememelerini 

ve bu nedenle yönetim altındaki kuvvetlerin uluslararası suçları işlemelerini gerektirir. 

Ayrıca iki koşul belirlenmiştir: Askerî amirler, kendi altlarındaki kuvvetlerin suçları 

işlemekte ya da işlemek üzere olduklarını bilmeli ya da bilmeleri gerekmektedir. 

Nihayet, fiillerin işlenmesini önlemek, bastırmak ya da konuyu gerekli soruşturma ve 

kovuşturma makamlarına iletmek konusunda da yetersiz kalmaları halinde sorumlu 

tutulabileceklerdir. 

Sivil ya da devlet dışı silahlı örgütlerdeki üstlerin, denetleme ve yönetme 

yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, altındakilerin işlediği suçlara ilişkin 

sorumlulukları aynı maddenin 2. fıkrasında yer almıştır.478 Uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışmalarda, astın uluslararası suç işlediği ya da işlemek üzere olduğu 

konusunda üstün sorumlu tutulması için belirlenen şartlardan ilki, üstün bilgisinin 

olmasına rağmen bilgiyi görmezden gelmesidir. Ayrıca, üstün etkin önlem alma 

konusunda da yetersiz kalması gerekir. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışmalarda amirin sorumluluğu; hiyerarşik biçimde teşkilatlanmış ve belirli amaçlara 

yönelmiş insan topluluğunun varlığı, toplulukta emir komuta zincirinin uygulanması, 

 
 

477  CASSESE, s. 205. 

478  Case Matrix Network, s. 19. 
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astın emri yerine getirmediğinde grup içindeki hukuka dayalı cezalandırmaya tabi 

tutulmasıyla, üstün elinde önlemeye yönelik vasıtaların bulunmasıyle şekillenmiştir.479 

Amir ve diğer üstlerin denetim ve gözetim yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle 

doğan sorumluluğun niteliği konusunda doktrinde görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

Öncelikle, üstlerin sorumluluğu, amirin emri nedeniyle işlenen suçta amirin 

sorumluluğundan farklıdır. Amirin emri nedeniyle işlenen suçlara amirin doğrudan 

katılımı vardır. Dolayısıyla amir açısından iştiraktan söz edilir. Ayrıca, aksini 

savunanların olmasına rağmen,480 sorumluluğun doğması üstün ya da amirin fiil 

açısından ihmal suretiyle icra suçunu işlemesine bağlı değildir.481 Amirin ya da üstün 

sorumluluğundan bahsedilen en azından taksirle ortaya çıkan bir sorumluluktur ve 

doktrindeki genel görüşün aksine, objektif sorumluluk olarak kabul edilemeyecektir.482 

Gözetim ve denetleme yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki ihmalin ispatında 

delillendirme sorunu bulunmaktadır.483 Hukuka aykırı sürgün ve nakletme suçunun 

işlenmesinde de benzer problemler bulunmaktadır.  

C. Hata 

Hata, maddi ya da normatif dünyaya ilişkin bir şeyin ya da bir gerçekliğin 

olduğundan farklı algılanması şeklinde tanımlanabilir.484 Roma Statüsü’nde, manevi 

 
479  Murat ÖNOK, “Silahlı Çatışmalar Hukukunda Üstün Sorumluluğu Doktrini”, 

Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, C. I, No: 3, 2005, s. 110. 

480  GÜLLER/ ZAFER, s. 71.  

481  ÖNOK, s. 96.  

482  Case Matrix Network, s. 8.; TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 429. 

483  ÖNOK, s. 113. 

484  Devrim GÜNGÖR, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yayınları, Ankara 

2007, s. 23.  
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unsurla ilgili olan hata kavramı, Kıta Avrupası hukuk sisteminden etkilenilerek 

düzenlenmiştir. Roma Statüsü’nün 32. maddesi hatayı şu şekilde düzenlemektedir;   

“1. Maddi hata, sadece suçun manevi unsurunu (kastı) ortadan 

kaldırdığında, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran bir esas olacaktır. 2. 

Belli bir eylem biçimin Mahkeme'nin yargı yetkisine giren bir suç olup 

olmadığı konusundaki kanun hatası, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran 

bir unsur olamaz. Ancak kanun hatası, suçun gerektirdiği manevi unsuru 

ortadan kaldırdığı zaman veya 33. maddede öngörüldüğü şekliyle cezai 

sorumluluğu kaldıran bir unsur olabilir.” 

 Düzenlemeden de görüleceği üzere, iki hata türü mevcuttur: Bunlardan ilki fiilî, 

diğeri de hukuki hatadır. Fiilî hata ve hukuki hata belirli koşulların varlığı halinde 

uluslararası ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Roma Statüsü uyarınca, fiilî 

hata kural olarak; hukuki hataysa belli şartların varlığı halinde manevi unsuru 

kaldırmaktadır.485 Ayrıca hukuki hatanın, şartlar gerçekleşse dahi sorumluluğu kaldırıp 

kaldırmayacağı kararı, hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır.486  

Fiilî hata, genellikle dış dünyaya ilişkin bir algılama hatasından 

kaynaklanabileceği gibi akıl yoluyla kavranan bir durumun doğrudan bilinmemesinden 

de kaynaklanabilmektedir.487 Hatanın ceza sorumluluğunu kaldırması için esaslı olması 

gereklidir. Yani fail hata yapmamış olsaydı, gerçekleştirmeyi amaçladığı fiil hukuka 

aykırı olmayacaksa fail sorumlu tutulmayacaktır.488 Ancak, hangi hallerde esaslı hata 

olacağı konusunda, ne Roma Statüsü’nde ne de Hazırlık Komitesi’nin çalışmalarında 

ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.489 Cenevre Sözleşmesi uyarınca korunan kişiler üzerine, 

askerî hedef sanılarak ateş açılması verilebilecek en tipik örnektir.490  

 
485  BASSIOUNI, s. 474. 

486  ESER, “Mental Elements- Mistake of Fact and Mistake of Law”, s. 941. 

487  GÜNGÖR, s. 24.  

488  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 405.  

489  ESER, “Mental Elements- Mistake of Fact and Mistake of Law”, s. 891. 

490  AYDIN, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nde Suçun Manevi Unsuru 

ve Hata”, s. 6. 
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Bahi geçen örnek şahısta hata konusunu da akla getirmektedir. Şahısta hata, hata 

sonucu bir fiilin istenenden başka birisine karşı işlenmiş olmasıdır.491 Şahısta hata suç 

genel teorisinde esaslı hata sayılmaz ve dolayısıyla kastı da etkilemez. Zira suçun kime 

karşı işlendiğinin bir önemi yoktur. Ancak uluslararası ceza hukukunda ve özellikle 

savaş suçlarında suçun kime karşı işlendiğinin önemi vardır. Bir fiil sivillere işlendiği 

zaman suç teşkil ederken askerlere karşı işlendiğinde savaş suçu teşkil etmeyebilir. Bu 

sebeple, yukarıda verilen örnek; failin düşündüğünü gerçekleştirmesi halinde suç 

olmayacağı fiilî hata durumlarını daha çok karşılamaktadır. Ancak her halükarda, 

hatanın türünden ziyade böyle bir durumun, hangi sonucu ortaya çıkaracağını 

araştırmak  daha doğru olacaktır. Bu doğrultuda, yukarıdaki örneği, çalışmamızın 

konusunu oluşturan suç tipi için geliştirdiğimizde, failin 1949 tarihli IV. Cenevre 

Sözleşmesi’nce korunan kişilerden olmadığını düşündüğü sivilleri hukuka aykırı şekilde 

sürgün etmesi halinde hatasından yararlanıp yararlanamayacağını tartışmak 

gerekecektir.  

IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre, çatışma ya da işgal durumu 

ayrıştırılarak korunan kişiler belirlenmiştir. Örneğin işgal durumlarında kendisini başka 

ülke topraklarında bulan ve Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olmayan devletlerin 

vatandaşları koruma kapsamı dışında bırakılmışlardır. Dolayısıyla, işgal ettiği yerde 

Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir devletin vatandaşlarını hukuka aykırı sürgün 

ettiğini düşünen, aslında madde kapsamında korunan sivilleri sürgün etmiş olan fail 

esaslı bir hataya düşmüşse, hatasından yararlanabilir. Ancak yukarıda da belirtildiği 

üzere 4. maddenin kapsamı çok dardır ve tüm sivilleri kapsayacak şekilde 

yorumlanmalıdır. Haliyle, tartışmaya bu bakış açısıyla bakıldığında failin hatasından 

yararlanamayacağını savunmak gerekir. 

 
491  GÜNGÖR, s. 75.  
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Maddede düzenlenen ikinci hata, hukuki hatadır. Fiilî hatanın aksine hukuki hata 

daha dar bir uygulama alanı bulmuştur.492 Hukuki hatanın uluslararası ceza 

sorumluluğunu kaldırması bazı şartların varlığına bağlıdır. Zira, kuralı bilmemek 

mazeret sayılmaz ilkesi uluslararası ceza hukukunda da geçerlidir. Ancak, ihlal edilen 

kuralın açık olmaması sebebiyle, makul bir insanın hatasının mazur görülebilmesi 

hukuki hatayı mümkün kılmaktadır. İlaveten, failin askerî rütbesinin düşük olması, 

kendisinden bilmesi beklenen savaş hukuku kurallarını bilme olasılığını düşük kılıyorsa, 

bu nedenle doğacak hatadan dolayı fail fiilden sorumlu tutulamayacaktır.493 Hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunda hukuki hatanın ortaya çıkabileceği bir 

savunma türüne mahkeme kararlarında yer verilmemiştir.  

Hata düzenlemesinin yer aldığı Roma Statüsü’nün 32. maddesinde, Statü’nün 

33. maddesinde yer alan amirin emri düzenlemesine atıf vardır. Amirin emrinin yerine 

getirilmesinde esaslı hataya düşülmesi halinde, failin hukuki hatadan mı yoksa fiilî 

hatadan mı yararlanacağı konusu doktrinde tartışılmıştır. Bir görüşe göre, amirin 

emrinde kişinin hataya düşmüş olması, hatanın özel bir türünü teşkil etmektedir. Fiilî 

hata, hukuki hata, tehdit hallerinin özel bir görünüşü olarak kabul edilmelidir.494  

Diğer bir görüş uyarınca da amirin emrinde hata bazı durumlarda fiilî hatayken 

bazı durumlarda hukuki hatadır.495 Bu noktada amirin emrinin ceza sorumluluğunu 

kaldırabilmesi için gereken şartları hatırlamak iyi olacaktır. Şartlardan ilki; şahsın, üst 

makamın emirlerinin hukuka aykırı olduğunu bilmemesidir. İkinci şartsa emrin açıkça 

hukuka aykırı olmamasıdır. Eğer fail emrin açıkça hukuka aykırı olduğunu bilmiyor ve 

bilecebilecek durumda da değilse buna ilişkin esaslı hatası fiilî hata olacak ve 

 
492  KÖPRÜLÜ, Soykırım Suçu, s. 316. 

493  CASSESE, s. 261.  

494  Bkz. GÜNEYSU, Uluslararası Hukukta Amirin Emri, s. 162-171.  

495  Bkz. CASSESE, International Criminal Law, s. 251-263.  
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hatasından yararlanabilecektir.496 Çalışmamızın amirin emri başlığı altında da verilmiş 

olan, işgal kuvvetlerinden bir asker işgal edilen bir yerdeki halkın sürgün edilmesine 

ilişkin üstünden gelen emri uyguluyorsa ve fail bu emrin amacını bölgedeki sivillerin 

güvenliğini sağlamak olarak biliyorsa; ancak aslında durum böyle değilse, yargılamada 

amirin emri savunmasından faydalanabilir. Ayrıca, failin emrin hukuka aykırılığını 

araştırmış olması gerekmektedir.497  

Amirin emrinde hukuki hataysa, emrin açıkça hukuka aykırı olduğunun 

anlaşılmadığı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genellikle emrin ilgili 

olduğu insancıl hukuk kuralının belirsiz ve karmaşık yapıda olması halinde ortaya 

çıkabilir.498 Ayrıca, insancıl hukuk kurallarının bir kısmını örf ve adet hukuku kuralları 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla tümüyle açık ve belirli kuralların olduğu bir alandan söz 

edilemeyecektir. Askerlerin bazı emirlerin hukuka aykırılığını bilmemesi doktrinde 

öngörülebilir olarak değerlendirilmiştir.499 Ancak insancıl hukukla sağlanmaya çalışılan 

silahlı çatışmalardaki denge, amirin emrinde hukuki hatanın geniş uygulanmaması 

gerekliliğini gözetmeyi gerektirecektir.  

Fiilî ya da hukuki hatanın ceza sorumluğunu kaldırması, kastın bilme unsuruyla 

yakından ilgili olduğu için Roma Statüsü’nün 30. ve 32. maddelerinin birlikte, hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuna uygulanması değerlendirilmelidir. Ayrıca, 

belirlemede Suçun Unsurları Ek Belgesi’ndeki düzenleme de dikkate alındığında ortaya 

 
496  CASSESE, International Criminal Law, s. 253. 

497  II. Dünya Savaşı’nın ardından, Norveç Temyiz Mahkemesi’nde verilen bir kararda 

sanık konumunda yargılanan Alman askeri Hans’ın, amirin emrine ilişkin esaslı 

hatadan dolayı işlediği fiilden sorumlu tutulmaması için aynı zamanda emrin 

hukuka aykırı olup olmadığını araştırmış olması gerektiği yönünde karar verilmiştir. 

Kararın ayrıntıları için Bkz.  CASSESE, s. 253-254.  

498  Lyal S. SUNGA, Individual Responsibility in International Law for Serious Human 

Rights Violations, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, s. 59.  

499  SUNGA, s. 60 . 
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çıkan sonuç şudur: Failden çatışmanın varlığına ya da silahlı çatışmanın uluslararası 

nitelikte olmasına yönelik hukuki değerlendirme yapması beklenmediğinden, failin 

buna yönelik bir hatasının olması, ceza sorumluluğunu kaldırmayacaktır. Ayrıca, failin 

silahlı çatışmanın uluslararası nitelikte olup olmadığını bilmesine de gerek yoktur. 

Yalnızca, işlediği hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun, fail tarafından 

silahlı çatışma kapsamında ya da silahlı çatışmayla ilgili gerçekleştiğine dair fiilî 

durumları bilmesi gerekir. Dolayısıyla fiilî durumların algılanmasında esaslı hataya 

düşen failin bu hatası, ceza sorumluluğunu kaldıracak niteliktedir.500  

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun silahlı çatışma kapsamında ya 

da silahlı çatışmaya ilişkin gerçekleştiğine dair yapılan hata, fiilî hataya atıf 

yapmaktadır. Bahsi geçen konuyla ilgili şöyle bir örneğe yer vermek mümkündür; 

Uluslararası nitelikteki silahlı çatışma bitmiş olmasına rağmen, fail bu durumu 

bilmeyerek bölgedeki kişileri sürgün etmiştir. Yani yukarıdaki örneklerden farklı olarak 

failin suç işlemek konusunda kastı varken, işlenen suçun unsuru oluşmamıştır. 

Uluslararası nitelikteki silahlı çatışmanın varlığı suçun unsurudur. Ancak kişinin bu 

durumda işlediği fiil suçun unsurunu karşılamamaktadır. Dolayısıyla hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme fiili oluşmayacaktır. Ancak, işlenen suç eğer ki bir sivil topluluğa 

karşı geniş ve sistematik bir saldırının kapsamında işlenmişse Roma Statüsü’nün 7. 

maddesinde yer alan halkın sürülmesi ve zorla nakli suçuna vücut vereceğinden failin 

bu suçtan sorumlu tutulması mümkün olacaktır. 

 
500  ICC, Elements of Crimes, s. 9. 
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VII. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 

A. Genel Olarak 

Roma Statüsü’nde farklı yer ve başlıklar altında yer alan iştirak, teşebbüs ve 

içtima konuları bu başlık altında incelenecektir. Roma Statüsü kapsamında iştirak ve 

teşebbüs hükümleri, bireysel ceza sorumluluğu başlığı altında 25. maddenin 3. fıkrası 

kapsamında düzenlenmiştir. Dünyada farklı ceza hukuku sistemleri benimsendiğinden 

ortak ceza hukuku kurallarının bulunması ve bunların harmonize edilmesinin mümkün 

olmayacağı görüşü iştirak, teşebbüs ve içtima için de geçerlidir.501  

Çalışmada, üç konunun da suçun ortaya çıkış biçimleri başlığı altında 

değerlendirilmesi uygun görülmüştür. İştirak, teşebbüs ve içtimanın, Roma Statüsü’nün 

genel prensipler düzenlemesi altında değerlendirilmiş olması nedeniyle, Statü’deki her 

suç tipine uygulanmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda suçun ortaya çıkış biçimleri 

genel olarak incelenerek hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuyla birlikte 

değerlendirilecektir.502 

 
501  BASSIOUNI, “Functional Approach to General Principles of International Law”, 

Michigan Journal of International Law, Vol. No:11, Issue:3, 1990, s. 817.  

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=mjil, 

Erişim tarihi: 10.05.2018.  

502  Albin ESER, “Individual Criminal Responsibility”, The Rome Statue of the 

International Criminal Court: A Commentary, Vol 1B, Edited by Antonia 

CASSESE/ Paolo GAETA/ John R.W.D JONES, Oxford University Press, Oxford 

2009, s. 769. 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=mjil
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B. İştirak 

İştirak, suçun işlenmesine birden fazla kişinin katılımı anlamına gelmektedir. 

Roma Statüsü’nde farklı tür iştirak türleri arasında, özellikle de cezalar bakımından bir 

ayrım yapılmamış ve cezanın belirlenmesi UCM hakimine bırakılmıştır.503 Roma 

Statüsü’nün 25. maddesinin 3. fıkrasındaki iştirak düzenlemesi şu şekildedir;  

“Bu tüzüğe uygun olarak, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren bir suçtan 

dolayı kişiler, aşağıdaki hallerde cezai sorumluluk taşır ve 

cezalandırabilir:  

(a) Tek başına veya diğer bir şahsın cezai sorumluluğu olsun ya da 

olmasın, başka bir şahısla müştereken veya başka bir şahıs 

vasıtasıyla suç işlemesi halinde;  

(b) Meydana gelen veya teşebbüs edilen böyle bir suçun işlenmesini 

emretmesi, teşvik etmesi veya suçun işlenmesine ikna etmesi halinde;  

(c) Böyle bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla yardımda 

bulunması, suça kışkırtması, veya suçun işlenmesi için gerekli 

araçları temin etme dahil olmak üzere, suçun işlenmesine veya 

işlenmesine teşebbüs edilmesine yardımcı olması halinde;  

(d) Ortak bir amaçla hareket eden bir grup şahıs tarafından böyle bir 

suçun işlenmesi veya işlenmesine teşebbüs edilmesine herhangi bir 

şekilde katkıda bulunması halinde. Bu katkının kasten ve: 

(i) eylemin veya amacın, Mahkemenin yargı yetkisi içerisinde 

bulunan bir suçun işlenmesini içerdiği durumda, grubun suç faaliyeti 

veya amacını daha da ilerletmek amacıyla yapılması halinde veya;  

(ii) grubun suç işleme niyetinin bilincinde olarak yapılmış olması 

halinde;”  

Nürnberg yargılamalarında, suç işleyen herkesin cezalandırılması amaçlanmış, 

özel olarak farklı iştirak türleri düzenlenmemiş, yargılamalarda suçun işlenmesine 

herhangi bir katkı, teşvik ya da yardım etme, iştirak kapsamında değerlendirilmiştir.504 

EYUCM ve RUCM Statüleri ise karışık düzenlemeler içermiş ve birbirleriyle aynı olan 

bu düzenlemeler, iştirakı maddi ve manevi unsur ile ilişkilendirmiştir.505  

 
503  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 413. 

504  Gerhard WERLE, Principles of Criminal Law, TMC Asser Institute, Hague, 2005, 

s. 339.  

505  WERLE, Principles of Criminal Law, s. 340.  
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Roma Statüsü’nün 25. maddesinin 3. fıkrasında iştirak halleri ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Daha önceki tüm düzenlemelerden daha sistematik bir yol izlemiştir.506 

Düzenlemenin sistematiği uyarınca, suçun bir ya da birden fazla kişiyle işlenebilmesi 

esastır. Ardından ilgili maddede; emretme, teşvik, ikna etme, kışkırtma, yardım etme, 

kolaylaştırma ve son olarak ortak suç girişimi düzenlemeleri yer almıştır.507 

Açıklamaların hepsi değerlendirildiğinde, Roma Statüsü’nde ulusal ceza hukuku 

sistemlerinden farklı olarak, faillik ve iştirak ayrımına gidildiği görülecektir.508 Faillik, 

kişinin bireysel olarak suç işlemesini, başkasıyla suç işlemesini ve başkası aracılığıyla 

suç işlemesini kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, faillik dolaylı faillik ve müşterek 

failliği içermektedir. Müşterek faillik, diğer kişilerin katılımıyla suçun işlenmesi olarak 

tanımlanmışken; dolaylı faillik suçun başkaları aracılığıyla işlenmesidir.509 Müşterek 

faillikte, suçun işlenmesinde ortak hakimiyet kurulması şartı EYUCM kararlarında 

ortaya konmuştur.510  

Uluslararası ceza hukukunda suça iştirak düzenlemesinin karmaşık yapıda 

olduğu görülecektir. Suçun işlenmesine yardım eden, teşvik eden ya da suçun 

işlenmesini emreden kişiler, söz konusu suçların işlenmesinde arka planda yer alan 

kişilerdir ve hakkaniyet kuralının gözetilmesi halinde aslî fail olarak sayılmaktadırlar.511 

 
506 Kai AMBOS, “General Principles of Law: Article 25 Individual Criminal 

Responsibility”, ICC Legal Tools, s. 747. https://www.legal-

tools.org/doc/e8ad48/pdf/, Erişim tarihi: 10.05.2018.  

507  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 770-771.  

508  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 787. 

509  CRYER/ FRIMAN/ ROBINSON/ WILMSHURST, s. 303.  

510  ICTY, The Prosecutor v. Stakic, Trial Judgement IT-97-24-T, 31.7.2013, parag. 

440. http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf,  Erişim tarihi: 

10.01.2019. 

511  CRYER/ FRIMAN/ ROBINSON/ WILMSHURST, s. 302. 

https://www.legal-tools.org/doc/e8ad48/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/e8ad48/pdf/
http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
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Söz konusu katkılar, doktrinde madde düzenlemesinden yola çıkılarak iki başlık altında 

incelenmiştir. Bunlardan ilki azmettirme, diğeri de yardım etme ve kışkırtmadır.512  

Düzenleme kapsamında, azmettirme kelimesinin kullanılmaması dikkat 

çekicidir. Roma Statüsü kapsamında azmettirmenin yerine, emretme, teşvik ve ikna 

etme gibi suç fikrinin ortaya çıkmasını etkileyen iştirak türleri düzenlenmiştir. Ancak 

doktrinde, bahsi geçen iştirak türleri azmettirme başlığında incelenmiştir. Teşvik etmek 

ve ikna etmek, eş statüdeki askerlerin arasında gerçekleşebilecekken; emretme, amirin 

astına yönelttiği emirle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, uluslararası nitelikteki bir suçun 

emredilmesi nedeniyle amirin de sorumlu sayılması, Roma Statüsü’ndeki amirin emri 

düzenlemesiyle de mümkündür.513 Diğer iştirak türü, yardım etmeye, belirli bir suçun 

işlenmesini kolaylaştırmaya, teşvik etmeye yönelik manevi destek fiillerini 

içermektedir. Fiillerin suçun işlenişine ciddi bir tesiri olması gerekmektedir. Şartın 

somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini içtihatlar belirleyecektir.514 Yardım eden 

kişinin suçun işlendiğinin bilincinde olması gerektiğinden iştirak iradesi aranmalıdır. 

İştirak iradesi, uluslararası ceza hukukunda iştirakin manevi unsuru olarak 

incelenmektedir.515 

Savaş suçları genellikle, ortak bir plan ve amacın etrafında toplanan birçok 

kişinin katılımıyla gerçekleşen suçlardır. Savaş suçları bir grup insana karşı 

işlenmektedir. Belirli bir amacı gerçekleştirmek doğrultusunda bir araya gelen; fakat bu 

amaç doğrultusunda farklı katkılar sağlayan kişilerin de fail olarak sayılması 

gerekliliğinden doğan ortak suç girişimi iştirak başlığı altında değinilmesi gereken bir 

 
512  Bkz. ESER, “Individual Criminal Responsibility”, s. 796-798. 

513  ESER, “Individual Criminal Responsibility”, s. 796. 

514  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 413-414.  

515  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 414. 
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konudur.516 Ortak suç girişiminde, katılan kişilerin aslî fail konumunda olması ve eşit 

sorumluluğa sahip olması esastır.  

EYUCM’de yapılan yargılamalar kapsamında ortaya çıkmış ortak suç girişimi, 

EYUCM’yi kuran Statü’de açık şekilde yer almamıştır. Ancak Roma Statüsü’nün 

iştirakı düzenleyen maddesinde iştirak türü olarak düzenlenmiştir. Özellikle hiyerarşik 

anlamda, suç işleyen askerler sıklıkla kendilerinden üst konumda olan askerler ya da 

liderlerce yönetilmektedirler. Dolayısıyla, suçların işlenmesinde liderlerin ve üst 

konumdaki komutanların katkılarının ağırlığı yadsınamaz. Miloseviç yargılaması 

hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun ortak suç girişimi dahilinde işlenmesi 

durumuna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bir diğer örnek de, EYUCM’de yapılan 

Gotovina davasına ilişkindir. 1995 yılında Hırvatistan ordusu tarafından gerçekleştirilen 

Fırtına Harekatı’yla Krayina bölgesindeki Sırplar; Hırvat komutanlar, Ivan Cermak, 

Mladen Markac ve Ante Gotovina’nın önderliğinde yerlerinden edilmişlerdir.517 

Yargılamanın dikkat çeken tarafı, ortak suç girişimine oldukça geniş yer vermesidir. 

Yargılanan kişilerin ortak amacının, Sırpların bölgeden sürgün edilmesi olduğuna karar 

verilmiştir.518 Yargılamadaki sürgün ve nakletme fiilleri, insanlığa karşı suç kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Özellikle, arka planda olan ancak doğrudan suç işlemeyen lider ve komutanların 

cezalandırılması için uluslararası ceza hukukunda bir çok kavram üretilmiştir. İştirak 

 
516  Allison Marston DANNER / Jenny S. MARTINEZ, “Guilty Associations: Joint 

Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of 

International Criminal Law”, California Law Review, Vol. 93, Issue: 1, s. 22. 

https://www.law.berkeley.edu/files/fall04_Martinez.pdf, Erişim tarihi: 10.06.2018. 

517  ICTY, The Prosecutor vs. Ante Gotovina, Mladen Markac, IT-06-90-A, Appeals 

Chamber, Judgment 16 November 2012, s. 1.  

http://www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/121116_judgement.pdf,                          

Erişim tarihi: 10.06.2018.  

518  ICTY, The Prosecutor vs. Ante Gotovina, Mladen Markac, s. 8. 

https://www.law.berkeley.edu/files/fall04_Martinez.pdf
http://www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/121116_judgement.pdf
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düzenlemesinde faillik, yardım etme ve amzettirme gibi kavramların varlığına rağmen 

ortak suç girişimi düzenlemesine yer verilmesi, cezasızlığın engellenmesi ve dolayısıyla 

hakkaniyetin sağlanması amaçlarıyla açıklanabilir.519 Fazla sayıdaki düzenlemelerin 

kaçınılmaz bir sonucu da, sorumluluk konusunda yaşanan örtüşmelerdir.  

Silahlı çatışmalara müdahale eden ya da destek veren devletlerin fiillerinin BM 

Şartı uyarınca kuvvet kullanma yasağı teşkil etmesinin kabuluyle, hukuka aykırı sürgün 

ve nakletme savaş suçunun işlenmesi için bir başka devlet yetkilisinin vereceği desteğin 

ya da yapacağı müdahalenin iştirak dahilinde sayılıp sayılmayacağı sorusu ortaya 

çıkmaktadır. Bu soru, 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı’yla birlikte alt paragrafta 

değerlendirilecektir. Ancak öncesinde başka devlet yetkilisinin vereceği desteğin 

kanıtlanmasındaki zorluğu belirtmek ve kabul etmek gerekir.  

Suriye savaşının ortaya çıkışını kısaca şöyle anlatabiliriz: 2011 yılında Arap 

Baharı’nın etkileriyle, Suriye’ye taşınan eylemlere daha çok Sünni gruplar katılmış ve 

bu eylemlerde  Şii devlet yönetiminden bazı reformlar talep edilmiştir.520 Söz konusu 

eylemlere, Suriye Devlet Başkanı Beşşer Hafız El-Esad müdahale etmiş, birçok kişi göz 

altına alınmış ve işkence görmüştür. Olaylar bir süre sonra, iç çatışmalara 

dönüşmüştür.521 Eş zamanlı olarak çatışmalara Özgür Suriye Ordusu, ISID522 ve 

 
519  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 412.  

520  John DAVENPORT, “Syria Civil War Key Points, Fordham University”, 

31.12.2016, parag. 8. http://faculty.fordham.edu/davenport/Syria/Syria-

History.html, Erişim tarihi: 30.04.2018. 

521  Suriye İç Savaş sürecinin kronolojik sıralaması için Bkz. “Syria’s Civil War 

Explained From The Beginning”, Al Jazeera, 14 Nisan 2018. 

https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-

160505084119966.html, Erişim tarihi: 30.04.2018. 

522  ISID, Irak’taki El-Kaide örgütünün içinden çıkan, radikal İslamcı bir örgüttür. 

http://faculty.fordham.edu/davenport/Syria/Syria-History.html
http://faculty.fordham.edu/davenport/Syria/Syria-History.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
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Hizbullah523 da katılmıştır. 26 Haziran 2012 tarihinde, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Esad, 

Suriye’nin savaş durumunda olduğunu açıklamıştır.524  

Aksi yöndeki görüşlere rağmen525 Amerika, İran, Türkiye ve Rusya gibi 

devletlerin müdahaleleri ve farklı taraflara verdikleri desteklerle, uluslararası nitelik 

kazanmıştır.526 Bu süreçte, BM Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Kurulu bazı raporlar 

hazırlamıştır. Özellikle BM İnsan Hakları Kurulu, Suriye’de gerçekleşen çatışmaların 

silahlı çatışmalar olduğunu, uluslararası nitelik taşımadığını; ancak insancıl hukuk 

kurallarının uygulanabilmesi için çatışmanın belirli eşiği geçmesi gerektiğini ve bu 

 
523  Hizbullah, 1980 yıllarında Lübnan’da kurulmuş ve özellikle İsrail’e karşı büyük bir 

mücadele vermiş ve bu nedenle terör örgütü olup olmadığı sorgulanmıştır. Kaynak 

için Bkz. Owen BENNETT- JONES, “Hizbullah Terör Örgütü mü, Kurtuluş 

Hareketi mi?”, BBC Beyrut, 12 Mayıs 2011. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/10/111012_hizbullah_israel_feature, 

Erişim tarihi: 30.04.2018.  

524 Christopher PHILLIPS, “Syria”, The Legal Classification of Armed Conflict in 

Syria, Yemen and Libya, Edited by Louise Arimatsu& Mohbuba Choudhury, 

Chatamhouse, March 2014, s. 12. 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html

/sites/default/files/20140300ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf, 

Erişim tarihi: 26.05.2018. 

525  Bu görüşe göre, Suriye Savaşı uluslararası nitelikte bir savaş değildir. Bir silahlı 

çatışmanın çok aktörlü olması çatışmayı uluslararası niteliğe dönüştürmeyecektir. 

Dolayısıyla başka devletlerin müdahaleleri yalnızca BM Şartı’ndaki kuvvet 

kullanım yasağına aykırılık teşkil edecektir. Eğer, savaşın uluslararası olduğu kabul 

edilirse, hem katılım gösteren devletler hem de çatışmalara katılan silahlı örgütler 

Suriye’deki savaşın tarafı olacaklardır. Suriye iç savaşını uluslararası nitelikte 

saymayan bu görüş için Bkz. PHILLIPS, s. 13. 

526  Stephanie NEBEHAY, “Exclusive Stiuation in Syria Constitutes International 

Armed Conflict- Red Cross”, Reuters, 7 Nisan 2017. 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T, 

Erişim tarihi: 26.05.2018. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/10/111012_hizbullah_israel_feature
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140300ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140300ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T
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eşiğin geçilip geçilmediğine henüz karar verilmediğini belirtmiştir.527 Ancak, çatışmalar 

şiddetini arttırınca, başka bir raporla insancıl hukuku kurallarının mutlaka uygulanması 

gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.  

Yukarıda ifade edilen görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, Suriye’de işlenen 

uluslararası suçların, Eski Yugoslavya’daki ya da Ruanda’daki suçlardan çok daha ciddi 

boyutta olduğu literatürde kabul edilmiştir.528 Henüz yargılama yapılmamış olmasına 

rağmen, diğer devletlerin silahlı çatışmalara müdahalesinin seviyesi, silahlı çatışmaların 

taraflarını desteklemekten öteye geçmiştir.529 Dolayısıyla diğer devlet görevlilerinin, 

bölgede işlenen hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuna bireysel olarak 

katılımları kanıtlanabiliyorsa ya da suçun işlenmesi yönünde emirleri mevcutsa, 

yetkililerin katılımını iştirak ya da amirin emri kapsamında değerlendirmek isabetli 

olacaktır. 

C. Teşebbüs 

Roma Statüsü’nün bireysel ceza sorumluluk konusunu düzenleyen 25. maddesi, 

aynı zamanda teşebbüse ilişkin düzenleme de içermektedir. Hem teşebbüs hem de 

suçtan gönüllü vazgeçme, Roma Statüsü’nün 25.3.f maddesinde düzenlenmiş ve bu 

maddeye göre; “Maddi adımlar atıp suçun icrasını başlatacak eylemi yaparak, ancak 

 
 

528  Bethan McKERNAN, “War Crimes Prosecutor Quits UN Penal on Syrian Civil 

War”, Independent, 8 Ağustos 2017, parag. 5-6. 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/un-syria-civil-war-panel-

war-crimes-prosecutor-quits-pointless-carla-del-ponte-swiss-attorney-

a7882711.html, Erişim tarihi: 27.05.2018.  

529  “Suriye’nin Tarafları: 2 Blok ve 12 Devlet”, AlJazeera, 21 Ocak 2014. 

http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/suriyenin-taraflari-2-blok-12-ulke, Erişim 

tarihi: 26.05.2018.  

 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/un-syria-civil-war-panel-war-crimes-prosecutor-quits-pointless-carla-del-ponte-swiss-attorney-a7882711.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/un-syria-civil-war-panel-war-crimes-prosecutor-quits-pointless-carla-del-ponte-swiss-attorney-a7882711.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/un-syria-civil-war-panel-war-crimes-prosecutor-quits-pointless-carla-del-ponte-swiss-attorney-a7882711.html
http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/suriyenin-taraflari-2-blok-12-ulke
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suçun şahsın niyetinden bağımsız sebepler nedeniyle gerçekleşmemesi halinde” kişi 

sorumlu tutulacaktır. Aynı maddenin devamında “ancak suçun işlenmesinden vazgeçen 

veya suçun tamamlanmasını önleyen bir şahsın, suçun amacından tamamen ve kendi 

isteğiyle vazgeçmesi halinde, suçun işlenmesine teşebbüsten dolayı bu tüzüğe göre cezai 

açıdan sorumlu bulunmaz.” denilerek suçtan gönüllü vazgeçme halinde kişinin sorumlu 

tutulamayacağı da belirlenmiştir. Her ne kadar konuyla ilgili mahkeme kararına ya da 

kaynağa rastlanılmasa da, uluslararası suçların ağırlıkları gözetildiğinde fail işleyeceği 

suçtan gönüllü vazgeçse dahi o aşamaya kadar işlediği fiil herhangi bir uluslararası suç 

teşkil ediyorsa, söz konusu suç nedeniyle fail hakkında yargılama yapılması ve failin 

ceza alması gerekir. 

Teşebbüs daha önceki uluslararası nitelikteki düzenlemelerden farklı olarak, 

Roma Statüsü’nde düzenlenmiş ve söz konusu düzenleme olumlu bir ilerleme olarak 

görülmüştür. Buna rağmen teşebbüsün ceza sorumluluğu altında düzenlenmesi 

eleştirilmiştir.530 Uluslararası ceza hukukunda teşebbüs için üç koşul aranır: Bunlar, bir 

suçun işlenmesinin kast edilmesi, icra hareketlerine başlanması ve failin elinde olmayan 

sebeplerle fiilin sonuçlanmamasıdır.531  

Failin elinde olmayan sebepler, hareketin elverişsizliği ya da suçun maddi 

konusunun bulunmaması halinde ortaya çıkabilir. Bahsi geçen sebeplere, failin 

yetersizliği de dahildir. Örneğin, bir askerin ulusal nitelikteki bir silahlı çatışma 

sırasında kendisini komutan zannederek, belli bir sivil grubun başka bir yere 

nakledilmesi konusunda emir vermeye teşebbüs etmesi failin yetersizliği kapsamında 

değerlendirilebilir.532  

Teşebbüsle ilgili uluslararası ceza hukukundaki diğer tartışmalı konuysa 

planlamanın ya da hazırlık hareketlerinin teşebbüs dahilinde olup olmadığıdır. Bir 

 
530  Bkz. ESER, “Individual Criminal Responsibility”, s. 771. 

531  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 809. 

532  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 810. 
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komutanın, Cenevre Sözleşmesi’nce korunan kişilerin hukuka aykırı sürgün edilmesine 

ya da nakledilmesine yönelik yaptığı hazırlık hareketlerinin, teşebbüs kapsamında 

cezalandırılabilirliğini tartışmak gerekir. Her ne kadar, hem RUCM hem de EYUCM’de 

teşebbüse yer verilmemişse de, ad hoc mahkemelerin yargılamalarında konuyla ilgili 

olarak birçok karar verilmiştir. RUCM içtihadında cezalandırılabilirliğin mümkün 

olması için asıl suçun icrasına başlanması gerekmektedir. Yani planlama ya da hazırlık 

hareketlerinin ceza verilmesi için yeterli  olmadığına karar verilmiştir.533 Ancak bu 

durumda da icra hareketlerinin ne zaman başlamış sayılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Roma Statüsü’nde, icra için önemli bir adımın atılması gerekli görülmektedir.534  

Önemli hareketten kasıt failin objetkif bir adım atmış olmasıdır.535 Hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçunda askerlerin belli bölgeye gitmeleriyle ve evlere 

girmeleriyle birlikte suçun icrasına başlanmış olunacaktır.  

Başta da bahsedildiği üzere, Roma Statüsü’nde bir kişinin teşebbüsten dolayı 

cezalandırılmaması için suçun işlenmesinden gönüllü olarak vazgeçmesi gerekir. Fail 

suç işleme amacından, çabalarından vazgeçerse ya da suçun tamamlanmasını önlerse, 

gönüllü vazgeçmeden yararlanabilir.536  

D. İçtima 

Uluslararası ceza hukukunda, faillerin birden fazla suç işledikleri, birden çok 

kişinin mağdur olduğu senaryolara sıkça rastlanmaktadır. Kural olarak uluslararası ceza 

hukukunda kişinin işlediği suç sayısı kadar cezadan sorumlu tutulması esastır.537 

 
533  Bkz. TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 408. 

534  Bkz. ÖNOK, s. 292.  

535  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 813. 

536  ESER, “Individual Criminal Responsibilty”, s. 817. 

537  CASSESE, International Criminal Law, s. 212. 
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Örneğin, bir bölgedeki sivillere karşı hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunu 

işleyip aynı zamanda bölgedeki sivilleri öldüren bir asker her iki suçtan dolayı ceza 

alacaktır. Benzer şekilde, fail bir çok kişiye karşı aynı suçu işleyebilir. Bölgedeki birden 

fazla sivilin hukuka aykırı sürgün ve nakledilmesi bu kapsamda düşünülebilir. Her iki 

durum da, literatürde suçların gerçek içtimaı olarak geçmektedir.538 Böyle durumlarda 

failin cezasının belirlenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Roma Statüsü önceki 

sözleşmelerden farklı olarak cezanın belirlenmesi ve toplanmasına yönelik düzenlemeyi 

içermektedir. Roma Statüsü’nün 78. maddesi 3. fıkrası uyarınca cezalar da toplanmakta; 

ancak verilecek hapis cezası hiçbir şekilde 30 yılı geçemeyecektir.   

Bazen fail, tek bir fiiliyle Roma Statüsü’nde yer alan bir çok hükmü ihlal etmiş 

ya da biri diğerinin unsurunu oluşturan iki suçu bir arada işlemiş olabilir.539 Bu 

durumları kapsayan içtima konusuna ilişkin Roma Statüsü’nde ve daha önceki 

sözleşmelerde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.540 Dolayısıyla içtima konusu 

mahkeme kararları ışığında çözümlenmeye çalışılmıştır. Fakat, uluslararası ceza 

hukukunda içtima konusu karmaşık yapıdadır. Çünkü, Roma Statüsü’nde yer alan 

ihlallerin bazıları benzer unsurlara sahiptir. Örneğin, sürgün ve nakletme fiilleri hem 

savaş suçu, hem soykırım suçu hem de insanlığa karşı suç teşkil edebilmektedir. Haliyle 

ulusal hukuktaki bileşik suç, fikrî içtima ve zincirleme suç gibi konular uluslararası ceza 

hukukunda içiçe geçmiş haldedir.541  

EYUCM yargılamalarında uygulanan ve Anglo-Amerikan hukukundakine 

benzer nitelikte yer alan Blockburger Testi’yle uyumlu Celebci Testi, içtima 

konusununun belirlenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Test uyarınca 

 
538  Bkz. CASSESE, International Criminal Law, s. 213. 

539  CASSESE, International Criminal Law, s. 214.  

540  TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 333. 

541  CASSESE, International Criminal Law, s. 214-215. 
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eğer fail, birden çok suç işlemişse suçların unsurlarını mukayese etmek gerekir.542 

Mukayese doğrultusunda failin ihlal ettiği normlardan bir tanesi diğerinde olmayan bir 

unsuru içermekteyse, iki ayrı ihlal ortaya çıkacak demektir. Haliyle failin iki ayrı suçtan 

ceza alması gerekir. Fakat ihlal edilen normlar karşılaştırıldığında unsurların aynı 

olduğu sonucuna ulaşılırsa hangi kuralın daha özel olduğu tespit edilerek uygulama 

belirlenir.543  

Çalışmamızın konusunu oluşturan suç tipinde yukarıda bahsedilen testin 

uygulanmasını tartışmak gerekir. Zira sürgün ve nakletmenin konu edildiği suç tipleri 

hem savaş suçlarında hem de insanlığa karşı suçlar altında yer almaktadır. Soykırım 

suçları açısından sürgün ve nakletme bir araç olabilir.544 Bununla birlikte insanlığa karşı 

suçlar savaş dönemlerinde de işlenebilen suçlar olduğundan, savaş suçlarıyla bir arada 

ve bağlantılı olarak ortaya çıkabilmektedirler.545 Dolayısıyla Celebci Testine göre Roma 

Statüsü’nün 7.1.d maddesinde, insanlığa karşı suçlar altında düzenlenen sivillerin 

sürgün ve zorla nakli suçunu, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuyla 

karşılaştırmak gerekecektir.  

Roma Statüsü’nün 7.1.d maddesinde düzenlenen suçu, unsurlarıyla birlikte şöyle 

tanımlamak mümkündür: Failin uluslararası hukukça kabul edilmiş bir sebebi 

olmaksızın bir ya da birden fazla kişiyi bir yere ya da bir başka ülkeye sürgün etmesi ya 

da zorla nakletmesidir.546 Ancak suçun geniş ve sistematik bir plan çerçevesinde 

 
542  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 421. 

543  CRYER/ FRIMAN/ ROBINSON/WHILMSHURST, s. 378. 

544  Elif BAŞKARACOĞLU, Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçların 

Tanımlanması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 2004, s. 109. 

545  BAŞKARACOĞLU, s. 74.  

546  Gideon BOAS/ James L. BISCHOFF/ Natalie L. REID, Elements of Crimes Under 

International Law, International Criminal Law Practicioner Library Series Vol. II, 

Cambridge University Press, 2009, s. 67. 
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işlenmesi de gerekir. Dolayısıyla bahsi geçen suç,  bu unsur sebebiyle hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçundan ayrıldığından iki ayrı fiilin iki ayrı suç tipini ihlal 

ettiği söylenebilir.547  

Savaş suçlarının dahilinde sürgün ve nakletme fiillerini içeren üç farklı suç 

tipinin varlığı, konuyu daha da karmaşıklaştırmaktadır.548  Öncelikle, hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçunun yalnızca uluslararası silahlı çatışmalarda işlenebilen 

bir suç tipi olmasından ötürü, Roma Statüsü’nün 8.2.d.viii maddesinde yer alan ve 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen “çatışmadan kaynaklanan 

nedenlerden dolayı sivillerin güvenli ve askerî sebepler gerektirmedikçe sivillerin 

yerinin değiştirilmesi talimatının verilmesi”  suçundan bariz şekilde farklılaştığını 

belirtmek gerekir. 

İkinci olarak, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunu, Roma 

Statüsü’nün 8.2.b.viii maddesinde düzenlenen “uluslararası silahlı çatışmalarda işgalci 

devletin kendi sivil nüfusunu işgal ettiği topraklara nakletmesi ve işgal edilen 

topraklardaki nüfusun o bölgeden nakli ya da sürgünü” suçuyla mukayese edilmelidir. 

İkinci suç, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun barındırmadığı, işgalci 

kuvvetlerin kendi devletinin sivil nüfusunu bölgeye yerleştirilmesi unsurudur. Yani 

kaynaşmış iki suçtan bahsedilmektedir. EYUCM’deki Kupreskic ve Delalic 

davalarında, ekstra unsuru olan suç tipinin üstün geldiği teorisi uygulandığında, fail 

8.2.b.viii maddesinde düzenlenen suç tipinden sorumlu olacaktır.549  

 
547  CRYER/ FRIMAN/ ROBINSON/WHILMSHURST, s. 377.  

548  Gerard WERLE/ Florian JESSBERGER, Principles of International Criminal Law, 

3rd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 280. 

549  CASSESE, International Criminal Law, S. 216.  
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VIII. BİREYSEL CEZA SORUMLULUĞU VE MÜEYYİDE 

Uluslararası ceza hukukunda, herkesin ancak kendi fiilinden sorumlu tutulması 

temel bir ilke olarak belirlenmiştir. Kusursuz suç olmaz kuralıyla da bağlı olan ilke, 

bizzat fail tarafından işlenmiş bir fiil nedeniyle o failin cezalandırılmasını öngörür.550  

Uluslararası suçlar genellikle devlet görevlileri tarafından işlendiğinden, 

devletlerin de suç faili olarak kabul edilmesi konusundaki ilk çalışma, BM Uluslararası 

Hukuk Komisyonu (ICL) tarafından hazırlanan; ancak hiçbir zaman gerçekleşmeyen 

“İnsanlığın Huzuruna ve Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar Kanunu” tasarısıdır.551 

Tasarıda, ICL yaptığı yorumla, devletlerin sorumluluğunu gerektiren uluslararası 

suçlarla bireylerin işleyeceği uluslararası suçların birbirlerinden tamamen farklı 

olduğunu bildirmiştir.552 Aynı Tasarının 4. maddesinde ise, kişilerin ceza 

sorumluluğunun devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluğunu 

kaldırmayacağı düzenlenmiştir. Konuyla ilgili asıl kaynak, ICL tarafından çıkarılan 

“Uluslararası Haksız Eylemlerden Dolayı Devletin Sorumluluğu” adlı taslak 

düzenlemedir. Metnin son hali de 2001 yılında kabul edilmiştir.553 Kaynak en son haline 

gelmeden önce devletlerin cezai sorumluluğu 19. Taslak maddede düzenlenmiştir.554 

Taslak madde daha çok devletlerin hukuki sorumluluğunu genişletmeyi amaçlamakla 

 
550  CENTEL/ ZAFER/ ÇAKMUT, s. 43-45.  

551  TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 368.  

552  Metin için bkz. Draft Code of  Crimes Against the Peace and Security of Mankind 

with Commentaries, 1996, s. 23. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf, Erişim 

tarihi: 24.04.2018. 

553  PAZARCI, Uluslararası Hukuk, s. 402.; Tasarı Maddelerinin son hali için bkz. 

https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%201/Articles%20of%20Responsibility

%20of%20States%20for%20Internationally%20Wrongful%20Acts.pdf, Erişim 

tarihi: 29.03.2017 

554  Tasarı Metnindeki 19. madde için Bkz. BASSIOUNI, s. 106.  

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf
https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%201/Articles%20of%20Responsibility%20of%20States%20for%20Internationally%20Wrongful%20Acts.pdf
https://www.ilsa.org/jessup/jessup17/Batch%201/Articles%20of%20Responsibility%20of%20States%20for%20Internationally%20Wrongful%20Acts.pdf
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birlikte birçok eleştirinin hedefi haline geldiğinden, ICL tutumunu değiştirmiş ve 

metnin güncel halinden devletlerin cezai sorumluluğu çıkartılmıştır. Dolayısıyla 

devletlerin cezai sorumluluğu kabul edilmiş bir konu değildir. Zaten bir devletin cezai 

sorumluluğunun infazı mümkün olmayacaktır. 

Uluslararası ceza hukuku açısından da, Nürnberg yargılamalarından beri, 

kişilerin bireysel ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Nihayet, Roma Statüsü, 25. 

maddesindeki düzenlemedeki ilk iki fıkrasıyla kişilerin bireysel sorumluluğunu kabul 

etmiştir. Bahsi geçen fıkralar, Statü’de düzenlenmiş tüm suç tipleri için ortak 

olduğundan, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu için de geçerli olacaktır.555 

Roma Statüsü’nün 36. maddesi de bireysel ceza sorumluluğunun 18 yaşını doldurmuş 

kişilere uygulanacağını düzenlemiştir. Konu, Statü’nün kaleme alınma aşamasında 

tartışılmış ve devletler kademeli yaş sisteminin kabulünün daha doğru olacağını 

savunmuştur.556 Çocuklar tarafından işlenen savaş suçlarının olduğu bilinmekte, hatta 

çocuklar devlet ordularında olduğu gibi terör ve suç organizasyonları tarafından da 

kullanılmaktadır.557 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı bir rapora göre tespit 

edilen en küçük çocuk asker sekiz yaşın altındadır. Çocukların korunması için Roma 

Statüsü’nde düzenlenen savaş suçlarından bir tanesi de silahlı çatışmalarda 15 yaş 

 
555  Roma Statüsü’nün 25. maddenin 1. ve 2. fıkraları:  

“1- Mahkeme gerçek kisiler üzerinde bu Statüye uygun olarak yargı yetkisine sahip 

olacaktır.  

2- Mahkemenin yargı yetkisi içindeki bir suçu isleyen bir kimse, bireysel olarak 

sorumlu olacaktır ve bu Statüye uygun bir sekilde cezalandırılmaya müstahak 

olacaktır.” 

556  Tartışmalar için Bkz. TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, s. 368.  

557  Serkan KEKEVİ/ Gökmen KILIÇOĞLU, “Uluslararası Hukuk Açısından Çocuk 

Askerler ve PKK’nın Çocuk Askerleri/Militanlar”, Ankara  Barosu Dergisi, 2016/3, 

s. 486. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/398551. Erişim tarihi: 

24.04.2018. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/398551
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altında çocuk askerlerin kullanılmasıdır.558 Çocuklar için özel infaz rejiminin kabulünün 

isabetli olacağı ve cezada indirime gidilmesi gerekliliği savunulmuş; fakat Statü’nün 

yapım sürecinin son aşamasında 18 yaş sınırlaması kabul edilmiştir.  

Roma Statüsü’nde cezai sorumlulukla ilgili temel düzenleme 25. maddedir. 

Ancak bunun dışında, cezai sorumluluğa ilişkin 22., 23. ve 24. maddelerde de 

uluslararası ceza hukukunun ceza sorumluluğunu etkileyen, “kanunilik”, “kanunsuz 

cezanın verilemeyeceği” ve “kişi bakımında cezanın geriye yürümezliği” ilkeleri yer 

almaktadır.  

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarda belirlenecek ceza ve bu 

cezanın belirlenme yöntemleri Roma Statüsü’nün 77 ve 78. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Cezanın belirlenmesinde iki temel kural vardır: Birincisi; mahkeme 

hiçbir suç için 30 yılı aşan ceza veremeyecektir. Ancak, işlenen suç çok ağırsa ömür 

boyu hapis cezasına da karar verilebilir. Cezanın belirlenmesinde, suçun ağırlığına ve 

kişisel sebeplere göre karar verilir. Bir kişi birden çok suç işlemişse, her bir suç tipi için 

cezalar ayrı ayrı toplanır; ama her şartta ceza 30 yılı geçemez. Hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçuna verilecek cezada da belirtilen kurallar geçerlidir. 

IX. CEZASIZLIK 

Cezasızlığın farklı kaynaklarda birçok tanımı bulunmaktadır. Bir tanıma göre, 

cezasızlık “bir kusurun ya da yürürlükteki bir kuralın çiğnenmesinin somut olarak 

cezasız kalmasını” ifade eder.559 Yaşanan bir hak ihlalinin soruşturulmaması, faillerinin 

 
558  Roma Statüsü’nün 8.2.b.xxvi maddesi: “15 yasın altındaki çocukları ulusal 

silahlı kuvvetlere almak veya asker etmek veya onları aktif olarak çalısmalara 

katarak kullanmak,” 

559  Françoise Bouchet-SAULNIER, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Çeviren Selahattin 

Bağdatlı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002 s. 75. 
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bulunmaması, cezalandırılamaması ya da verilen cezanın adil ve hakkaniyetli olmaması 

anlamına gelen cezasızlık, adalet mekanizmasının işlememesinden kaynaklanabilir.560 

Yani, en basit anlamıyla, mevzuat ve uygulama nedeniyle hesap verilebilirliğin 

olmamasıdır.  

Cezasızlık, uluslararası ceza hukukunda sıkça kullanılan ve tartışılan bir 

kavramdır; zira hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu dahil olmak üzere 

uluslararası suçlar, çoğunlukla kamu görevlileri tarafından işlendiğinden, cezasız 

kalması muhtemel suçlardır.561 Zaten Roma Statüsü’yle birlikte kurulan UCM’nin temel 

amacı cezasızlığın önlenmesidir. Gerçekten de II. Dünya Savaşıyla birlikte başlayan 

uluslararası nitelikteki cezai yargılamalarda, cezasızlığın önlenmesi bağlamında yol 

katedilmiştir. Ayrıca, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, cezasızlık 

konusundaki gelişmeleri desteklemiştir.562 Mahkeme yargılamaları ve sözleşmelerin 

yanı sıra çoğunlukla devletlerce kurulan Hakikat Komisyonlarının amacı da cezasızlıkla 

mücadelede yapıcı adalet anlayışıyla toplumsal uzlaşının sağlanmasıdır.563 

UCM’nin cezasızlığı önlemek konusunda yetersiz olduğunu savunan görüşlere 

ait argümanları temelde iki başlık altında toplamak mümkündür. İlk başlıkta, UCM’nin 

etkin bir ceza adalet sistemi sağlayamamasının altında yattığı düşünülen politik sebepler 

 
560  Öznur SEVDİREN, Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı, Hakikat Adalet Hafıza 

Merkezi, s. 3. https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/04/Yönetici-

Özeti_Türkiyenin-Cezasžzlžk-Mevzuatž.pdf, Erişim tarihi: 26.01.2019. 

561  SEVDİREN, s. 5. 

562  Paul G. LAUREN, “From Impunity to Accountibility: Forces of Transformation 

and Changing International Human Rights Context”, From Sovereign Impunity to 

International Accountability, Edited by Ramesh Thakur and Peter Malcontent, 

United Nations University Press, New York 2014, s. 21.   

563  Hakikat Komisyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler için Bkz. Mithat SANCAR, 

Geçmişle Hesaplaşma Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, İletişim 

Yayınları, B. 4, İstanbul 2014, s. 108-122.; Volkan MAVİŞ, “Yapıcı Adalet Anlayışı 

Olarak Hakikat Komisyonları”, AÜHFD, 65 (2), 2016, s. 349-392.  

https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/04/Yönetici-Özeti_Türkiyenin-Cezasžzlžk-Mevzuatž.pdf
https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/04/Yönetici-Özeti_Türkiyenin-Cezasžzlžk-Mevzuatž.pdf
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yer almaktadır. Şöyle ki; UCM’nin kurulmasına ve UCM’deki yargılama süreçlerine 

kuşkulu yaklaşan görüşü savunanlar, cezasızlığın tamamen önlenemeyeceğini, 

UCM’nin ad hoc nitelikte bir mahkeme olmamasına rağmen günümüzde çoğunlukla 

Afrika’daki olayların soruşturulması ve kovuşturulması yönünde politik bir seçim 

yaptığını savunmaktadırlar.564 UCM’nin etkin ceza adaleti sağlayamamasının önündeki 

en önemli engel olarak, devletlerin kendi egemenliklerine öncelik vermeleri 

gösterilmiştir.565 Ayrıca UCM’yi destekleyecek ve tamamlayacak bir kolluk kuvvetinin 

olmaması nedeniyle, gözaltı ve tutuklama kararlarının gerçekleştirilmesinde devletlere 

görev düşmektedir. Fakat, devletlerin işbirliğinden kaçınmalar da gözaltı ve tutuklama 

kararlarının yerine getirilememesi sonucunu doğurmaktadır.566 Yani, uluslararası hesap 

verilebilirlik açısından UCM’nin seçici duruşu çokça eleştirilmiş, bağımsız ve tarafsız 

bir mahkeme olmadığı düşünülmüştür.567 

İkinci başlık altında da yargılamaları zorlaştıran ve yargılamaların uzun 

sürmesine neden olan usule ilişkin bir takım olumsuzluklar yer almaktadır. Diğer bir 

deyişle, uluslararası ceza adaletinin sağlanmasında UCM’nin etkin bir araç olmaması, 

Roma Statüsü’nün içerdiği bazı usule ilişkin engellerle de açıklanmaktadır.568 

Çalışmamızda usul konusuna yer verilmemiştir. Kısaca belirtmek gerekirse; 

Mahkemenin Hollanda’da yer alması, başka ülkelerde meydana gelen olaylara yönelik 

 
564  MOGHALU Kingsley Chiedu, “Reconciling Featured Societies: An African 

Perspective on the Role of Judicial Prosecution”, From Sovereign Impunity to 

International Accountability, Edited by Ramesh Thakur and Peter Malcontent, 

United Nations University Press, New York 2014, s. 195-224. 

565  Bkz. LAUREN, s. 35.  

566  TELLİ, s. 100.  

567  Ramesh THAKUR, “Dealing with Guilt Beyond Crime: The Strained Quality of 

Universal Justice”, From Sovereign Impunity to International Accountability, 

Edited by Ramesh Thakur and Peter Malcontent, United Nations University Press, 

New York 2014, s. 274.  

568  Bkz. TELLİ, s. 95-96. 
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soruşturma ve kovuşturmalarda delillerin toplanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, 

kanunda sayılan suç tiplerinin ve genel ilkelerin karmaşık yapısı, hali hazırda son derece 

zor vakalara uygulanırken yargılamalar yavaşlamaktadır.569 Savaş, silahlı çatışma, 

devletlerin meşru savunma hakkı gibi kavramların da karmaşık yapıda olması, 

kavramların içerikleri konusunda uzlaşıya varılamaması da insancıl hukuk kurallarının 

uygulanmasını zorlaştırmakta, dolayısıyla UCM’nin etkinliğini etkilemektedir. 

Gerçekten de UCM’deki yargılamalar uzun sürdüğü ve mahkemenin “seçici” ve 

“bağımsız olmayan” bir adalet anlayışını kabul ettiği çok açıktır. Kurulduğu günden 

bugüne kadar UCM’de hepsi faklı yargılama aşamasında olan 28 vaka görülmüştür.570 

Bunun dışında Uganda, Sudan, Kenya, Libya, Fildişi Sahilleri, Gürcistan, Burundi, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki ulusal nitelikteki 

silahlı çatışmalara ilişkin araştırma başlatılmıştır. Ön araştırmanın yapıldığı ülkeler; 

Afganistan, Filistin, Bangladeş, Ukrayna, Filipinler, Irak, Afganistan, Kolombiya, 

Venezuella Gine ve Nijerya’dır.571 Bilgilerden görüleceği üzere dava süreci devam eden 

yargılamalar hep Afrika ülkelerindeki olaylara ilişkin olup gerçekten de az sayıda vaka, 

Mahkeme önüne gelmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hem Filistin’de hem de Suriye’de 

işlenen uluslararası suçlara ve insancıl hukuk ihlallerine ilişkin, uluslararası örgütler ve 

sivil toplum kuruluşlarınca bir çok rapor yayınlanmıştır.572 Ancak UCM’nin, Filistin 

gibi uluslararası suçların işlendiğinin aşikâr olduğu bir ülkeye ilişkin yalnızca ön 

 
569  TELLİ, s. 96.  

570  UCM’de görülen davaların ayrıntısı için bkz. https://www.icc-cpi.int/cases, Erişim 

tarihi: 17.02.2019. 

571  Bkz. The Court Today Information Sheet, 4 Şubat 2019, s. 1. https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/pids/publications/thecourttodayeng.pdf, Erişim tarihi: 19.02.2019. 

572  Raporlardan bir tanesi için bkz. Uluslararası Af Örgütü Raporu 2016/2017: 

Dünyada İnsan Haklarının Durumu, s. 20 ve s. 26. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017TURKISH.PDF. 

Erişim tarihi: 23.02.2019. 

https://www.icc-cpi.int/cases
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/thecourttodayeng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/thecourttodayeng.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017TURKISH.PDF
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araştırma yapmış olması ve Suriye Savaşına ilişkin hiçbir adım atmaması; cezasızlığın 

engellenmesi konusunda UCM’nin etkin olmadığını gösterebilir.  

Cezasızlık konusuna hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu açısından da 

bakarsak, yukarıdakilere benzer argümanlar sunmamız gerekir. Ayrıca, hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçunun karmaşık hukuki yapısı ve günümüz silahlı 

çatışmalarının değişen niteliği nedeniyle nadir uygulama bulabilecek bir suç tipidir. Ek 

olarak, UCM’de yalnızca uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen 

savaş suçları ve diğer uluslararası suçlar yargılandığından, hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçuna ilişkin herhangi bir karar yoktur. Dolayısıyla, cezasızlık 

konusunu sürgün ve nakletmenin konu alındığı diğer uluslararası suçlar üzerinden ele 

almak gerekecektir. Örneğin, insanlığa karşı suçlar kapsamında Roma Statüsü’nün 7.1.d 

maddesinde düzenlenen zorla sürgün ve nakletme suçu nedeniyle, Sudan İçişleri Bakanı 

Ahmad Harun hakkında tutuklama kararı verilmiştir.573 Karar 2007 tarihinde verilmiş 

olmasına rağmen, Ahmed Harun mahkeme nezdinde kaçak durumundadır. Bunun 

dışında, hepsi ön duruşma aşamasında olan Sudan’daki olaylara ilişkin üç574 ve 

Kongo’daki olaylara ilişkin bir vakada575 kişiler zorla sürgün ve nakletme suçundan 

 
573  Louis Moreno OCEMPO, Statement to the United Nations Security Council on the 

Situation of Darfur, New York, 15 December 2011, s. 1.  

  https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/726561CB-7FB5-46BC-9E68-

C03279343001/284124/20111215ProsecutorsstatementtoUNSConDarfur1.pdf. 

Erişim tarihi: 19.02.2019.  

574  Sudandaki Olaylar Nedeniyle UCM’de yürütülen yargılamalardan zorunlu sürgün 

ve nakletme suçunu içeren yargılamalar; The Prosecutor vs. Ahmad Muhammad 

Harun ve Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, The Prosecutor vs. Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir, The Prosecutor ve Abdel Raheem Muhammad Hussein. 

Yargılamalarla ilgili genel bilgiler için Bkz. The Court Today Information Sheet, s. 

4. 

575  Kongodaki olaylar Nedeniyle UCM’de yürütülen yargılamalardan zorunlu sürgün 

ve nakletme suçunu içeren yargılama; The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda’dır. 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/726561CB-7FB5-46BC-9E68-C03279343001/284124/20111215ProsecutorsstatementtoUNSConDarfur1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/726561CB-7FB5-46BC-9E68-C03279343001/284124/20111215ProsecutorsstatementtoUNSConDarfur1.pdf
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yargılanmaktadırlar. Bahsi geçen yargılamalar uzun zamandır sürmesine rağmen 

hiçbirinden henüz bir karar çıkmamıştır.  

Güncel durumda, Bangladeş’te mülteci olan Arakan Müslümanlarının Mynmar’a 

sınır dışı edilmesi için Mynmar ve Bangladeş arasında imzalanan antlaşma üzerine 

başlayan sürgünlerle ilgili olarak UCM, yargılama yetkisinin olduğuna dair görüş 

bildirmiştir.576 Görüşe göre, Bangladeş’te işlendiği iddia edilen suç Roma Statüsü’nün 

7.1.d maddesine göre yargılanmalıdır. UCM’nin bu şekilde görüş bildirmesi sürgün ve 

nakil fiillerinin cezasız kalmaması için önemli bir gelişmedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Yargılamasının ayrıntıları için Bkz. Situation in The Democratic Republic of the 

Congo in the Case of The Prosecutor vs. Bosco Ntanga, ICC-01/04-02/06, 4 January 

2017. https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2017_00011.pdf. Erişim tarihi: 

23.02.2019.  

576  ICC, “ICC Pre-Trial Chamber I rules that the Court may exercise jurisdiction over 

the alleged deportation of the Rohingya people from Myanmar to Bangladesh”, 6 

Eylül 2018. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1403, Erişim tarihi: 

24.02.2019.  

 

https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2017_00011.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1403
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SONUÇ 

Uluslararası ceza hukukunun uluslarası suçların cezalandırılması ve uluslararası 

barışın sağlanması konusunda önemli aşamalardan geçmesine rağmen halen uluslararası 

barışın tam anlamıyla sağlanamadığını, savaş suçları kapsamında insancıl hukuk 

ilkelerine riayet edilmediğini, savaşların veya silahlı çatışmaların yol açtığı ağır 

mağduriyetlerin günümüzde de devam ettiğini söylemek mümkündür.  Özellikle, iç 

savaşların ve savaş yoğunluğunda olmayan silahlı çatışmaların uluslararası toplum 

düzeninin bozulmasına yol açarak uluslarası nitelik kazanması ve devlet dışı aktörlerin 

askerî güçler dışında uluslararası aktör haline gelmeleri gibi nedenlerle, uluslararası 

ceza hukukunda bazı kavramlar karmaşık yapıya sahip olmuş ve tartışmalara sebebiyet 

vermiştir. Kavramların tanımlarının karmaşıklığı ve kapsamları konusunda uzlaşmaya 

varılamaz oluşu, uluslararası ceza hukukunun etkinliğini etkileyebilecek seviyeye 

gelmiştir. Özellikle, kuvvet kullanma yasağı ve meşru savunma kapsamında kavramsal 

tartışmaların yol açtığı zorluklar, Uluslarası Adalet Divanı’ndaki yargılamalarda kendini 

göstermiştir.  

Uluslararası ceza hukukunun etkinliğinin tartışılmasına sebep olan ikinci 

konuysa, ulus devletlerin kurulmasıyla  birlikte egemenlik ve bağımsızlık kavramlarının 

öne çıkması ve devletlerin egemenlik hakkı ile devletlerüstü nitelikte olan uluslararası 

topluma ait düzen kurallarının çatışması sorununun ortaya çıkmasıdır. Ulusların self-

determinasyon hakkıyla, ulusal bütünlüğünün çelişmesi ve devletlerin ülkelerinde 

işlenen bir suçun yargılanmasının uluslararası nitelikteki bir ceza mahkemesi tarafından 

yapılması fikrinden kaçınmaları, bahsi geçen çatışmaya örnek olarak verilebilir.  

Uluslararası düzen ve barışı ihlal eden suçlar, dar ve geniş anlamda uluslararası 

suçlar olmak üzere ikiye ayrılmış olup dar anlamda uluslararası suçlar çalışmanın 

konusu da olan savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları, soykırım suçunu ve saldırı 

suçunu kapsamaktadır. Dar anlamda uluslararası suçlar Uluslararası Ceza 
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Mahkemesi’nde yargılanabilen suçlar olduğundan ve özellikle terörizm ve işkence 

suçunun da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Ancak bu noktada 

da, devletler egemenlik haklarını öne sürerek kapsamın geniş tutulmasının beraberinde 

sorunları da getireceğini öne sürmüşlerdir. Devletlerin tutumu, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ne ve uluslararası ceza hukukunun işlerliğine ve etkinliğine yönelik 

şüpheleri güçlendirmiştir. 

Cenevre Sözleşmeleri, Lahey Sözleşmeleri ve örf ve adet hukukunun kaynaklık 

ettiği insancıl hukuk kurallarının ağır ihlalleri savaş suçlarını doğurmaktadır. İnsancıl 

hukuk kuralları sivillerin korunmasını ve silahlı çatışmalarda yaşanan tahribatın, 

mağduriyetlerin ve vahşetin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Bu kurallara 

uyulmadığında ortaya çıkan savaş suçları da diğer uluslararası suçlar gibi bireylerin 

ceza sorumluluğu ilkesine dayandırılmıştır.  

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu, zorunlu göç hareketleriyle 

yakından ilişkilidir. Barış zamanında gerçekleştirilen zorunlu göç hareketlerinin Roma 

Statüsü 7. madde uyarınca insanlığa karşı suç teşkil etmesi için, “uluslararası hukukta 

izin verilen gerekçeler olmaksızın, belli bir yerde, hukuka uygun olarak ikamet eden 

insanların sürülmesi ya da başka zorlayıcı fiillerle zorla yer değiştirilmeleri” gerekir. 

Savaş zamanında, savaş ya da silahlı çatışmalarla ilişkili işlenebilecek sürgün ve 

nakletme fiilleri üç düzenlemeyle Roma Statüsü’nde savaş suçu sayılmış; ancak 

bunlardan yalnızca Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii maddesinde yer alan hukuka aykırı 

sürgün ve nakletme savaş suçu çalışmanın konusu yapılmıştır. Roma Statüsü’ndeki 

savaş suçu sayılan ve zorunlu göç hareketleriyle ilgili üç maddenin de hem Cenevre 

Sözleşmelerinde hem de örf ve adet hukukunda yeri vardır. Bu doğrultuda, Roma 

Statüsü’nün 8.2.a.vii’de düzenlenen hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun en 

önemli noktalarından bir tanesi, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. ve 45. maddelerine 

yapılan atıftır. Ancak, Cenevre Sözleşmesi’ne yapılan atıf hukuka aykırı sürgün ve 
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nakletme savaş suçunun anlaşılması için yeterli olmamıştır. Zira, IV. Cenevre 

Sözleşmesi’ndeki 49. ve 45. maddeler de konuyla ilgili yorumlanması gereken pek çok 

konuyu barındırmaktadır.  

Tartışılması gereken konulardan ilki “sivillerin güvenliği” ve “askerî 

zorunluluk” kavramlarının anlamlarıdır. Kavramlara ilişkin genel bir tanım yapılamasa 

dahi, geçmişte yaşanan bazı olaylar ve yargılamalar, hangi politikaların sivillerin 

güvenliği ve askerî zorunluluk dahilinde olamayacağını göstermiştir. Bunlar etnik 

temizlik, zorla çalıştırmak için silahlı çatışmalar kapsamında bireylerin ve nüfusun göçe 

zorlanması gibi durumlardır. Cenevre Sözleşmesi’nin metninden kaynaklanan diğer 

tartışılması gereken konu da işgal ile işgal seviyesine ulaşmayan silahlı çatışmalar 

kavramları arasındaki farktır. Tartışmayı doğuran nokta IV. Cenevre Sözleşmesi’ne 

göre her iki durumda uygulanacak insancıl hukuk kurallarının ve korunan sivillerin 

farklı belirlenmiş olmasıdır. Nitekim, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin ve 

45. maddesinin farklı yerlerde yer alması, 49. maddenin işgal durumlarının söz konusu 

olmasıyla devreye girmesi önemli bir farklılık teşkil etmektedir. Doktrindeki 

tartışmalardan ortaya çıkan sonuç, işgal ile işgal aşamasına varmayan silahlı çatışmalar 

arasındaki farkın bölgedeki kontrol değişimiyle ölçülebileceğidir. Bunu belirlemek 

elbette ki kolay olmayacaktır. Ancak her iki durum da Roma Statüsü’nün 8.2.a.vii. 

maddesindeki hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun dahilinde olacak ve 

dolayısıyla işgal aşamasına geçilmiş olsun ya da olmasın uluslararası nitelikteki silahlı 

çatışmada silahlı çatışmayla ilişkili gerçekleştirilecek zorunlu göç hareketleri savaş suçu 

sayılacaktır.  

İşgal kavramının anlamına yönelik tartışmaların yol açtığı bir sorun da Cenevre 

Sözleşmesi kapsamında korunacak kişilerin belirlenmesidir. Roma Statüsü’nden sonra 

hazırlanan Suçun Unsurları Belgesi, hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun 

maddi unsurunu belirlerken, suç konusu fiillerin Cenevre Sözleşmesi’nde korunan 
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kişilere karşı işlenmesi gerekliliğini düzenlemiştir. Cenevre Sözleşmesi de korunan 

kişileri belirlerken işgal ve işgal seviyesine varmayan silahlı çatışmalar ayrımı yapmış 

ve her iki halde de korunan kişileri istisnalarla birlikte kısıtlayacak şekilde 

oluşturmuştur.  

Cenevre Sözleşmesi’nden, Roma Sözleşmesi’nden ve Suçun Unsurları 

Belgesi’nden doğan diğer tartışmalı konu da, suç tipinin maddi unsurunu oluşturan nakil 

ve sürgün kavramları arasındaki fark olmuştır. Özellikle EYUCM’de yapılan 

yargılamalar neticesinde uluslararası nitelikteki silahlı çatışmayla alakalı, ülke içinde 

gerçekleştirilen zorunlu göç hareketleri nakil olarak adlandırılmıştır. Ülke dışına 

gerçekleşenlerse sürgün olarak nitelendirilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde yer verilen 

mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de bu noktada anlam bulmuştur. Zira, 

uluslararası silahlı çatışmalarla ilişkili olarak sürgün edilen mağdurlar mülteciyken, 

nakledilen mağdurlar da yerinden edilmiş kişi olacaklardır. 

Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçunun maddi unsuruna ilişkin 

tartışılması gereken son konu, sürgün ve nakletme fiillerinin savaş suçu sayıldığı diğer 

iki maddeyle arasındaki farktır. Farkın belirlenmesi özellikle içtima konusunda önem 

arz edecektir. Zira her üç suç tipi de nakil ve sürgün fiillerini yasaklamakla birlikte her 

biri farklı nitelikteki özel unsurları içermektedir. Roma Statüsü’nün 8.2.b.viii. 

maddesinde yer alan düzenleme, uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalarla ilgili 

işlenebilen zorunlu göç hareketlerini yasaklayan ve kaynağını örf ve adet hukukundan 

alan bir düzenlemedir. Ayrıca, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin 6. 

fıkrasındaki düzenlemenin de özel olarak tezahürüdür. İsrail’in Filistin topraklarında 

yürüttüğü göç politikaları bahsi geçen maddenin somutlaşmış örneği olup işgal edilen 

topraklara işgalci devletin kendi vatandaşını yerleştirmesini, yani kendi vatandaşını 

göçe zorlamasını yasaklamıştır. 8.2.e.viii. maddedeki düzenlemeyse, ulusal nitelikteki 

silahlı çatışmalarda işlenmesi yasaklanan zorunlu göç hareketleridir. Örf ve adet 
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hukukundan kaynaklanan bu düzenlemede, sivilleri göçe zorlamak değil nakil ya da 

sürgün emrinin verilmesi yasaklanmıştır.  

Savaş suçlarında örf ve adet hukuku önemli bir yer teşkil etmektedir. Bir 

düzenlemenin teammül hukukundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek 

doğuracağı sonuçlar açısından önem taşımaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca, bir 

düzenleme kaynağını teamül hukukundan almıyorsa, sadece sözleşme taraflarını 

bağlayacaktır. Oysa, teamül hukukundan kaynaklanan sözleşme düzenlemesi tüm 

devletleri bağlayacaktır. Genellikle, ICRC’nin kılavuzluğu belirleme yapmada yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca Roma Statüsü’nün 8. maddesindeki düzenleme de bu konuda fikir 

vermektedir. Dolayısıyla göçe zorlamanın savaş suçu oluşturduğu üç madde 

düzenlemesi arasındaki farkı, düzenlemelerin kaynakları ve bağlayıcılıkları açısından da 

değerlendirmek gerekir.  

Hata, hukuka uygunluk sebepleri, bireysel ceza sorumluluğu, iştirak, teşebbüs ve 

içtima gibi uluslararası ceza hukukunun genel hükümlerinin; hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçuna uygulanması hususundaki kaynak eksikliği, çalışmamızda 

vurgulanmıştır. Eksiklik ve boşluk sebebiyle, genel hükümler niteliğindeki bahsi geçen 

konular, uluslararası ceza hukukundaki genel düzenlemelere ilişkin kaynaklar ışığında 

yorumlanarak yazılmıştır. Ancak, uluslararası ceza hukuku, doktrinde de görece yeni 

incelenmeye başlanan bir konu olduğundan, bazı kısımların incelenmesinde varolan 

kaynaklar da yeterli olmamıştır. Dolayısıyla ulusal ceza hukuku sistemlerine yapılan 

atıflarla konu irdelenmiş ancak bu noktada karşılaşılan sorun, uluslararası ceza hukuku 

sisteminin kaynaklarını oluşturan sözleşmelerin birbirlerinden farklı ulusal ceza hukuku 

sistemini haiz, birden fazla devletin katılımıyla hazırlanması olmuştur. Diğer bir 

deyişle, harmonize edilmiş ve tüm taraf devletlerin ulusal ceza hukuku sistemleriyle 

uyumlu bir uluslararası sözleşmenin hazırlanmasının mümkün olmaması nedeniyle, 
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ulusal ceza hukuku sistemlerinin ve doktrinlerinin konunun incelenmesinde doğru bir 

kaynak olmayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır.   

Hukuka uygunluk nedenleri, hata ve içtima konuları hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçu için mutlaka tartışılması gereken, önem arz eden konulardır. 

Sürgün ve nakillerin sivillerin güvenliğinin sağlanması ve askerî zorunlulukların 

gerektirmesi nedenleriyle işlenmesi halinde hukuka uygun olmaktadır. Bu sebeple, her 

iki kavramın hukuki niteliği doktrinde tartışılmış ve genel kabul gören görüşe göre, her 

iki kavram da insancıl hukuk kurallarının istisnası olarak nitelendirilmiştir. Oysa ki, her 

iki kavram da hukuka uygunluk nedeni teşkil etmektedir. Sivillerin güvenliğinin 

sağlanması ve askerî zorunluluklar için gerçekleştirilen nüfus tahliyeleri özel nitelikteki 

hukuka uygunluk sebepleridir. Meşru savunma ve zorunluluk haliyle benzerlik 

gösterseler de ayrı birer hukuka uygunluk sebebi olduğunu ve sadece sözleşmede 

belirtilen suçlar için uygulanabileceğini savunmak daha doğru olacaktır.  

Hata konusu da diğer genel hükümlere ilişkin konularla benzer sistematikle 

incelenmiş, önce konu uluslararası ceza hukuku dahilinde anlatılmış ve daha sonra 

çalışma konusu suç tipine entegre edilmiştir. Özellikle amirin emri, fiilî ve hukukî hata 

konuları birlikte ele alınmıştır. Ancak genel hükümler niteliğindeki diğer konulardan 

farklı olarak hata ve çalışmanın konusunu oluşturan suç tipi için Suçun Unsurları Ek 

Belgesi kaynaklık etmektedir. Konuyla ilgili belirlemeler sonucunda bazı örnekler 

üzerinden hata ve hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu ele alınmıştır. Örnekler 

özelinde, failin 1949 tarihli IV. Cenevre Sözleşmesi’nce korunan kişilerden olmadığını 

düşündüğü sivilleri hukuka aykırı şekilde sürgün etmesi halinin hangi tür hatayı teşkil 

edeceği tartışılmıştır. Bu tartışmada, hatanın şahısta hata niteliğinde olmadığı, fiilî hata 

olduğu ve verilen örnek üzerinden de failin fiilî hatasından yararlanamayacağı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, işgal kuvvetlerinden bir askerin işgal edilen yerdeki 

halkın sürgün edilmesine ilişkin üstünden gelen emri uygulaması ve bu emrin amacının 
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faile bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak olarak tebliğ edilmesi halinde; faile 

araştırma yükümlülüğü getirilmesi şartıyla, failin amirin emri savunmasından 

faydalanabileceği tarafımızca savunulmuştur. Konuyla ilgili son örnekse, uluslararası 

nitelikteki silahlı çatışmanın bitmiş olmasına rağmen, failin bu durumu bilmeyerek 

bölgedeki kişileri sürgün etmesine ilişkindir. Bu örneğe ilişkin tartışmanın sonucunda 

hukuka aykırı sürgün ve nakletme fiili oluşmayacağı; ancak şartların sağlanması halinde 

Roma Statüsü’nün 7. maddesinde yer alan halkın sürülmesi ve zorla nakli suçuna vücut 

verecebileceği ortaya konmuştur.  

Çalışmamızda suçun analizi başlığı altında tartışılan son konu içtimadır. 

Çalışmada, uluslararası ceza hukukunda bileşik suç, fikri içtima ve zincirleme suç gibi 

konuların iç içe geçtiği ve dolayısıyla içtimanın karmaşık yapıda olduğu sonucuna 

varılmıştır. En önemli nedeni, Roma Statüsü’nde yer alan bazı ihlallerin benzer 

unsurlara sahip olmasıdır. Hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu da bu durumu 

çok bariz şekilde örneklemektedir. İçtima konusunda mahkeme kararları temel 

kaynaktır ve EYUCM’de ortaya konulan Celebici Testi içtima konusunun karmaşık 

yapısını çözmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızda bu testin hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçuna uygulanması; yani benzer unsurlu diğer suç tipleriyle 

karşılaştırılmasıyla ortaya çıkabilecek durumlar örneklendirilerek irdelenmiştir. Hukuka 

aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu, insanlığa karşı suçlardan sivillerin sürgünü ve 

zorla nakli suçuyla ayrı unsurları ihtiva ettiğinden iki ayrı fiilden ve iki ayrı ihlalden söz 

edilecektir. Dolayısıyla fail her iki suçtan dolayı ceza alacaktır. Öte yandan, Roma 

Statüsü’nün 8.2.b.viii maddesinde düzenlenen suç tipi, hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçunu kapsadığından, fail yalnızca Roma Statüsü’nün 8.2.b.viii. 

maddesinden sorumlu olacaktır. Zira kaynaşmış iki suç tipinden söz edilmektedir. 

Açıklanan konular, uygulamadaki sorunlar cezasızlık konusuyla birleştirilerek 

çalışma sonlandırılmıştır. UCM’nin kurulmas ve kapsamında yapılan yargılamalar 
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cezasızlığın önlenmesi konusunda büyük ve önemli bir adımdır. Ancak, mahkeme 

nezdinde usul ve Roma Statüsü’nde kaleme alınan ihlallerin içeriklerinin karmaşıklığı 

UCM’nin etkinliğini sorgulamaya neden olmaktadır. UCM’de yer alan ihlallerden biri 

olan hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu da karmaşık yapıdadır. Ayrıca, 

politik sebepler de mahkemenin cezasızlığı önlemek konusunda başarıya ulaşamadığını 

göstermektedir.  
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ÖZET 

Savaşların ve silahlı çatışmaların doğal sonucu olan zorunlu göç hareketleri, 

bazen de devletlerin silahlı çatışma stratejisi olabilmektedir. Roma Statüsü’ne göre, 

uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalar sırasında devlet görevlilerinin sivilleri göçe 

zorlaması bir savaş suçu ve aynı zamanda insancıl hukukun ağır ihlalidir. Çalışmada, 

hangi şartların varlığı halinde, zorunlu göçün savaş suçu sayıldığı incelenmiştir. Ayrıca 

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Roma Statüsü’nün cezasızlığı önleme noktasındaki 

etkinliği ülke örnekleri ve hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçu kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada öncelikle uluslararası ceza hukuku, uluslararası suçlar, savaş suçları 

ve insancıl hukuk kavramları incelenmiştir. Daha sonra, zorunlu göç hareketlerinin 

savaş suçu teşkil ettiği durumlara bakılmıştır. Uluslarası toplum düzeninin sağlanması 

ve korunması sürecinde uluslarası nitelikteki ceza mahkemelerinde alınan kararlar ve 

uluslarası sözleşmelerde yer alan düzenlemeler ışığında hukuka aykırı sürgün ve 

nakletme savaş suçu analiz edilerek, çalışma detaylandırılmıştır. Nihayet, cezasızlık 

konusu hukuka aykırı sürgün ve nakletme savaş suçuyla ilişkilendirilerek, çalışma 

sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu göç, Sürgün, Nakletme, Nüfus Tahliyesi, Savaş Suçları, 

Uluslararası Suçlar, İnsancıl Hukuk 
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ABSTRACT 

The forced migration movements, which are the consequence of wars and armed 

conflicts, can also be the armed conflict strategies of states’ agents. According to the 

Rome Statute, under some circumstances forcing the civilians to migrate during 

international armed conflicts is a war crime and a serious violation of humanitarian law. 

In this study, it was examined which conditions were considered as forced war crimes. 

Furthermore, the International Criminal Court and the effectiveness of the Rome Statute 

in the prevention of impunity have been evaluated within the scope of country examples 

and unlawful exile and transfer war crimes. 

In this study, firstly, the concepts of international criminal law, international 

crimes, war crimes and humanitarian law have been examined. Afterwards, the cases 

that forced migration movements constitute war crimes have been scrutinised. In the 

process of ensuring and preserving the international social order, the war crime of 

unlawful deportation and transfer has been analyzed in the light of the decisions taken 

by the international criminal courts, the international conventions and doctrine 

resources. Finally, this study has been terminated by linking the subject of impunity 

with the war crime of unlawful deportation and transfer. 

Keywords: Forced migration, Transfer, Deportation, Evacuation, War Crimes, 

International Crimes, Humanitarian Law 

 

 

 

 

 




