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GİRİŞ 

İoanna Kuçuradi’ye göre insan hakları “her şeyden önce bir fikir, bir 

düşüncedir.”1 Ancak yine Kuçuradi’nin ifadesine göre insan hakları “teorik düşünce 

alanında, hala, oldukça karışık bir konu, eyleme yönelik düşüncede ise önemli, ama 

nereye yerleştirileceği pek belli olmayan, bu nedenle de siyasal sömürüye açık, 

dolayısıyla korkulur bir konu olarak duruyor”2. Teorik alandaki karışıklığın nedeni 

insan hakları kavramının belirli ve açık anlamına yer verilmeyişi ve bu nedenle de 

eyleme yönelik farklı yaklaşımlara yol açmasıdır.  Çalışmamız açısından insan 

haklarının siyasal sömürüye açık olma durumu ve eyleme yönelik farklı yaklaşımların 

insan hakları açısından hangi sonuçları doğurduğu açıklığa kavuşturulmaya 

çalışılacaktır. İnsan haklarının siyasal sömürüye açık olması özellikle en ağır insan 

hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği durumlar olan savaş/silahlı çatışma gibi konularda 

ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde Haklı Savaş tartışmaları açısından da ve insan hakları ile devlet 

güvenliği arasındaki gerilimli ilişkinin kaynağı olarak da söz konusu teorik karışıklık 

öncelikli sorun teşkil etmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası 

ilişkileri düzenlemeye yönelik Birleşmiş Milletler sistemi sadece savaşı önlemek ve 

uluslararası güvenliği sağlamak amacıyla tesis edilmemiştir. Bu amaçlara ek olarak 

temelde bu amaçları sağlamak için belirli bir insan hakları düşüncesine dayananan 

uluslararası düzeni oluşturma çabasının bir göstergesidir. Savaşı önlemek ve 

uluslararası güvenliği tesis etme amacı Birleşmiş Milletler Antlaşması3’nın kuruluş 

                                                            
1  İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2007, s. 56. 

2  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 161. 

3  https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf (E.T. 7.4.2016) 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf
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amaçlarından sadece biri olarak belirtilmiştir. Günümüz açısından küresel güvenlik 

tartışmaları bağlamında askeri müdahaleler, silahlı çatışmalar, terörizm gibi insan 

haklarının en ağır şekilde ihlal edildiği olguları değerlendirecek olursak da en önemli 

amacının bu olması gerektiğini söylemek yanlış bir çıkarım olmayacaktır.  Fakat insan 

haklarının korunması açısından önümüzde önemli bir konu olarak insan hakları 

kavramının açık bir şekilde ortaya konulması meselesi durmaktadır. Söz konusu açıklık 

eksikliği uluslararası belgelere ve dolayısıyla insan hakları hukukuna da yansımaktadır4.  

Kuçuradi “Bir kavram ne zaman tehlikeli olur?” diye sorar ve “İçeriği bulanık 

olduğu halde, herkes bu kavramı bildiğini sanınca. Korkarım, insan hakları tehlikeli bir 

kavram olmuştur bile. Felsefe onları yeniden ele almalı, içeriklerini didiklemelidir.” 

diyerek soruyu cevaplar5. Kuçuradi bu kavramsallaştırmanın tehlikeli olmasında da 

yarattıkları sonuçlardan da insanlık olarak bizleri sorumlu tutar6. Tehlikeli olan bu 

kavramların sömürülmesine karşı savaşma işinin de felsefeyle olacağını belirtir7. Tam 

da bu nedenle insan hakları kavramının açık ve net biçimde ortaya konması çalışmamız 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmanın amacı insan hakları ile günümüzde insan haklarını korumak 

iddiasıyla açıldığı ve insan haklarının gerekliliği iddiasıyla meşrulaştırılmaya çalışılan 

kozmopolitan Haklı Savaşlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve söz konusu savaşlara 

insan haklarını korumak için mi yoksa insan haklarına rağmen mi başvurulduğunu 

                                                            
4  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 113. 

5  İoanna Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, 

Yayına Hazırlayan, İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 

2009, s.73. 

6  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 1. 

7   Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 10. 
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olgular ve olaylar üzerinden belirlemeye çalışmaktır. Bu bağlamda yapılan askeri 

müdahaleler insan haklarının lehine mi yoksa insan hakları yeni savaşlarla kurulmaya 

çalışıldığı iddia edilen küresel hegemonya(imparatorluk) için bir kılıf olarak mı işlev 

görmektedir? sorusu cevaplanmaya muhtaçtır8.  

II. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen çağdaş uluslararası barış hukukunun 

temelleri insan haklarının felsefi temelleri üzerine inşa edilmiştir. Fakat bu temele bağlı 

ortaya çıkan çağdaş barış hukukunun insan haklarına dayalı felsefi temelleri Soğuk 

Savaş sonrası tek kutuplu dünya anlayışıyla birlikte hegemon güçlerin tanımladığı 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin ahlâki ilkeler sistemi üzerinden aşındırılmaktadır. 

Savaşı başlatan tarafın normatif ölçütlerinden oluşan kozmopolitan Haklı Savaş teorisi 

bu noktada hegemon gücün yararına Birleşmiş Milletler sisteminin dayandığı çağdaş 

uluslararası barış hukukunu da aşan ahlâki ilkelere bir gönderme olarak karşımıza 

çıkmaktadır9. Bu bağlamda Costas Douzinas’ın sorduğu “insan hakları günümüzde 

olması gerektiği gibi evrensel boyutta zulüm ve tahakküme karşı bir duvar olarak 

tanımlanabilir mi yoksa yükselmekte olan bir otoriter imparatorluğun ideolojik kılıfı 

haline mi getirilmektedir?”10 sorusunu cevaplamak önem taşımaktadır. Bir açıdan 

bakıldığında insan hakları hala güç politikalarına ve tahakküme karşı bir direnç noktası 

oluşturmak işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Ama diğer taraftan bakıldığında 

özellikle Batılı devlet politikaları insan hakları ihlallerinin mağdurları üzerinden 

kozmopolitan bir yaklaşımı benimsediklerini iddia etmekte ve bunun bir sorumluluk 

                                                            
8  Costas Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, Ekim 2017, s. 7. 

9  Hans Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, Alkım Yayınevi, İstanbul, 

Haziran 2005, s. 439. 

10  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 7. 
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olduğunu ileri sürerek uluslararası askeri müdahalerlerle dünyayı kendi ideolojik 

paradigması üzerinden siyasal olarak daha da bölmektedir11. Uluslararası askeri 

müdahale pratikleri insan haklarının etik temelde inşa etmeye çalıştığı görüşleri tersine 

çevirerek insan haklarını uluslararası politikanın aracı haline getirmiş insan hayatını 

düzenleyen bir argümana, dolayısıyla da kendi hegomonik iktidarının ve 

uygulamalarının ifadesi haline dönüştürmüştür. Bu dönüşümün ayrılmaz parçası olarak 

savaş da tüm tahakküm tekniklerinin ve güç ilişkilerinin matrisi haline gelmiştir12.  

Çalışmanın “İnsan Hakları Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması” isimli ilk 

bölümü iki alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde insan hakları kavramı ele 

alınacaktır. İnsan haklarının felsefi açıdan temellendirilmesi ve bunun çalışmamız 

açısından önemi açıklanmaya çalışılacaktır. Kuşkusuz insan haklarının felsefi açıdan 

temellendirilmesinin önemi anlaşılmadan ona bağlı uluslararası hukukun ortaya 

çıkardığı veya çıkarması gerektiği prensiplerin meşruiyet sorununu çözmek mümkün 

görünmemektedir. Daha sonra insan haklarının insan onuru kavramıyla ilişkisi ve bunun 

bilgisel temellendirme olarak yerindeliği üzerinde durulacaktır. Normların türetilme 

kaynağı olarak insan hakları konusuna değinilecek ve insan haklarına farklı yönlerden 

yaklaşımlara bakılacaktır. İnsan haklarına ilişkin farklı temel yaklaşımlar insan 

haklarıyla ilgili ortaya çıkan sorunlara da farklı cevaplar vermektedir Söz konusu farklı 

temel yaklaşımları ortaya koymadan çalışmamız açısından hangi insan hakları 

anlayışından hareket edilmesi gerektiğini anlamak mümkün görünmemektedir. Yine 

birinci bölümde Kuçuradi’nin düşüncesi bağlamında insan hakları belirli bir etik 

kavrayış barındırdığını için değer kavramına değinilecek ve değerin anlaşılmasından 

çıkarılabilecek sonuçlar üzerinde durulacaktır. Değer kavramının günlük söylem 

                                                            
11  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 438. 

12  M. Hardt& A. Negri, Çokluk, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 29. 
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boyutunda karşılaştığımız genellikle pozitif yükten arındırılarak nötr ve objektif bir 

değer kavramsallaştırılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde durulacaktır. 

 İnsanın tür olarak değerinin öznel karşılığı onurdur, onursa insanın değerinin 

felsefi/antropolojik bilgisinden oluşmaktadır13. İnsanın sahip olduğu bu özellik ve 

olanakları kapasitesinin hayata geçmesi ve gelişmesi için belirli tür muamelelerde 

bulunmasını ve yine belirli tür muameleler görmesini gerekli kılmaktadır. Kuçuradi’nin 

değineceğimiz görüşü söz konusu belirli tür muamele taleplerinin de insan hakları 

sayesinde ifade edilebildiğini belirtmektedir. Kuçuradi’ye göre kişi olarak tek tek değil 

insan türünün onurundan bahsetmek mümkündür ki bu noktada da insan onurunun tekil 

kişiler üzerinden yok olsa dahi tür olarak insanın onuru hep var olmaya devam edecek 

ve korunacaktır. Hukukun çoğu zaman bunu göz ardı etmesi insan haklarının etik 

boyutunu bu bakış açısıyla değerlendirmek onun ön plana çıkarılmasına hizmet 

edecektir. Böylelikle insan hakları etik haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan 

hakları düşüncesinin bireye din, dil, ülke gibi öğeler üzerinden değil de salt kişi olması, 

insan türünün bir üyesi olması nedeniyle bağımsız bir birey olarak değerlendirilmesi 

insan haklarının kozmopolitanizmle koşutluk taşıyan yanını ortaya koymaktadır14. 

Kozmopolitan değerler üzerinden şekillendiği iddia edilen Kozmopolitan Haklı 

Savaş’ın insan haklarını koruma konusunda işlevsel bir araç olduğuna yönelik görüşün 

yerinde bir tespit olup olmadığının ortaya konulması açısından birinci bölümde insan 

haklarının bu anlayışı özellikle tercih edilecektir. 

Birinci bölümün ikinci alt bölümdeyse çalışmamız bağlamında insan haklarının 

korunması, korunma sırasında karşılaşılan sorunlar, bu sorunlar karşısında insanlığın 

sorumluluğu ve bu konuda çalışmayla sınırlı olarak koruma mekanizmaları konuları 

                                                            
13 Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 72. 

14 Harun Tepe, İnsan Hakları Felsefesi, BilgeSu , 2018, Ankara, s. 164.  
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üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ilk olarak insan haklarının evrenselliği sorununa 

değinilecektir. Çünkü hem insan hakları hem de Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan 

temel dayanaklarından biri insan haklarının evrensellik iddiası üzerinden 

tartışılmaktadır. Bu iddiaya karşıt olarak bazı yerel ve bölgesel iddialar ileri 

sürülmektedir. Söz konusu yerel ve bölgesel iddiaların özellikle askeri müdahaleler 

bağlamında değerlendirilerek insan haklarının ve dolayısıyla da Haklı Savaş teorisinin 

kozmopolitan görüşler çerçevesinde ele alınacak evrensellik iddiası karşısındaki 

konumları çalışmamız açısından önem arz etmektedir. Daha sonra günümüzde 

gerçekleştirilen küresel askeri müdahalelerin ağır insan hakları ihlallerine neden olması 

nedeniyle insan haklarının korunmasının günümüzde de hala cevaplanması gereken en 

öncelikli problem olup olmadığı ve bu insan haklarının diğer devletler veya uluslararası 

örgütler tarafından engellenmesinin bir sorumluluk olup olmadığı açıklığa 

kavuşturulmaya çalışılacaktır. Alt bölümün son bölümündeyse tarihsel süreçte genel 

bağlamda insan haklarını koruma mekanizmalarının nasıl geliştiği ve günümüz 

açısından bu mekanizmalarının insan haklarını korumada yeterli olup olmadığı bu 

konuda ortaya çıkan kurumlar ve uluslararası belgeler bağlamında tartışılarak tezin ana 

konusu olan askeri müdahalelerle sınırlı kalınarak incelenecektir.  Uluslararası askeri 

güç kullanımın genel kuralı olan Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ilgili maddeleri ve 

istisnaları üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu istisnaların 

ahlaki olarak farklı yorumlanmasıyla genişletilerek işlevsiz hale getirilmesi tartışmaları 

açısından bu genel kural ve istisnalar önem arz etmektedir. 

Tezin ikinci ana bölümü olan “Kozmopolitan Haklı Savaş Teorisi” isimli bölüm 

iki alt bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Haklı Savaşın anlam bakımından içeriğinin 

tarihsel süreçte nasıl içeriklendirildiği ele alınarak Haklı Savaşın Hristiyan geleneğinden 

hangi boyutlarda etkilendiği Aziz Augustinus ve Aziz Aquinas’ın görüşleri 

çerçevesinde ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra ortaya çıkan özellikle coğrafi 
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keşifler, yerli sorunu, uluslararası deniz ticaretinin serbestleştirilmesi, uluslararası 

hukukun ilk girişimleri gibi olgularla Haklı Savaş düşüncesinin içeriğinin tekrar nasıl 

şekillendirildiği Francisco de Vitoria’nın ve Hugo Grotius’un ortaya koyduğu fikirler 

üzerinden değerlendirilecektir. Modern bağlamda Haklı Savaş teorisini anlamak için bu 

tarihsel geçişlerin ve Haklı Savaşın Hristiyanlık, Orta Çağ, Geç Skolastik ve Reform 

süreçlerinde geçirdiği temel değişiklikleri ortaya koymadan günümüz açısından modern 

ve kozmopolitan değerlendirmesini anlamak oldukça güçtür. Bu nedenle daha sonra 

aydınlanma düşüncesiyle birlikte daha seküler bir yapıya bürünen modern Haklı Savaş 

teorisini Immanuel Kant’ın, Hans Kelsen’in, daha sonra II. Dünya Savaşı ve Soğuk 

Savaş gibi olguların da ortaya çıkmasıyla birlikte John Rawls ve Michael Walzer’ın 

düşünceleriyle birlikte yeniden ele alınışını değerlendirmek gerekmektedir. Böylelikle 

Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte Batı blokunda tekrar önem kazanan ve revize edilen 

Haklı Savaş düşüncesinin günümüz askeri müdahaleleri açısından insan haklarının 

korunmasında uluslararası hukukun yeterliliğinin tartışıldığı zamanlarda nasıl bir 

ahlakilik zemini yarattığı ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Çalışmanın ikinci ana bölümünün diğer alt başlığındaysa Haklı Savaş 

düşüncesinin kozmopolitan düşünce ve kozmopolitan barış fikri üzerinden nasıl tekrar 

ele alındığı, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası olgularla nasıl bir ilişkiler ağı 

kurulduğu, son olarak da kozmopolitan anlayış çerçevesinde tarihsel süreçte ortaya 

çıkan çeşitli Haklı Savaş ilkelerinde gidilen sadeleştirme sonucu hangi ilkelerin 

günümüzde ağırlıklı olarak yankı bulduğu ve bu ilkelerin günümüzde gerçekleştirilen 

askeri müdahalelerin yorumlanmasını nasıl etkilediği yine düşünürlerin söz konusu 

ilkeleri ve tarihsel perspektifte bu ilkeleri nasıl yorumladıkları ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. Kozmopolitan anlayış Antik Yunan’dan günümüze kadar ki süreçte bazı 

dönemlerde tarih sahnesine çıkmış bazı dönemlerdeyse unutulmaya yüz tutmuştur. 

Kozmopolitan anlayış içerik olarak döneminin düşünürlerinin yaşadığı coğrafya ve 
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koşullar dolayısıyla önemli değişikliklere uğramıştır. Özellikle Soğuk Savaş’ın 

bitimiyle birlikte dünyanın tek kutuplu bir yöne doğru çekilmesi küreselleşme olgusunu 

da ortaya çıkarmış ve bu bağlamda da kozmopolitan anlayış yeni ortaya çıkan olguları 

yorumlamada başvurulan bir anlayış olarak göze çarpmaya başlamıştır. Kozmopolitan 

anlayışın kozmopolitan anlayışı şekillendiren düşünürlerin zihinsel dünyalarından ve 

tasarladıkları düşünceleri içeren entelektüel olarak çizdikleri çerçeveden yola çıkarak 

maddi hayata nasıl yansıdığı çalışmanın konusuyla sınırlı olmak kaydıyla bazı olgularla 

açıklanabilir görünmektedir. 

 

İlk olgu olarak sermaye ve teknolojinin serbest dolaşımıyla birlikte ulus 

devletlerin belirlediği sınırlar belirli çerçevelerde gittikça daha hızlı aşınmakta ve bu 

bağlamda betimleyici rolü küreselleşme oynamaktadır. Ulus devletlerin sınırları içinde 

yaşanan ekonomik ve siyasi olaylar küreselleşmeyle birlikte artık sadece sınır içinde 

kalan olaylar olarak karşımıza çıkmamaktadır. Buna bağlı olarak da ulusal sınırlar 

içinde yaşamakta olan bireylerin hayatları da sayılan etkenlerden tarih boyunca olumlu 

ya da olumsuz hiç etkilenmediği kadar doğrudan etkilenmekte ve bu olgular etrafında 

şekillenmektedir. İkinci olarak bu küreselleşmenin önündeki engellerin yani hem ulus 

devletlerin egemenlik haklarının yavaşça eritilmesi hem de Soğuk Savaş sürecinin iki 

kutuplu dünyasının ortadan kalkarak tek kutuplu bir dünyaya evrilmesi verilebilir. 

Üçüncü olgu olarak 1980lerin neoliberal politikalarına karşı süreç içerisinde oluşan 

toplumsal muhalefetin de küreselleşmesi kabul edilmektedir. Bu toplumsal muhalefete 

değerler açısından yaklaşıldığında bireyselleşmenin etkisi de görünür hale gelmekte ve 

bu bireyselleşme belirli bir hayat tarız, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi 

söylemlerle meşrulaştırılma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir15. 

                                                            
15 David Harvey, “Postmodernliğin Durumu”, Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis 

Yayınları, 1997, s. 195-196. 



  9 

 

Kozmopolitan anlayışı çalışmamızla bağlantılı olarak ele alırsak insan haklarının 

dünyanın gündemine gelmesiyle yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1948 

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin kabul edilmesiyle birlikte 

insan haklarının öneminin bu tarihten öncesine göre çok daha artacağı anlaşılmıştır. 

Ancak 1990lı yıllarla birlikte dünyanın tek kutuplu hale gelmesi sosyalizmle Keynesçi 

refah devleti arasındaki evrensel rekabet söylemi terk edilerek bu boşluk demokrasi ve 

insan hakları gibi söylemlerin geçerli hale getirilmeye çalışıldığına tanık olunmuştur. 

1990larla birlikte insan hakları ana söylem haline gelmiş ve bu ana söyleme bağlı olarak 

da ırkçılık, kültürcülük, köktendincilik gibi muhalif alternatif söylemler yeniden 

yorumlanmıştır. Bu yorumlama daha çok küreselleşme ve bunun yerel faktörüleri olarak 

tanımlanmaya çalışılmıştır16. Böylelikle küresel olarak uluslararası iş birliği politikaları 

güçlendirilerek uluslarüstü kurumlar gittikçe etkilerini ve önemleri arttırmaya başlamış 

hatta yeni dünya düzeninde kutsal bir konuma yükseltilmişlerdir. Çalışmamız açısından 

da önemli olan bu husus özellikle 1990lı yıllarda gerçekleştirilen askeri müdahalaleler 

küreselleşme ve kozmopolitan tezlerin aşırı şekilde iyimser çizdiği tablonun 

sorgulanmasına neden olmuştur. Bu eleştirel yaklaşımların artmasında tek kutuplu 

dünyanın hegemonu haline gelen ABD’nin 1990lı yıllarda takip ettiği uluslararası 

arenada çok taraflı karar alma mekanizması, görece daha küçük devletlere karşı izlediği 

hayırsever çizgiyi ve “yumuşak güç” politikasını 2000li yıllarla birlikte terk ederek(ki 

burada dönüm noktası 2001 yılında gerçekleştirilen ABD terör saldırılarıdır) ulusal 

çıkarını açıkça ortaya koyan, uluslararası arenada tek taraflı karar alma mekanizmasına 

                                                            
16 Michael Hardt, Antonio Negri, "Marx's Mole is Dead! Globalisation and 

Communication", 13 Şubat 2002, https://libcom.org/library/marx-s-mole-is-dead-

globalisation-and-communication-michael-hardt-antonio-negri (Erişim T. 02.08.2018) 

 

https://libcom.org/library/marx-s-mole-is-dead-globalisation-and-communication-michael-hardt-antonio-negri
https://libcom.org/library/marx-s-mole-is-dead-globalisation-and-communication-michael-hardt-antonio-negri
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dayalı ve saldırgan diye nitelendirilebilecek bir dış politika izlemeye başlamasının rolü 

büyüktür. Bu değişimle birlikte küreselleşme olgusu da evrensel bağlamda tüm 

toplumsal yapıları kökten değiştirmiş ve tek kutuplu dünyanın gereklerine göre 

dönüştürmüştür17. ABD’nin dış politikasında yaşanan bu değişim kozmopolitan 

anlayışla birlikte değerlendirildiğinde insan hakları için verildiği iddia edilen haklı 

savaşların, bu savaşların meşruiyetini sağlamak için ortaya atılan ahlaki savların, 

uluslararası düzeyde bunları pratiğe dökme aracı olarak kullanılan kozmopolitan askeri 

insancıllığın ve müdahalelerin giderek farklı açılardan sorgulanması gerekmektedir.  

Söz konusu inceleme öncelikle kozmopolitanizmin postmodern anlayışla barışa 

nasıl yaklaştığı liberal küresel politikayla bağlantısı üzerinde durularak başlayacak daha 

sonra bunun Haklı Savaş düşüncesine ve kozmopolitan revizyonuna nasıl bir katkı 

sunduğu incelenecektir. Kozmopolitan Haklı Savaşın günümüz askeri müdahalalerin 

ahlaki temellerini attığı yönündeki kabulün yerinde olup olmadığı değerlendirilecektir. 

Bu açıdan Cecile Fabre’nin ve John Lango’nun düşünceleri üzerinde durulacak ve 

sonuç olarak da kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin çeşitli Haklı Savaş ilkelerini 

eleyerek sadeleştirdiği çekirdek Haklı Savaş ilkeleri savaşın hem ius ad bellum hem de 

ius in bello boyutlarında ele alınacaktır. Bu bölümle birlikte Haklı Savaş teorisinin 

tarihsel süreçte oynadığı egemen lehine rol ortaya konmaya çalışılacak, egemenin 

iradesinin ahlaki temellerini Haklı Savaş teorisi üzerinden tarihin her döneminde 

karşılaştığı olgulara göre tekrar tekrar inşa ettiği düşüncesi ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 

Çalışmanın üçüncü ana bölümü “İnsan Haklarını Koruma Vasıtası Olarak Haklı 

Savaşın Uluslararası Hukuka Yansımaları ve Ortaya Çıkan Sonuçlar” ismini 

                                                            
17 David Harvey, Yeni Emperyalizm, Çev. Hür Güldü, İstanbul, Everest Yayınları, 

2003, s. 6. 
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taşımaktadır. Bu ana bölüm üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk alt bölümde Soğuk Savaş 

sonrası dönem ve yeni bir olgu olarak ortaya çıkan küresel terörizm açısından Haklı 

Savaş düşüncesine başvurulmasının nasıl tekrar gündeme geldiği üzerinde durularak bu 

yeni olgular çerçevesinde Haklı Savaşın nasıl bir işlev üstlendiği incelenecektir. Daha 

sonra küresel askeri müdahale pratikleri açısından revizyona uğrayan Haklı Savaş 

düşüncesinin nasıl bir ahlaki meşruiyet zemini oluşturduğu ortaya konmaya çalışılacak 

ve bu bağlamda askeri müdahalelerin haklılaştırılmasında dayanılan insancıllık kavramı 

askeri insancıllıkla birlikte ele alınarak askeri müdahale pratiğinin tamamlayıcı bir 

unsur olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda özellikle Soğuk Savaş 

sonrası dönem ve küresel terörizme verilen ABD merkezli küresel askeri karşılıklar 

açısından uluslararası hukukun mevcut durumu değerlendirilerek insan hakları açısından 

hangi olumsuz etkiler yarattığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Buradaki askeri 

insancıllık ve Haklı Savaş düşüncesinin küresel askeri müdahalelerle ilgili olarak ortaya 

koyduğu işlev anlaşılmadan küresel askeri müdahale pratiğinin iddia edildiği gibi insan 

haklarını korumak için mi yoksa tam tersi bir hegemonik imparatorluğun kurulmasında 

bir araç olarak mı işlev gördüğü açıklığa kavuşturulamayacaktır. 

Üçüncü ana bölümün sonraki alt bölümününde yukarıda bahsedilen küresel 

askeri müdahalelerin uluslararası hukukla tartışmalı olan ilişkisi ele alınacak ve de facto 

olarak gerçekleştirilen askeri müdahalelerin uygunluğunun de iure olarak da uygun hale 

getirilmesi çabasını da içeren insancıl müdahale kavramı ele alınacaktır. İnsancıl 

müdahale pratiğinin tarihsel süreçte özellikle ondokuzuncu yüzyılda oynadığı emperyal 

role değinilerek günümüzde insan hakları ihlallerini engellemek için yapıldığı öne 

sürülen insancıl müdahaleyle ilişkisinin olup olmadığı öncelikli tartışmadır. Liberal 

anlayış üzerinden şekillenen insancıl müdahale olgusu ve bunun da uluslararası hukuk 

açısından doğurduğu sonuçlar kritik önemdedir. Çünkü uluslararası hukukun 

dayanaklarından biri olan egemenlik ilkesiyle insancıl müdahale gibi liberal-kozmopolit 
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bakış açısıyla ele alınan egemenlik ilkesi farklı anlamlar taşımakla birlikte birbiriyle 

çatışan bir yapıya sahiptir. Bu iki egemenlik anlayışı arasındaki ilişkinin hangi tarafa 

doğru erozyona uğradığını ortaya koymak çalışmamız açısından önem arz etmektedir. 

Egemenliğin küresel askeri müdahaleleri meşrulatıran bir zemin yaratan insancıl 

müdahale çerçevesinde değerlendirilmesi ve bunun eleştirisi sonucu uluslararası bazı 

girişimler söz konusu olmuştur. Bu bağlamda insancıl müdahale tartışmalarına ek olarak 

koruma sorumluluğu kavramı ortaya atılmış ve kendi devletleri tarafından ağır insan 

hakları ihlalleri gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu devletin egemenlik hakkının 

askıya alınabileceği ileri sürülmüştür. Bu durumda da insan hakları ihlallerinin önüne 

geçmek için koruma sorumluluğu kapsamında askeri müdahalede bulunulabileceği ve 

bu askeri müdahalenin de uluslararası hukuka uygunluğu noktasında henüz yasal 

olmasa da meşru olarak kabul edilmesinin önü açılmak istenmektedir.   

Üçüncü bölümün son alt bölümündeyse insan haklarının korunmasıyla ilgili 

olarak Haklı Savaşın nasıl bir işlev üstlendiği üzerinde durularak bu mevcut güncel 

Haklı Savaşın insan haklarını korumayla ilgili problematiğin neresinde yer aldığı 

açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde bahsedilen insan 

onurunun bilgisine dayalı insan hakları anlayışıyla Haklı Savaş düşüncesinin askeri 

müdahaleleri haklılaştırma işlevi arasındaki ilişki değerlendirilerek Haklı Savaş 

düşüncesinin bu bağlamda yol açtığı açmazlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra da bu 

açmazlar üzerinden bir değerlendirme yapılarak Haklı Savaş düşüncesinin tarihsel 

perspektifi de göz önünde bulundurulacak ve bu bağlamda Haklı Savaş düşüncesinin 

insan onuru bilgisine dayalı insan haklarını koruma yönünde bir işlev mi gördüğü yoksa 

küresel hegemonik bir imparatorluğun eylemlerini meşrulaştırıcı bir işlev mi gördüğü 

açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 

I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 

A. İnsan Haklarının Felsefi Açıdan Temellendirilmesinin Önemi 

İnsan haklarından ne kastedildiği, bu hakların neler olduğu, hangi hakların 

evrensel olarak kabul edilebileceği, hangi haklara öncelik tanınacağı, hangi hakların 

bazı haklar yönünden geride bırakılabileceği, hangi hakların temini bakımından 

uluslararası düzeyde baskı uygulanması gerektiği, hangi haklar için uluslararası 

müdahale prosedürleri işletileceği, hangi haklar için savaş yapılabileceği gibi sorulara 

verilecek cevaplar değişkenlik taşımaktadır. Kişinin insan haklarından ne anladığı bu 

sorulara vereceği cevaplardaki konumuna bağlıdır18. Kişilerin, devletlerin, uluslararası 

örgütlerin bu sorulara verdikleri cevaplar, bu cevaplara göre şekillendirdikleri 

uygulamalar insan haklarından ne anladıklarının ve insan haklarına hangi konumdan 

yaklaştıklarının ortaya konması açısından önem arz etmektedir.  

Jeremy Waldron’a göre insan hakları kavramı her ne kadar insanlık açısından 

etkili ve cazip bir kavram olarak karşımıza çıksa da felsefi anlamda dayandığı temeli 

ortaya koymak çok zordur19. Dolayısıyla kavramları felsefi olarak temellendirmek zor 

                                                            
18  Jerome J. Shestack, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Liberal Düşünce, Cilt:11, 

No 43, Yaz 2006, s. 89. 

19  J. Waldron, “‘Nonsense Upon Stilts’, Bentham, Burke and Marx on the rights of 

Man” London, s166-209’dan aktaran Michael Freeman, Human Rights, Polity 

Press, 2nd Ed., Cambridge, 2014, s. 41. 
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ama gerekli bir uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bazı kavramların 

felsefi olarak tartışmalı olması bu kavramların içinin boşaltılarak siyasi amaçlarla 

kullanılmaya açık hale getirilmesi tehlikesini de barındırmaktadır. İnsan hakları da bu 

kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır20. İnsan haklarının kendi anlamından 

koparılarak farklı siyasi amaçlarla kullanılmaması için insan haklarının araç olarak değil 

amaç olarak varlığının kabul edilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta bunun 

için de felsefi temellendirmesinin yapılması gerekmektedir.  

İoanna Kuçuradi’ye göre insan hakları bazı gerekleri her insanla ilgili olarak ayrı 

ayrı dile getiren haklardır. İnsan hakları bu anlamda etkin ve edilgin bağlamda etik 

ilkeler olarak karşımıza çıkar ve dolayısıyla da insanların kendilerine karşı yapılan 

eylemlerde ve başkalarına karşı gerçekleştirdiği eylemlerde göstermesi gereken davranış 

standartlarını belirtir. Bu duruma eş zamanlı olarak, Kuçuradi’ye göre insan hakları 

henüz pratikte ve teoride yeterli olmayan bir girişim olsa da hukuk, siyaset ve toplumsal 

düzenlemeler açısından da etik talepler ortaya koyma çabasıdır. İnsanın belli başlı bazı 

olanaklarının gerçekleşebilmesi için gereken koşulların bazılarının devamlı olarak 

hayata geçirilebilmesi insan haklarının talep ettiği yegane şey olarak karşımıza 

çıkmaktadır21.  

İnsanın belirli olanaklarının gerçekleşebilmesi içinse bazı ihtiyaçların yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Johan Galtung’a göre insan hakları bazı ihtiyaçların yerine 

getirilmesiyle birlikte insanların acılarını azaltacak bir barış projesi olarak 

                                                            
20  Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, Eylül 2016, s. 

24. 

21  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 72. 
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görülmelidir22. Söz konusu ihtiyaçlar da Galtung’a göre, hayatta kalma, esenlik, kimlik, 

özgürlük ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçların giderilmesi durumunda ancak insan belli başlı 

bazı olanakları gerçekleştirme fırsatı bulabilecektir. Çalışmamız açısından değinmemiz 

gereken ihtiyaç temel olarak savaş ya da silahlı çatışma gibi durumlarda en çok ihlal 

edilen durum olan hayatta kalma şartıdır. Galtung’a göre hayatta kalma ihtiyacı bireysel 

(saldırı, işkence) ve kolektif (iç ve dış savaş) şiddete karşı eyleme tekabül etmektedir23.  

Hayatta kalma ihtiyacına karşılık olarak İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nde bazı haklar belirlenmiştir. Örneğin İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi 3. Madde’de “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” 

denmekte yine Beyanname’nin 5. Maddesi’nde “Hiç kimseye işkence yapılamaz, 

zalimce insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.” 

denmektedir. 3. madde geniş kapsamlı da olsa bir ihtiyaçlar listesine gönderme 

yapmaktadır. Aynı şekilde 5. maddede bu ihtiyaçların karşılanmasının önüne geçilmesi 

açısından bazı şartları belirtmekte yasaklar getirmektedir. Aynı şekilde kolektif olarak 

hayatta kalma hakkı için Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair 

Sözleşme bulunmaktadır. Burada da sözleşmenin 2. maddesi’nde “Bu Sözleşme 

bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan 

kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu 

oluşturur. a) Gruba mensup olanların öldürülmesi, b) Grubun mensuplarına ciddi surette 

bedensel veya zihinsel zarar verilmesi, c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel 

varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek, d) Grup 

                                                            
22  Johan Galtung, İnsan Hakları-Başka Bir Açıdan Bakış, Metis Yayınları, Eylül 2013, 

İstanbul, s. 12. 

23  Galtung, İnsan Hakları-Başka Bir Açıdan Bakış ,s. 103-104. 
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içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak, e) Gruba mensup çocukları 

zorla bir başka gruba nakletmek.” denmektedir.  

Sözleşme genel olarak değerlendirildiğinde yaşam hakkı, güvenlik ve kimlik 

ihtiyaçları arasında iyi bir ihtiyaçlar ve haklar toplamına işaret etmektedir24. Doğal 

olarak hayatta kalma hakkı bunlarla sınırlı olmamakla birlikte temel bir hak olarak 

Kuçuradi’nin belirttiği gibi insanın olanaklarının gerçekleşebilmesi için gereken 

koşulların başında gelmekte ve devamlı olarak hayata geçirilebilmesinin talep 

edilebilmesi gerekmektedir25. Bu açıdan da felsefi olarak temellendirilmesi uygulama 

açısından da önem taşımaktadır. Yukarıda belirtilen İHEB’nin ve Soykırım Suçunun 

Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’sinin ve buna benzer uluslararası 

antlaşmaların insan haklarını koruyup koruyamadığı tartışmasıysa daha sonra ele 

alınacaktır.  

İnsanların neden insan haklarına sahip olduklarının ya da sahip olması 

gerektiğinin temellendirilmesi için çeşitli görüşler mevcuttur. Doktrindeki tartışmalarda 

ağırlık kazanan görüş insan haklarının reddedilemeyecek gerçeklere dayandığı yönünde 

olsa da felsefi temellendirme açısından ortaya konan ilgi söz konusu hakların daha 

derinlemesine araştırılması gerektiğini göstermektedir. Çoğunlukla insan hakları 

düşüncesinin önemi üzerinde genel bir kabul söz konusuysa da hangi hakların insan 

hakkı olarak kabul edileceği, hangilerine sahip olunduğu ya da olunması gerektiği, bu 

sahip olma durumunun ortaya çıkardığı sonuçların neler olduğu konusunda farklı 

görüşler mevcuttur26. 

                                                            
24  Galtung, İnsan Hakları-Başka Bir Açıdan Bakış, s. 105-106. 

25  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, s. 74. 

26  Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, s 37. 
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İnsan haklarının diğer insani değerlerden üstte olmasının nedenini ve temel 

olarak kabul edilebilecek felsefi dayanağını açıkça ortaya koymak gerekmektedir. 

Öncelikli olarak insan haklarının felsefi temellendirilmesinin yapılmasının çalışmamız 

açısından önemi, uluslararası insan hakları hukukunu şekillendiren düşüncenin 

anlaşılarak bir ölçüt getirme arzusudur.  İnsan haklarıyla bağlantılı olarak 

gerçekleştirilen uluslararası pratikler esnasında (insancıl müdahale, koruma 

sorumluluğu vb.) insan hakları düşüncesine aykırı mı yoksa uygun mu hareket 

edildiğinin ortaya konulması bu konuda takip etmemiz gereken tavrı da belirleyecektir. 

Bu noktada ölçüt belirlenebilirse uygulamaların insan haklarına uygun mu yoksa insan 

haklarını ihlal eden uygulamalar mı olduğu sorularına cevap verilebilecektir. İnsan 

haklarının felsefi temellerinin ortaya konması uluslararası insan hakları ve buna bağlı 

gelişen insan hakları hukununu uygulamakla görevli otoritenin de ahlâki meşruiyetini 

daha kolay kabul etmek ya da belli unsurlar açısından reddi gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Bu bağlamda çalışma kapsamında değerlendirilmesi gereken bazı düşüncelere değinmek 

gerekmektedir. 

Çekirdek haklar teorisinin uluslararası insan hakları normlarının şekillenmesinde 

özellikle II. Dünya Savaşı sonrası süreçte önemli rol oynadığını söylemek yerinde 

olacaktır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin giriş bölümünde yer alan “İnsanlık 

ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin”,” eşit ve vazgeçilemez haklar”, “insanlık 

vicdanı” ve “insanlık onuru” gibi ifadelerin doğal haklardan temel alması ve evrensel 

ahlâk felsefesine dolaysız olarak atıfta bulunduğu aşikar bir durumdur27.  Modern insan 

haklarının temellerinin doğal hak ve doğal hukuk anlayışında yattığı genel kabul gören 

görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte insan haklarının doğal hukuk 

                                                            
27  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Giriş Bölümü, 

“https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html” (E.T. 01.12.2017) 

https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html
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anlayışından türediği ve insanların bazı doğal haklara sahip olduğu ileri sürülmektedir. 

Genel olarak farklı dayanakları da olsa doğal hukuk anlayışlarının temelinde hukuk 

kurallarının geçerliliğinin bütünsel bir yapı içerisinde ideal bir hukukla ölçmek anlayışı 

söz konusudur28.  

B. İnsan Hakları ve İnsan Onuru 

İnsan onuru kavramıyla insan hakları kavramının yakından bağlantılı olduğu 

genel kabul gören bir yaklaşımdır.  İnsan haklarını insan onuru kavramı üzerinden 

temellendiren düşünürlere göre insan onurunun dokunulmaz oluşu toplum olarak 

yaşamanın temel unsurlarından biri olarak karşımıza çıkarken evrensel barışın ve 

adaletin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. İnsan onuru kavramının bu işleviyse 

onu vazgeçilmez temel hakların merkezine yerleştirmektedir. Dolayısıyla bazı 

anayasalarda ve insan hakları belgelerinde insan onuru ile insan hakları arasında zorunlu 

bir bağlantı bulunduğunu varsayan hükümlere yer verilmiştir29. Bu zorunlu bağlantı 

noktasında bir insan hakkının gereklerinin ne olduğunu ortaya koymak açısından bir 

ölçüte ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. Her bir insan hakkıyla ilgili olarak onunla 

ilgili kavramın içeriğinin bilgisi, hakkın korunması yönündeki gereklilikleri belirlemede 

bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan haklarıyla insan onuru arasında ilişki 

kurularak yapılan bir temellendirmede her bir insan hakkı için ölçüt tespit edilirken 

insana dair bir bilgisel temel üzerinden ilişki kurulması sağlanabilecektir30.  

                                                            
28  Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, s. 38. 

29  Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, s. 48-49. 

30  Zeynep İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2017, Ankara, s. 170-

171. 
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Kuçuradi’ye göre İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesinde “bütün 

insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır 

ve birbirine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar” derken yukarıda belirtilen 

bağlantıya gönderme yapılmaktadır. Kuçuradi’ye göre böylelikle insanların onur ve 

haklar bakımından eşitliği insanın yapısına özgü olan iki özellikle, düşünsel/akıl ve 

etik/vicdan üzerinden temellendirilmeye çalışılmaktadır. Fakat kabul etmek gerekir ki 

insan onuru kavramının da herkes tarafından kabul görecek bir tanımını yapmak 

oldukça güçtür31.  

Kuçuradi’ye göre bir değer görüşü üzerinden insan onuru kavramı açıklanabilir. 

Yöntem olarak felsefi bilgiyle temellendirme kullanılarak insan haklarıyla insan onuru 

kavramının ilişkisi kurulabilecektir. Belirli bir etik anlayıştan hareketle de insan 

haklarının etik boyutunun sonuçları ortaya çıkabilecektir32. Kuçuradi’nin değer 

felsefesi, etik ve insan haklarına ilişkin kaleme aldıkları bütüncül bir yapıda ele 

alındığında insan haklarının neliği konusundaki tartışma açısından çalışmanın 

dayanacağı bir yapısal imkan sunabileceği söylenebilir.  

Kuçuradi insan onuruyla insan hakları arasındaki ilişkiyi insanın değeri 

üzerinden kurmaktadır. İnsan onuru kavramı insan haklarıyla insan değeri arasında bağ 

kuran bir kavram olarak insanın değerinin bilgisinin insanın olanaklarıyla meydana 

gelen bilginin farkında olmak şeklinde ortaya koymaktadır33. Kuçuradi’nin ifadesiyle, 

                                                            
31  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 71. 

32   Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 70 

33  Zeynep İspir Toprak, “ ‘İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları’ Üzerine”, İoanna 

Kuçuradi Çağın Olayları Arasında, Ed. Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur, Hülya 

Şimga, Tarihçi Kitabevi Yayınları, 2014,  İstanbul, s. 114.  
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“ ‘İnsan onuru’ dediğimiz insanın bu değerinin farkındalığına işaret 

ediyor. Her insanı, insanın bu yapısal olanaklarını gerçekleştirebilecek 

şekilde muamele görmeye lâyık kılan da bu değerdir. İnsan onuru, 

insanın nesnel değerinin öznel karşılığıdır ve tür olarak insanın değerinin 

felsefî/antropolojik bilgisinden, yani insan türünün belirli yapısal 

özellikleri ile olanaklarının ve bunlardan kaynaklanan ve ona evrendeki 

yerini sağlayan tarihteki başarılarının bilgisinden oluşur.34” 

Yukarıda Kuçuradi’nin belirttiği gibi insan onuru bir değerin bilgisinin farkında 

olmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu farkındalığın önemi söz konusu değerin hayata 

geçirilmesindeki ve geliştirilmesindeki gerekliliklere yönelik yükümlülüklerin 

belirlenmesinde bu değere uygun davranışları gerçekleştirme sorumluluğunu da 

beraberinde yüklemesidir35.  

Kuçuradi’nin görüşleri çerçevesinde insanların salt insan oldukları için 

korunması talebini insanın değeri kavramı bağlamında değerlendirmek gerekir. İnsanın 

tür olarak diğer canlılar içerisindeki münhasır yeri insanın değeri olarak 

belirtilmektedir. İnsanın tür olarak diğer türlerden farklı şekilde kendine münhasır yerini 

sağlayan olanaklar insanın değerini oluşturmakta ve diğer canlılardan farklı olarak 

insanın yapısal olanaklarını da içerecek boyutta ortaya çıkan bazı özellikleri insana 

diğer canlılar arasında ona münhasır bir yer sağlamaktadır. İnsanın diğer varlıklardan 

farklı bir tür olarak değerini meydana getiren şey, insan olarak olanaklarının 

gerçekleştirilebilirliğinin nesnel koşullarında belirmektedir.  İnsan hakları bu bağlamda 

normlar olarak şekillendiğinde insanların yukarıda belirtilen olanakları 

gerçekleştirebilmelerini sağlayacak koşulların gerçekleşmesinde insanlara karşı nasıl 

                                                            
34  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 72. 

35  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 224. 
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davranılması gerektiği ve insanların da kendi aralarında birbirlerine karşı nasıl 

davranmaları gerektiğini gösteren birtakım gereklilikler olarak ortaya çıkacaktır36. Talep 

olarak insan hakları bütün insanlardan insanın değerine zarar vermeyen ve koruyan bir 

davranış normunu diğer bütün insanlara göstermelerini bekler ve bu açıdan insan 

onurunun pratikteki gereklilileri olarak karşımıza çıkmaktadır37. Çalışmamız açısından 

silahlı çatışmalar, savaş, uluslararası askeri müdahaleler insanların diğer insanlara 

muamele yöntemlerinin en ağır boyutu olarak insan haklarına uygunluk ya da insan 

haklarını ihlal bağlamında ortaya çıktığı için büyük önem taşımaktadır. Söz konusu 

muameleler ve uygulamalar açısından insan onuruna aykırı birçok eylem 

gerçekleştirilebileceği için insan haklarının bu boyutunu açıkça ortaya koymak 

gerekmektedir. 

Kuçuradi’ye göre insan onuru kavramı insanın değerinin farkındalığına işaret 

etmektedir. Bu bağlamda da insan hakları etkin ve edilgin açıdan etik ilkeler olarak 

karşımıza çıkar ve insanlara gösterilen ve insanların diğer insanlara göstermesi gereken 

muameleyi belirler. Bu duruma bağlı şekilde insan hakları talepleri insanın belirli 

olanaklarının gerçekleşebilmesi için gereken çeşitli koşulların devamlı olarak hayata 

geçirilmesidir. İnsan onuru kavramı üzerinden türetilen insan hakları normları tür olarak 

insanın çeşitli yapısal olanaklarının değerinin bilgisine dayandığı ölçüde insan hakları 

evrensel etik normlar olarak karşımıza çıkmaktadır38. Kuçuradi’ye göre insanın değeri 

de insan onuru ile bağlantılı olarak karşımıza çıkar ve insan hakları temellerini bu 

değerde bulurlar39. Kuçuradi’nin ifadesiyle,  

                                                            
36  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 72. 

37  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73. 

38  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73-75. 

39  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 70. 
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 “ ‘İnsanın değeri’ derken kastedilen, insanın, cins olarak insanın, diğer 

varlıklarla (insan olmıyan her şeyle) ilgisi bakımından özel durumu ve bu 

özel durumundan dolayı kişilerin insanlararası ilişkilerde sahip olduğu 

bazı haklar, başka bir deyişle insanın varlıktaki özel yeridir. Dünyaya 

gelen her kişinin yaşama, beslenme, eğitilme hakkı, dokunulmazlığı, 

kısaca çeşitli uluslararası bildirilerde ve anayasalarda birçoğu “insan 

hakları” adı altında toplanan –ama hergün binlerce defa çiğnenen– 

haklar, temellerini insanın değerinde bulurlar.40” 

İnsan onuru kavramı yukarıda belirttiğimiz üzere insan değerinin farkındalığına 

karşılık gelmektedir. İnsanın nesnel açıdan ortaya konabilecek değerinin öznel karşılığı 

olarak insan onuru kavramı önem taşımaktadır. Her insan yapısal olanaklarını 

gerçekleştirebilecek ölçüde muamele görmeye layıktır çünkü yukarıda belirttilen değere 

her insan haizdir. İnsan onuru, insan değerinini felsefi bilgisinden, insana evrendeki 

münhasır yerini sağlayan tarihsel süreçteki deneyimlerinin bilgisinden oluşmaktadır. 

Söz konusu bu bilgiye sahip olanlara da bazı gereklilikler yüklemektedir. Bu gereklerin 

başında doğal ve rastlantısal olarak hangi özelliklere sahip olursa olsunlar başka 

insanlara karşı, insan değerinin bilincinde olmayanlar da dahil olmak üzere, insan 

değerine uygun muamele etme gerekliliği gelmektedir. Ancak bu bilgi sayesinde insan 

tüm her şeyden önce sadece insan olduğunun bilincine ulaşabilir ve tek ortak kimliğin 

insanlık kimliği olduğunun farkına varabilir41.  

                                                            
40  Ioanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri-Değer Problemi, Türkiye Felsefe Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2010, s. 40.  

41  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73. 
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Kuçuradi’ye göre “insan hakları kişi haklarıdır, ancak bütün kişi hakları insan 

hakları değildir.” 42 Buradan çıkarılabilecek sonuç kişi hakları bir bütündür ve kişi 

hakları kişiyle ilişkili olarak birbirleri arasında bir bağlantı vardır. Ancak tamamıyla da 

bağlantılı değillerdir örneğin istemler bakımından çeşitli farklılıklara sahiptirler43.  

Kuçuradi’ye göre bu istemler arasındaki fark,  

“…bu istemlerden bir kısmı insanın olanaklarıyla doğrudan doğruya 

ilgilidir; başka bir kısmı bu olanakların geliştirilmesi için genel olarak 

gerekli önkoşullarla, başka bir kısmı ise bazı (değişken) koşullarla 

ilgilidir. Bunun için ben, ‘insan hakları’ terimini, ancak ilk iki tür 

istemler için kullanmak ve insan hakları kavramına, kişinin güvenliğine 

ilişkin istemleri ve /veya ‘temel özgürlükleri’ ile insanın olanaklarını 

korumanın genel olarak önkoşullarına ilişkin istemleri (sağlık için 

gereken yaşama düzeyi, eğitim, çalışma v.b. hakları) kapsatmak 

eğilimindeyim. 44” 

 

İlk kısımdaki haklar temel hak olarak belirli bir kişi, topluluk veya kurum 

vasıtasıyla bahşedilmeyen- bahşedilemeyen, fakat bu söz konusu haklara müdahale 

durumunda korunma talep edilebilen haklar olarak karşımıza çıkarken, insanların 

birbiriyle eşit olarak değerlendirildiği, kişilerin insan olarak olanaklarını 

gerçekleştirebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bazı ön şartlarla alakalı istemler 

olarak bir kısım temel haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk kısım haklara örnek 

                                                            
42  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 4. 

43  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 225. 

44  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları,  s. 4. 
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olarak düşünce özgürlüğü ve kişi özgürlüğü verilebilirken diğer kısma eğitim hakkı ve 

sağlık hakkı gibi haklar girmektedir45. 

Literatürde şeref kavramının onur kavramıyla çokça karıştırıldığı görülmektedir. 

Bu bakımdan iki kavram arasındaki ayrım yapılması yerinde olacaktır. Böyle bir ayrıma 

gidilmediğinde şeref kavramına yüklenen anlamlardan onur kavramı da sorumlu 

olmakta ve bu durum da onur kavramına karşı yöneltilen eleştirilerin cevaplanmasını 

zorlaştırmaktadır. Söz konusu ayrımın yapılmasının önemi insan haklarının 

temellendirilmesinde insan onuru kavramına dayanırken hangi içeriğin bu kavram 

üzerinden kabul edilebileceği hangi içeriğin bu kavramsallaştırmanın dışında 

kalacağıyla ilgilidir46.  

Gündelik dilde onur ve şeref kavramlarının birbirleri yerine kullanıldığını veya 

ortak anlamlara sahip şekilde kullanıldığını görmek mümkündür. Bu nedenle bu 

karışıklık kavramların salt sözlük karşılığı anlamlarına bakarak çözülememektedir47. Bu 

durum kavramsallaştırma açısından özellikle insan haklarının insan onuru üzerinden 

temellendirilmesiyle ilgili olarak yanlış tanımlamalara yol açabilmektedir. Öyle ki şeref 

kavramının ve anlayışının bölgesel/kültürel çokluğunun karşısında onur kavramının 

farklılığı ve tekcilliği söz konusudur. Bu kavramların birbiri yerine kullanılması 

bölgeden bölgeye ya da kültürden kültüre değişebilen insan onuru kavrayışı olduğu ya 

da olabileceği gibi yanlış bir çıkarım silsilesine neden olmaktadır. Onur kavramının 

toplumlara göre birden fazla olabileceğinden dolayısıyla değişkenliğinden söz edilmesi 

bu kavram üzerinden teorilerin temellendirilemeyeceğine yönelik görüş de aslında şeref 

kavramının onur kavramının yerine kullanılması ve şeref anlayışının da bilgisel 

                                                            
45  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 225. 

46  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 221. 

47  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 17-18. 
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özellikler bakımından kaçınılmaz biçimde birden fazla olmasından kaynaklı olarak bir 

karışıklığın sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu karışıklık sonucunda 

meydana gelen sorun insan haklarının temelinde yatan değer anlayışının görülememesi 

ve insanların salt insan olmalarından kaynaklı evrensel olarak sahip oldukları onurun 

ihmal edilebilmesine neden olmaktadır48.  

Onur kavramıyla şeref kavramı arasındaki farklılığı sözlükteki karşılıkları 

üzerinden ortaya koymanın zorluğu açıktır. Dolayısıyla onur kavramıyla şeref kavramı 

arasındaki ayrımın bilgisel düzeyde ortaya konulması gerekmektedir. Bu ayrımın 

bilgisel karşılığını Kuçuradi’nin görüşleri üzerinden ortaya koymak mümkündür.  

Kuçuradi’ye göre iki kavram arasındaki farka değinilecek olursa,  

“Böylece insan onuru kavramı insanın yapısına ilişkin (antropolojik) 

bilgiden oluşurken, şeref kavramı bir kişinin değerine ya da farzedilen 

değerine –imgesinin değerine– gösterilen saygıyı dile getirir. İnsan onuru 

ile şeref arasındaki bu farkı, kişilerin kendilerini görmek istemedikleri bir 

duruma düşürülme örneklerine bakarak görebiliriz. Bir süre önce basına 

yansıyan, Amerikalı askerler tarafından işkence gören Iraklı tutuklunun 

sözlerini çoğunuz okumuşsunuzdur: Bir duvarın önünde çırılçıplak 

durmak zorunda kalmaktansa, Saddam zamanında tutuklandığında 

olduğu gibi kendisine elektrik verilmesini tercih ettiğini; çünkü ona 

elektrik verilmesinin şerefine/namusuna dokunmadığını, çırılçıplak 

durmasının ise şerefine/namusuna dokunduğunu söylemiş. Burada, her 

iki muamele biçimi insan onuruna aykırı olduğu halde, bu tutuklu, ona 

                                                            
48  Zeynep İspir, “Human Dignity as a Common Identity”, Right to Identity, Ed. Paul 

Tiedemann, s. 43-51. (Erişim Tarihi 08.04.2019) https://elibrary.steiner-

verlag.de/book/99.105010/9783515112451 

https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515112451
https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515112451
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elektrik verildiği zaman değil, başkalarının gözleri önünde çırılçıplak 

durmak zorunda kaldığı zaman şerefine/namusuna dokunulmuş 

hissetmiştir. Yapıp ettiklerimiz ve yapmadıklarımızla insan onurunu 

korumak, bize, her birimize bağlıdır, oysa şereflendirilmek başkalarına 

bağlı... Bu başkaları da şeyleri farklı tarzlarda değerlendirirler ve etik 

değer bilgisiyle donatılmış değilseler, onurlu (şereflendirilmeye lâyık) 

olmayanları da şereflendirirler…” 

Yukarıda Kuçuradi’nin de belirttiği üzere şeref(honour) kavramıyla 

onur(dignity) kavramı arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. Şeref kavramı “bir 

kişinin değerine(worth) ya da farz edilen değerine gösterilen saygı49” olarak 

tanımlanmaktadır. Burada eğer söz konusu değer çeşitli değer yargılarına bağlı olarak 

ortaya çıkıyorsa sorun doğmaktadır. Her zaman bu değer kişinin etik özelliklerine veya 

erdemlerinin bilgisine dayalı olarak ortaya çıkmamaktadır. Dolayısıyla şeref ve onur 

kavramlarının bilgisel temelde tamamıyla örtüşmesi mümkün değildir50.   

İnsan onuru kavramının değer bilgisi sayesinde ortak bir kimlik olarak insanlık 

kimliğine haiz olduğumuz göz önünde bulundurulursa insan haklarının evrenselliği de 

ancak buradan kaynaklanabilecektir.  Kuçuradi’ye insan onuruyla evrensellik arasındaki 

ilişki, “tek tek insan hakları, insan onurunun pratikteki gerektirdikleridir; bütün 

kişilerden insanın değerini –evrendeki yerini- koruyan bir muameleyi diğer bütün 

kişilere göstermelerini talep ederler. Bu nedenledir ki, açık kavranılmış insan hakları 

evrensel normlardır.51” şeklindedir. Ancak böylelikle onur kavramının değer bilgisini 

içermesiyle insan haklarının evrensel ve etik normlar olarak kabul edilmesi söz konusu 

                                                            
49  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73.  

50  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 74. 

51  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73. 
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olabilecektir. Bu ayırıcı özellikleri sayesinde insan hakları normları diğer normlardan 

(kültürel, ahlâki vb.) değer yargılarına dayanmama noktasında ayırıcı bir özelliği olan 

bilgisel temelde olma özelliğine haiz olmasıyla ayrılır52.  

İnsan olarak kimliğimiz bizi diğer bütün kimliklerimize ve bu kimliklere ait 

çeşitli unsurların varlıklarına rağmen tek ortak kılan kimlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsan kimliğimiz insan onuruyla ilişkili bilgiyle ancak anlaşılabilirken, bu 

kimlik sayesinden insan haklarının evrenselliğinden bahsetmemiz mümkün hale 

gelmektedir53.  

İnsan hakları ile insan onuru kavramı arasındaki bağlantı çalışmamız açısından 

önemlidir. Klasik Haklı Savaş teorisinin tarihsel geçmişine baktığımızda özellikle Antik 

Roma’dan kökenini aldığı ve daha çok yukarıda belirtilen kültürel normlar açısından 

temellendirildiğini söylemek yerinde olacaktır. Günümüzde ortaya atılan kozmopolitan 

Haklı Savaş teorisine baktığımızdaysa yukarıda belirtilen ikinci tür normlara atıfla 

açıklanmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. İnsancıl hukuk normlarının temellendirilmesi 

açısından klasik Haklı Savaş teorisi ve günümüzde temellendirilmesi açısından da 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisi bağlantısı önem arz etmektedir. Çalışmamızın 

ilerleyen bölümlerinde bu bağlantı üzerinde ayrıntılı olarak durulacak ve normların 

temellendirilmesinde hangi tür normlardan kaynaklandığı ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. İnsan hakları ve silahlı çatışmalar sırasında uygulanacak hukuk olan 

insancıl hukuk geniş ölçüde bu bağlantı ve insanın onur sahibi bir varlık olduğu 

önkabulü üzerinden şekillenmektedir. Yukarıda Ioanna Kuçuradi’nin verdiği Irak’ta 

gerçekleştirilen işkence konusundaki örnekte de görüldüğü üzere insan onuru ve insan 

hakları ilişkisini net biçimde ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. İşkenceye bir 

                                                            
52  İspir, İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 222. 

53  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 73.  
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olgu olarak felsefi-etik bilgiyle yaklaşıldığında işkence konusundaki genel kabul gören 

ve İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Onur Kırıcı/ Aşağılayıcı Muameleye 

ve Cezaya Karşı Sözleşme54’de belirtilen insan onuru açısından işkenceye uğrayanın 

değil işkence yapanın insan onuruna zarar verdiği söylenebilecektir. Paralel olarak 

Kuçuradi’den alıntı yapacak olursak, 

“İnsan onuruna, kendi onurumuza, uğradıklarımızla değil, yaptıklarımızla 

zarar veririz, çünkü yaptıklarımızdan sorumluyuz, başkalarının bize 

yaptıklarından değil. Bir şeyi yapmak ya da yapmamak kendi 

elimizdedir. Başka insanlarla ilişkilerimizde insan onurunun gerektirdiği 

gibi eylemde bulunmak, eylemimiz başkasına yönelse de kendimizle 

ilişkimizin bir sonucudur.55” 

Söz konusu ilişki bağlamında insan hakları ve insancıl hukuk çoğunlukla 

kesişmektedir. Her iki alanın temel hedefleri insan onurunun ve varlığının insancıl 

değerler bağlamında korunmasıdır. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi 

insan onuru, insan hakları ve insancıl hukuk arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymuştur. 

Mahkemeye göre “İnsan hakları gibi bütün insancıl hukuk corpus’unun özü de cinsiyeti 

ne olursa olsun kişinin insanın onurunun korunmasına dayanır. İnsanlık onuruna saygı 

genel ilkesi, ... uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukunun varlık sebebidir. 

56” Günümüzde bu ilke uluslararası hukukun temellerini etkileyecek kadar önemlidir.  

                                                            
54  Metin için bknz., http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin1310.pdf ,(Erişim 

Tarihi: 10.12.2018) 

55  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 69. 

56  A. Emre Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, İstanbul, Derin 

Yayınları, 2007, s. 414. 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin1310.pdf
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Askeri müdahale süreçlerinin insan hakları bağlamında tartışmalı kısmını da bu 

bilgiye dayanmayan muameleler oluşturmaktadır. İnsan değerine uygun ve bu temelden 

kaynaklanmayan uygulamalar insan haklarına aykırılık açısından bir ölçüt olarak kabul 

edilebilir. Bu değere dayandığı ve bunu sağlamaya yönelik olarak yapıldığı iddia edilen 

uluslararası askeri müdahalelerin insan haklarına hizmet edip etmediği ilerleyen 

bölümlerde ayrıntılı şekilde tartışılacaktır. Söz konusu durumu ölçüt olarak kabul etmek 

için konuyu ayrıntılı olarak değer ve bilgi kapsamında ilişkilendirmek gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere Kuçuradi’nin insan hakları anlayışında insan onuru kavramı 

temel hakların da (sağlık hakkı, eğitim hakkı vb.) temelinde bulunan bu hakların 

türetildikleri yeri gösteren bir kavram olması nedeniyle önemlidir57. İnsan haklarına 

bilgisel temellendirme üzerinden hareketle yaklaşan anlayış insan değerini ve insan 

onurunu insan haklarının merkezine koyduğu için insan haklarının anlaşılmasında, 

açıklanmasında ve korunmasında daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir58.  

C. Normların Türetilme Kaynağı Olarak İnsan Hakları 

Yukarıda belirttiğimiz gibi insan hakları hukuk dünyasında normlar olarak 

belirmektedir ve dolayısıyla normları değerlendirmede karşılaşılan zorluk burada da 

geçerlidir. Normlar bilgiler gibi nesneleri ile ilişki kurularak doğrulukları-yanlışlıkları 

sınanabilecek türden önermeler olarak karşımıza çıkmamaktadır. Bu durum normların 

en temel epistemolojik özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır ve buna bağlı olarak da 

normların doğrulanıp yanlışlanmaları mümkün olamamaktadır59. Ancak normlar bu 

bağlamda değerlendirildiğinde bilimsel olarak temellendirilebilir. Temellendirmek bir 

normun nereden kaynağını aldığını dile getirmektir. İnsan hakları normları insan 

                                                            
57  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları,  s. 4-5. 

58  İspir, İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 205. 

59  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları,, s. 63. 
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değerinin bilgisinden temellendirilmediği sürece siyasi olarak kullanılmaya açık ve 

elverişli olacaktır. İnsan hakları normlarını aşarak bazı ahlâki temellendirmeler 

üzerinden şekillenen uygulamaların insan değerinden hareket etmediği sürece insan 

haklarına olumlu yönde hizmet edemeyeceği açık şekilde kabul edilmelidir. Aksi 

durumda uluslararası askeri müdahaleler sırasında gerçekleştirilen muamelelerde 

bilinçli olarak insanın değerinden kaynaklanan insan hakları normlarının göz ardı 

edildiği ve bunu siyasi çıkarlara hizmet etmek için bilinçli bir şekilde yapıldığı 

sonucuna ulaşmak yanlış olmayacaktır60.  

Bilgi önermeleri ile norm önermelerini birlikte düşündüğümüzde normların daha 

çok düşünceler olarak karşımıza çıktığını ve bilgi önermelerinden farklı olarak norm 

önermelerinin başkaca akıl yürütmelerle türetilen düşünceler olarak karşımıza çıktığını 

görmekteyiz. Değersel nitelik olarak bir norma baktığımızda öncüllerinin bilgisel 

özelliğine bağlı olarak değiştiği sonucuna ulaşırız. Bir normun bilgisel olarak 

temellendirilmesinin yapılabilmesi için nereden kaynağını aldığını dolayısıyla 

türetildiğini öncüllerine kadar inebilmeyi gerektirmektedir61. 

Bir normun geçerli kılınma yolları ile her normun yukarıdaki gibi bir 

değerlendirmeye tabi tutulmasının farklı işler olduğunun unutulmaması gerekmektedir. 

Bir normun geçerli kılma yöntemleri birbirinden farklılaşmaktadır ve genel olarak bir 

uzlaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Kuçuradi’ye göre günümüz dünyasında bir normun 

geçerli kılınmasıyla ilgili olarak sadece uzlaşının aranmasıyla yetinilmesi sorundur. Asıl 

olarak uzlaşıya konu olan normun epistemolojik ve değersel özelliklerine bakılmalıdır. 

Bu noktada demokratik karar alma süreçleri normun epistemolojik ve değersel 

özelliklerini göz ardı ettikleri ölçüde sıkıntılı sonuçlar verebilmektedir. Çalışmamız 

                                                            
60  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, s. 80. 

61  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 63. 
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açısından da örnek verecek olursak uluslararası askeri müdahalelerde uygulanmak için 

geçerli kılınan normlarda da bu çeşit normlarla karşılaştığımızı görmekteyiz. Söz 

konusu normlar üzerinden şekillenen, NATO’nun gerçekleştirdiği Kosova Müdahalesi, 

yine NATO’nun gerçekleştirdiği Libya müdahalesi, ABD ve müttefiklerinin 

gerçekleştirdiği Guantanamo uygulamaları gibi birçok örnek verilebilir. Örneklerden de 

anlaşılacağı üzere uzlaşıyı nihai amaç olarak belirleyerek ya da oy çokluğuna dayalı 

olarak ortaya çıkan normların bazıları insan haklarına aykırı durumlara yol açabilmekte 

ve buna karşılık meşru olarak kabul edilebilmektedir62. Belirli bir uzlaşım ya da oy 

çokluğuna dayalı olarak ortaya çıkan normlar insan haklarına aykırı biçimde kararların 

alınabilmesine olanak sağlayabilmektedir. Uluslararası askeri müdahalelerde asıl amaç 

olarak uzlaşı ve oy çokluğuna dayalı normların geçerlilik kazandırılması olmamalı ya da 

güç dengesine bağlı olarak alınan kararlar müdahalenin içeriğini belirlememeli normun 

değersel niteliği göz önünde bulundurularak normlar temellendirilmeli ve buna uygun 

müdahale yöntemleri geliştirilmelidir. Ancak böylelikle insan haklarına aykırı normların 

geçerli kılınmasının önüne geçilebilecek ve buna bağlı olarak da müdahalelerin insan 

haklarına aykırı olup olmadığı netleştirilebilecektir. Bu bağlamda çalışmanın devamında 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin ve uluslararası askeri müdahalelerin dayandığı 

normlara değinilecek söz konusu normların değersel niteliği üzerinde durularak mevcut 

normların insan haklarının gerçekten hayata geçirilmesine mi hizmet ettiği yoksa 

hegemon güçlerin dayattığı yeni uluslararası sistemin kurulması noktasında bir araç 

olarak mı kullanıldığı belirlenmeye çalışılacaktır. 

Konuyu biraz daha ayrıntılandıracak olursak iki farklı bilgisel nitelikte 

öncüllerden ve farklı akıl yürütmelerle türetilen normlar üzerinden örneklendirmek 

yerinde olacaktır. İlk olarak bazı tür normlar çeşitli tarihsel gerçekliğe bağlı olarak 

                                                            
62  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 64. 
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deneyden bir tür tümevarımdan türetilmektedir. İkincil olarak bazı tür normlar vardır ki 

bunlar da insanın çeşitli yapısal olanaklarının değerinin bilgisine dayalı olarak 

insanların yaşadığı en az iki farklı tarihsel durumu karşılaştırarak türetilmektedir. İlk 

olarak bahsettiğimiz normlar temellendirilirken istatiksel verilerden yararlanılırken 

ikincil olarak bahsettiğimiz normların temellendirilmesindeyse ancak bir tür absürde 

indirgeme yöntemi söz konusu olabilir63.  

Kuçuradi’ye göre ilk türden olanlara kültürel normlar örneği verilebilir. Bu tür 

normların kaynağına baktığımızda daha çok belirli toplumsal koşulların ve çeşitli 

kültürlerin beslediği insan anlayışlarının yattığı görülmektedir. Söz konusu normlar 

değersel niteliğinden bağımsız olarak belirli bir toplum için belirli tarihsel süreçte belirli 

bir düzeni oluşturmak veya korumak için var olmuşlar ve böyle bir işlev üstlenmişlerdir. 

Ölçülü olarak geçerli kılındılarsa belli bir süre şartlar devam ettikçe işlevlerini yerine 

getirirler. Şartlar değiştikçe ya da ortadan kalktıkça üstlendikleri işlevleri yerine 

getiremeyecekler ve bu normların türettikleri gereklilikler de temellerini yitireceklerdir. 

Ancak tarihsel süreçte uzun denebilecek süre var olmaları ve kuşaklar arası geçişkenlik 

sağlanmış olması nedeniyle bu tarz normların gereklilik temelleri ortadan kalksa da 

kültürel normlar adı altında korunmaya çalışılabilmektedir. Bu da söz konusu normların 

kaynaklarının temellendirilmesindeki ilişkinin açıkça görülememesinden 

kaynaklanmaktadır.  Yukarıda belirttiğimiz ikincil tür normlara baktığımızdaysa insanın 

değerinin bilgisinden türetildiğini söyleyebiliriz. Tarihsel olarak insanın değerine zarar 

veren insani veya tarihsel şartlara karşıt olarak ortaya çıkan bilgiye dayalı olarak 

türetilmektedir64. Örneğin çalışmamız açısından önemli olan “savaş sırasında sivillerin 

öldürülmemesi gerekir” normunda olduğu gibi. İnsan hakları da söz konusu ikincil 

                                                            
63  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 65. 

64  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 65. 
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türden normların tipik örneği olarak verilebilir. Türetildikleri kaynağın bilgisel özelliği 

sayesinde insan türüne ait her kişinin nasıl muamele görmesi gerektiğini ve her kişinin 

de diğer insanlara nasıl muamele etmesi gerektiğini, insan onurunun korunması 

konusundaki gereklilikleri belirten normlar olarak insan hakları normları ortaya 

çıkmaktadır65. İnsan hakları hukuk haline getirilirken yukarıda belirtilen her iki türden 

normlar da geçerli kılınmaktadır. Sonuç olarak insan hakları hukukunun insan 

değerinden insan onuruna dayalı türetildiği durumlarda insan haklarının 

gerçekleşmesine hizmet edeceğini aksi taktirde insan haklarına aykırı durumların 

gerçekleşmesini engelleme noktasında işlevsiz kalabileceğini belirtmek 

gerekmektedir66. 

Tarihsel olarak devletin sınırlandırılması olarak ortaya çıkan önce etik ve daha 

sonra hukuki düzenlemelerin de eklendiği bir tasarım olan insan hakları günümüzde bu 

işlevinden çok daha geniş bir anlam kazanmıştır. İnsan hakları günümüzde anlaşıldığı 

üzere salt hukuk değildir, hukukun türetileceği öncüllerden sadece biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır67. Ancak insan hakları günümüzde neredeyse tüm diğer normların bir nevi 

temeli ve ölçütü olarak değerlendirilebilmektedir. Uluslararası bağlamda bütün normatif 

düzenlemelerin pozitif ölçütü olarak insan haklarına uygunluk öne çıkmaktadır. İnsan 

hakları teorilerinin uluslararası ilke olarak gündeme getirilerek felsefi yönden 

savunulması insan haklarının kural olarak etkinliği açısından önemlidir ve de bu durum 

tarihsel bir örnek olarak önümüzde durmaktadır. Doğaldır ki bu durum insan hakları 

açısından olumlu bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tarihsel süreçte özellikle 

                                                            
65  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 66. 

66  Hans Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, Alkım Yayınevi, İstanbul, 

Haziran 2005, s. 417. 

67  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 61. 
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Soğuk Savaş ve sonrası dönemde bu durumun yani insan haklarına yönelik geliştirilen 

söylemin, yaratılan gündemin ve felsefi yönden savunulan görüşlerin insan hakları 

kavramına olumlu olarak hizmet edip etmediğini olgusal olarak ortaya koymak 

gerekmektedir. Çünkü salt temel olarak ya da çekirdek olarak bu hakların kabulü 

uluslararası hukukun amaçladığı türden bir kapsayıcı haklar sisteminin diğer bütün 

unsurlarıyla varlığını garanti altına almadığı gibi bu sistemin şekillenmesinde 

karşılaşılacak sorunların çözümü noktasında da kendiliğinden bir cevap 

üretememektedir68. İnsan haklarına uygunluğun genel bir ölçüt haline geldiği kabul 

edilirse insan haklarının neliği ve bu kavrama yönelik temel yaklaşımları ortaya koymak 

gerekmektedir. 

D. İnsan Haklarına İlişkin Temel Yaklaşımlar  

İnsan haklarına çeşitli görüşlerden farklı yaklaşımlar söz konusudur. Elbette bu 

yaklaşımların hepsini çalışmamız kapsamında tüketmek söz konusu değildir. Bu 

nedenle çalışmanın bağlamından kopmadan ilişkili olan yaklaşımlara konuyla sınırlı 

oldukları kadar değinmek yerinde olacaktır. Costas Douzinas’a göre insan hakları 

kavramının karşılığı olarak ne tek bir alanı belirlemek mümkündür ne de onu 

tanımlayacak tek bir kuram bulunabilmektedir69. Kuçuradi’ye göre de insan hakları 

kavram olarak kendisi ve tek tek insan hakları kavramları yeterince açık değildir. Söz 

konusu açık olmama durumu uluslararası belgelerin yorumlanmasına ve hukuk 

oluşturmada da etkili olmaktadır. Bu durum insan haklarının içeriklendirilmesinde 

sadece mahkeme hükümlerindeki yorumlara bakılmasına neden olmaktadır. Halbuki 

insan haklarının kavramsal belirleniminde farklı yollar da bulunacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü insan hakları kavramının içeriklendirilmesi insan hakkı 

                                                            
68  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 415-417. 

69  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 9. 
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olduğu iddia edilen talepler hakkında yargıda bulunmak için ölçüt sağlama açısından 

önemlidir. Doğal olarak farklı ölçütler olarak algılandığı ve kullanıldığında ulaşılacak 

sonuçlar da farklılaşmaktadır70. İnsan haklarına farklı yaklaşımların ve çok 

boyutluluğunun ortaya konmasının çalışmamız açısından önemi insan haklarına farklı 

yaklaşımların Haklı Savaş düşüncesinin kozmopolitan anlayışla bağlantısının kurulması 

açısından önemlidir. İnsan hakları konusunda farklı yaklaşımlar farklı ölçütler ve 

anlayışlar üzerinden şekillendiği için insan haklarının çok boyutluluğu noktasında farklı 

sonuçların ve buna bağlı olarak da bütüncül bir yapının oluşmasında engel teşkil 

edebilmektedir. Kozmopolitan Haklı Savaş anlayışı temellendirilmeye çalışılırken 

kendini çoğunlukla liberal insan hakları yaklaşımı üzerinden inşa etmektedir71. Buna 

karşıt olarak ileri sürülen görüşler de genelde liberal yaklaşımın eleştirisi üzerinden 

dolayısıyla liberal yaklaşımın eleştirel görüşü yapılarak kendini inşa etmektedir72. Bu 

nedenle de insan hakları konusunda söz konusu sınıflandırma üzerinden farklı 

anlayışları ortaya koymak tartışmanın anlaşılması açısından açıklayıcı olacaktır.  

İnsan hakları kavramının çok boyutlu olması nedeniyle birbirinden net bir 

şekilde ayırmak mümkün olmasa da genel hatlarıyla ana akım bir yöntem olarak üç 

başlık altında insan haklarına yaklaşımları incelemek mümkündür. İlk olarak insan 

hakları kavramını tarihsel bağlamında ele alan ve ona göre yorumlayan realist görüş, 

ikinci olarak etik temellendirmeler bağlamında ele alan ve yorumlayan liberal görüş, 

üçüncü olarak da insan haklarını ideolojik bağlamda ele alan ve yorumlayan eleştirel 

görüş üzerinde durulacaktır. Çalışmamızda bu ayrıma gitmemizin nedenlerine bakacak 

                                                            
70  Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 114. 

71  John W. Lango, The Ethics of Armed Conflict-A Cosmopolitan Just War Theory, 

Edinburgh University Press, 2014, Edinburgh, s. 8. 

72  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 23. 
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olursak ilk olarak realist görüşe göre insan hakları egemenliğe bağımlı bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır ve bu nedenle siyasal alan açısından ve Haklı Savaş tartışmaları 

açısından etik temelde tartışılmasının daha öz kavramlar varken (devletin güvenliği ve 

refahı vb.) anlamsız olduğu kabul edilmektedir. İnsan haklarına realist bakış açısıyla 

yaklaşanlar uluslararası politika perspektifini ahlâki çerçevede değerlendirmenin 

imkansız ve de arzu edilir bir durum olmadığını ileri sürmektedirler. Realist görüş 

uluslararası ve küresel sorunlarla ilgili olarak insan hakları merkezli bir yaklaşımın 

tbütünüyle hatalı olduğunu iler sürmektedirler73. Haklı Savaş düşüncesi savaşın etik 

koşullar temelinde ele alınması gerektiğini ve bu bağlamda ancak haklılaştırılabileceği 

varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle de savaşı temel olarak çıkar ve güç dengesi 

üzerinden ele alarak açıklayan realist görüşten farklılaşmaktadır74. Bu nedenle 

çalışmamız açısından realist görüşün insan haklarına ve Haklı Savaşa yaklaşımı 

üzerinde derinlemesine durulmayacaktır. Ancak modern insan hakları doktrini büyük 

oranda liberal siyaset felsefesinin şekillendirdiği bir kavramlar bütünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aynı şekilde Haklı Savaş düşüncesi tarihsel kökenlerinden bağımsız olarak 

özellikle modern dönem düşünürlerinin etkisiyle birlikte büyük oranda liberal siyaset 

felsefesinin şekillendirdiği bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır75. Söz 

konusu öğretilerin özellikle modern düşüncenin ortaya çıkışıyla birlikte şekillenme 

koşullarının liberal görüş temelinde kesişmesi insan haklarına ve Haklı Savaş 

düşüncesine liberal yaklaşımların açıklanarak bağlantılandırılması çalışmamız açısından 

önem arz etmektedir. Bu bölümde çalışma konusuyla sınırlı olarak insan haklarına 

liberal yaklaşımın üzerinde durulacaktır. Bir sonraki ana bölümde de Haklı Savaşın 

modern düşünceyle birlikte liberal görüş yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Küreselleşme 

                                                            
73  Heywood, Küresel Siyaset, s. 370. 

74  Heywood, Küresel Siyaset, s. 309. 

75  Heywood, Küresel Siyaset, s. 310. 
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olgusuyla birlikte liberal insan hakları yaklaşımına bazı haklı eleştiriler getirilmiştir. Bu 

eleştiriler daha çok insan haklarıyla ilgili gelenekselleşen liberal görüşü revize ederek 

bazı unsurlarının değişmesi gerekliliği üzerinde şekillenmekte ya da toptan olarak 

liberal insan hakları anlayışına muhalefet etme gerekliliği üzerinde durmaktadır76. İnsan 

hakları ahlâki evrenselcilikle temellendirilen küresel bir sosyal adalet öğretisi haline 

dönüştürülmektedir. İnsan haklarına eleştirel yaklaşım bunun bir evrensel tahakküm 

boyutuna evrilebileceği tehlikesi barındırdığını ileri sürmektedir. Aynı şekilde Haklı 

Savaşın liberal kozmopolitan anlayışla ele alınması da eleştirel görüş açısından 

önemlidir. Çünkü Haklı Savaşın kozmopolitan değerler üzerinden revize edilmesi, 

küresel bağlamda tahakküm kurmak amacıyla ortaya çıkan müdahaleciliğin insan 

hakları bahane edilerek küresel imparatorluğun meşruiyet zeminini yarattığını 

belirtmektedirler77. Bu nedenle insan haklarına liberal yaklaşım ve bu yaklaşımın revize 

edilmesi gerekliliği ya da bu yaklaşıma muhalefet edilmesi gerekliliği üzerinde duran 

eleştirel yaklaşımın açıklanması gerekmektedir. 

İnsan hakları kavramını ağırlıklı olarak tarihsel bağlamda ele alan realist görüşe 

göre devletin güvenliği temel önem teşkil etmekte ve bu husus devletin önemsemesi 

gereken birincil husus olarak kabul edilmektedir. İnsan hakları ise ikincil nitelikte 

kalmaktadır. Bu düşüncenin kökeninde uluslararası politikanın ahlâki bakış açısı 

üzerinden şekillendirilmesinin imkansız ve arzu edilir bir durum olmadığı, tarihsel 

olarak da bunun bu şekilde gerçekleşmesinin doğal olmadığı kabulü yatmaktadır. 

Realist görüşün temellerini atan düşünür olarak Niccolo Machiavelli kabul edilebilir. 

Machiavelli’ye göre devletin kendi varlığını sürdürebilmesi için adalet ve orduya 

ihtiyacı vardır. Machiavelli adaleti halkı dizginlemek ve kontrol altında tutmak için bir 

                                                            
76  Heywood, Küresel Siyaset, s. 370.  

77   Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 44. 
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araç olarak görürken, orduyu da halkı yabancı saldırılara karşı koruyan bir araç olarak 

görmüştür78. Machiavelli açısından en önemli husus devletin egemenliğini uzun yıllar 

devam ettirmesidir. Adalet ve orduysa bunların gerçekleştirilebilmesi için sadece 

araçtır. Machiavelli’nin savaş hakkında düşüncesini şu cümlesiyle özetleyebiliriz, 

“Savaş kimlere gerekliyse onlar için haklıdır ve tek umut askeri güç olduğundan 

kutsaldır.”79  

Machiavelli prensin öncelikli görevinin politik topluluğun silah gücü ve adaletle 

korunması olduğunu belirtmekte zorunluluk hallerindeyse bu araçların akıllıca 

yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu akıllıca yönetim konusunda da savaşa girip 

savaşın yürütülmesi konusunda da hiçbir evrensel ahlâki veya hukuki sınır prensi 

sınırlamamakta bu sınırlar prens için geçerli nedenler olarak ileri sürülememektedir. 

Machiavelli’ye göre tek yol gösterici zorunluluklar ve gerekliliklerdir80. Bu temelden 

hareketle realist görüşün uluslararası ilişkileri salt güç politikası sahası olarak görmesi, 

insan hakları kavramı yerine devletin egemenliği ve güvenliği kavramına öncelik 

vermesi ve devletlerin vatandaşları için istikrar ve güvenlik sağlama potansiyeli 

üzerinden hareket ederek şekillendiği söylenebilir. Realist görüşü savunanlar 

düşüncelerinin pozitivizme dayandığını ileri sürerek olması gerekenden çok olanla 

                                                            
78   Alex J. Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, Cambridge, Polity Press, 2006, s. 

56. 

79   Niccolo Machiavelli, Discourses Upon The First Ten Books of Titus Livy, Third 

Book, dig. Ed. Jon Roland, chap. Xii, http://www.constitution.org/mac/ 

disclivy.txt’den aktaran Fulya A. Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş 

Kavramı”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Güz 2004, s. 23. 

80   Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s. 57. 

http://www.constitution.org/mac/%20disclivy.txt'den
http://www.constitution.org/mac/%20disclivy.txt'den
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ilgilenmek gerektiği üzerinde durmakta ve insan haklarına yaklaşımını bu bağlamda 

şekillendirmektedir81.  

Realist yaklaşımın temel bazı özellikleri mevcuttur. Bunlara kısaca değinecek 

olursak, ilk olarak realist görüşe göre uluslararası sistem anarşik bir doğaya sahiptir ve 

uluslararası anlaşmaları uygulama gücüne sahip dolayısıyla da askeri güç kullanımını 

engelleyebilecek bir uluslararası otorite bulunmamaktadır. İkinci olarak devletlerin 

gücünü (çoğunlukla askeri güç bağlamında) uluslararası ilişkilerin belirleyici unsuru 

olarak kabul etme eğilimindedir. Üçüncü olarak devletleri toplumları temsil etme 

noktasında bütünlüğü olan bir aktör olarak kabul etmektedir. Dördüncü olarak devletleri 

uluslararası ilişkilerde rasyonel unsurlar olarak ele almaktadır. Beşinci olarak devletler 

birbirlerini analiz ederken genel güçleri ve imkanları dahilinde tahmini bir çerçevede 

değerlendirirler bu nedenle de zıt devletler birbirleri arasında bilgi alışverişine izin 

vermedikleri için zıtlaştıkları devlet hakkında istihbarat elde etmek çok kaynak 

harcarlar. Altıncı genel özellik olarak da devletler uluslararası ilişkilerde uluslararası 

kurumlara göre daha temel aktör olarak kabul edilir ve önemsenir82.  

Realist görüşe göre uluslararası ilişkilerin doğası ve aktörleri göz önünde 

bulundurulduğunda uluslararası iş birliği çoğu sorunun çözülmesi konusunda umut 

vadetmemektedir. Çoğunlukla bu bağlamda neo-liberal görüşü savunanlarla aynı 

çizgide yer almaktadırlar. Realist görüşü savunanlar neo-liberal görüşü savunanlardan 

farklı olarak devletin uluslararası ilişkilerdeki rolünü daha merkezi ve önemli 

                                                            
81   Martin Griffiths, Steven C. Roach, M. Scott Salamon, Uluslararası İlişkilerde Temel 

Düşünürler ve Teoriler, Nobel Yayıncılık, 2011, Ankara, s. 2. 

82  Charles L. Glaser, “Realizm”, Çağdaş Güvenlik Çalışmaları, Ed. Alan Collins, Çev. 

Nasuh Uslu, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, Röle Akademik Yayıncılık, 2017, 

İstanbul, s. 14-15. 
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görmektedirler. Realist görüşün insan hakları konusunda da genel tavrı, insan haklarının 

devletin iç meselesi ve egemenliğiyle ilgili olarak ele alınabileceği yönünde olup 

önceliğin devlet güvenliği olgusu olarak kabul edilmesi gerektiğidir83.  

Liberal anlayışa göre insan hakları öğretisi liberal siyaset felsefesinin bir ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların doğruların taşıyıcıları olduğu kabulü felsefi açıdan 

liberal bireyselcilik anlayışı üzerine temellenmiştir. Sosyal sözleşme anlayışına paralel 

olarak devletin temel amacının devredilmez hakların korunması olduğu ileri 

sürülmektedir. Ancak hakları koruması gereken devletlerin bu tür hakları ihlal ederek 

baskıcı rejimler haline gelmeleri durumunda vatandaşların direnme hakkı doğmaktadır. 

Liberal görüşe göre hem diğer devlet vatandaşlarına hem de kendi vatandaşlarına 

yönelik muamelerinde devletler insan haklarını ihlal etmemekle yükümlüdürler. Liberal 

görüş daha çok siyasal ve sivil hakları bu kapsamda değerlendirmekte ekonomik ve 

grup haklarının kavramsallaştrılmasına şüpheyle yaklaşmaktadır84. Eşitlik, tolerans, kişi 

onuru gibi konularda temel varsayımlar üzerinden liberal dayanaklar oluşturanlar kendi 

içinde tutarlı olan bir haklar ve talepler sistemi kurmaktadır. Bu sistemde tarihsel 

süreçte normatif kaynaklar Tanrı’nın ezeli ve ebediliği üzerinde daha sonra rasyonel bir 

sistematiklikte daha sonra da sosyal ve doğal bütünlükte kendini bulur. Fakat bu tarz bir 

                                                            
83  Sevilay Z. Aksoy, “The Regime Theories: Useful Frameworks for Analysing 

Human Rights Issues?”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 2, sayı 5, Bahar 2005, s. 

16-17. http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2011/06/The-Regime-

Theories-Useful-Frameworks-for-Analysing-Human-Rights-Issues.pdf (Erişim T. 

10.05.2019) 

84  Heywood, Küresel Siyaset, s. 369. 
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yaklaşım aşırı biçimselliğe dayandığı, gerçekçi olmadığı ve soyutlukta aşırıya kaçıldığı 

yönünde eleştirilere uğramaktadır85.  

İnsan haklarına liberal yaklaşım bireysel haklara vurgu yapar ve kolektif 

mücadele olasılığını zorlaştırmaktadır. Söz konusu yaklaşımda insanların bireysel hak 

alanları hukuk tarafından sınırlandırılmış olarak karşımıza çıkmakta ve bu bireysel 

hakların sağlanması talepleri devletlere yöneltilmektedir. Böylelikle hak talepleri 

devletlerin hak alanlarını koruması için şiddete başvurmasına ve bu şiddetin 

meşruiyetinin sağlanmasında rol oynamaktadır. İnsan haklarına liberal yaklaşım 

böylelikle şekillendirdiği insan hakları hukuku ve bu hukukun kurumsal mekanizmaları 

aracılığıyla uluslararası alanda askeri müdahale ve işgal gibi olguların da ana 

yüklenicisi durumuna gelmektedir86. İnsan haklarına liberal yaklaşım liberal 

demokrasinin de dünya genelinde empoze edilmesi noktasında ideolojik olarak etkin bir 

rol oynamaktadır87. Hukuk olgusal olarak ahlâki, ekonomik, siyasi alanların aynı anda 

hem yansıtıcısı hem de bu alanların kurumsal bağlamda inşa edeni olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla hukukun uygulanma sırasında ideoloji şekillenirken devamlı 

olarak yeniden kendini inşa eder88. İnsan haklarının liberal yaklaşımına yönelik 

                                                            
85  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 12. 

86  Zeynep Kıvılcımlı, “Evrensellik, Hegemonya ve İnsan Hakları”, Liberal Hakların, 

Hukukun ve Devletin Sınırları, Ed. Bora Erdağı, Nota Bene Yayınları, 2015, 

Ankara, s. 85. 

87  Kıvılcımlı, “Evrensellik, Hegemonya ve İnsan Hakları”, s. 87. 

88  D. Çiğdem Sever, “İdeolojik Bir Kavram Olarak Hukuki Eşitlik”, Liberal Hakların, 

Hukukun ve Devletin Sınırları, Ed. Bora Erdağı, Nota Bene Yayınları, 2015, 

Ankara, s. 46. 
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eleştiriler de bu ideolojik temelde insan hakları kavramının çarpıtılarak kullanılmasına 

yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Liberal geleneği tarihi süreçte Aydınlanma dönemiyle birlikte John Locke’la 

başlatmak genel kabul gören bir görüştür. Belirli bazı konularda da Immanuel Kant 

üzerinden düşünce temellendirilmektedir. Liberal geleneğin çalışmamız kapsamında 

insan hakları ve savaşla ilgili genel kabulleri üzerinde durmak yerinde olacaktır. Liberal 

gelenek I. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda özellikle ABD başkanı Woodrow 

Wilson’un ortaya attığı ilkelerle birlikte uluslararası politikada tartışılmaya başlanmış 

ve uluslararası politikayı dönüştürmeye çalışmıştır89. II. Dünya Savaşı ve daha sonra da 

Soğuk Savaş döneminde özellikle Batı bloku ülkeleri açısından kendi aralarındaki 

uluslararası politikayı liberal gelenek üzerinden tanımlamak, Soğuk Savaş bittikten 

sonra da ABD öncülüğünde evrensel düzeyde liberal gelenek üzerinden uluslararası 

politikayı tanımlamak çabası söz konusu olmuştur. Liberal geleneğin çalışmamız 

kapsamında değinmemiz gereken karakteristik bazı özelliklerini inceleyecek olursak, ilk 

olarak liberal yaklaşım evrensel düzeyde barışın hakim olabilmesi için tek yolun 

uluslararası aktörler arasındaki iş birliğinden geçtiğini savunmaktadır. Bu nokta da 

uluslararası politika açısından iyimser bir çizgide yer aldığı söylenebilir. Liberal 

geleneğe göre özellikle Soğuk Savaş sonrasındaki gelişmeler evrensel barış ve güvenlik 

daha mümkün kılmaktadır ve bu amaca yönelik eylemlerle birlikte evrensel barış 

olasılığı daha da güçlenmektedir90. Liberal gelenek ilgili fikirleri ve tercih edilen 

uygulamarı da bünyesinde barındıran geniş kapsamlı analitik bir yaklaşım olarak 

                                                            
89  Patrick Morgan, “Liberalizm”, Çağdaş Güvenlik Çalışmaları, Ed. Alan Collins, Çev. 

Nasuh Uslu, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, Röle Akademik Yayıncılık, 2017, 

İstanbul, s. 28. 

90  Morgan, “Liberalizm”, s. 29. 
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karşımıza çıkmaktır. Liberal yaklaşım günümüzde uluslararası politikanın özellikle 

uygulanması boyutunda kavramsallaştırmalarda hakim konumda görünmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere realizmden farklı olarak uluslararası aktörlere de 

uluslararası politikanın belirlenmesi noktasında devletlere yakın bir önem atfetmektedir. 

Söz konusu aktörler arasında uluslararası örgütler (IGO), uluslararası rejimler 

(demokratik barış vb), hükümet dışı örgütler (NGO), çok uluslu şirketler, çıkar grupları, 

elitler, siyasi partiler gibi iç aktörler bulunmaktadır. Bu aktörler sayesinde de 

uluslararası politika her zaman her yerde aynı şekilde gerçekleşmemekte belirli yer ve 

zamanlarda realist nitelik kazanmaktadır. Sonuç olarak uluslararası politikanın üst 

seviyede realist davranışlarla şekillenebileceğini kabul etmekle birlikte bu şekilde 

olmak zorunda olmadığını ileri sürerek realist görüşlerden ayrılırlar91. 

Siyasi liberalizm belirli algıların, değerlerin ve çıkarların tercih edildiği ve 

bunlarla ilgili politikaların belirlenmesi noktasında eğilimler göstermektedir. Siyasi 

liberalizm temel unsurları açısından ticari girişimler ve insan haklarını geliştirme 

düşünce ve eylem ekolleri üzerinden hareket etmektedir. Ticari liberalizmle insan 

hakları arasında nasıl bir denge kurulacağıyla ilgili olarak ve hangisinin öncelikle 

korunması gerekliliğiyle ilgili çok farklı görüşler mevcuttur. Bu farklılıklar “ticari 

liberalizm”, “insan hakları liberalizmi”, “uluslararası örgütlenme liberalizmi” ve 

“demokratik liberalizm” başlıkları üzerinden tartışılmaktadır92.  

Ticari liberalizm en eski liberal yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 18. ve 

19. yüzyıllar boyunca İngiltere’de ortaya çıktığı ve genel olarak serbest ticaret kavramı 

üzerinden şekillendiği ileri sürülmektedir. Söz konusu liberal yaklaşımın temelinde 

ekonomik faaliyetlerin piyasa koşullarında gereklilikler etrafında işlem yapan özel iş 

                                                            
91  Morgan, “Liberalizm”, s. 29.  

92  Morgan, “Liberalizm”, s. 30. 
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sahibi aktörler tarafından hayata geçirildiğinde refahın üretilmesi ve biriktirilmesi en 

kısa zamanda gerçekleştiği düşüncesi yatmaktadır. Liberal yaklaşımın önderliğini 

özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin yaptığı kabul edilmektedir.  

Günümüzde de sistemsel olarak ticari liberalizm ilk ortaya çıktığı dönemi andırmakta 

ancak küresel piyasada günlük olarak dönen sermaye miktarı yaklaşık 1 trilyon dolar 

seviyesindedir. Bu rakam çoğu ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılasından büyüktür. 

Söz konusu liberal yaklaşıma göre ulusal ekonomiler uluslararası ekonomik sistemle 

entegre olduklarında karşılıklı ekonomik bağımlılık artacaktır ve nihai olarak bu 

bağımlılık arttıkça da barış ve güvenlik artmaktadır. Liberal yaklaşıma göre kapital 

faaliyetler arttıkça refah daha fazla artacak hayat standartları yükselecektir. Böylece 

savaş gereksiz bir olgu olarak çözüm üretmekten uzak bir yöntem olarak kabul 

edilecektir93. Liberal yaklaşımın ekonomik boyutu özellikle Soğuk Savaş sonrasında 

küreselleşme olgusuyla birlikte gücünü arttırmıştır. Küreselleşme bu güç artışının 

karşılığındaki olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Liberal görüş yanlıları 

küreselleşmenin ulusal sınırları gittikçe aşındırdığını hatta ortadan kaldırdığını iddia 

ederek ulusal toplulukların yerini küresel topluma bıraktığını ve bu şekilde de dünyanın 

bir araya geldiğini ileri sürmektedir. Ticari liberalizmin tarihsel süreçteki gelişimine 

baktığımızda Batı lehine geliştiğini ve bu bağlamda sonuçlar doğurduğunu söylemek 

yanlış bir çıkarım olmayacaktır94. 

Liberal yaklaşım konusunda ön plana çıkan düşünce ve eylem ekolü insan 

haklarıyla da ilgilenmektedir. İkinci unsur olarak insan haklarını geliştirme ekolü 

bireyin öneminin artması bağlamında insan haklarına ciddi biçimde önem vermesi 

olarak belirlenebilir.  Bu ilginin temelinde Westphalia sisteminin ortaya çıktığı 
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  45 

dönemde devletlerin bir başka devlet topraklarında yaşayan ve kendilerince farklı 

nedenlerden dolayı önemsedikleri bazı dini ve etnik toplulukların maruz kaldıkları 

muameleler hususundaki kaygıları yatmaktadır. Devletlerin bahsedilen bu kaygılarının 

giderilmesinde diplomatik baskılar, askeri müdahaleler ve bunlar sonucunda ortaya 

çıkan barış antlaşmalarının araç olarak kullanılması söz konusu olmuştur. İnsan 

haklarıyla ilgili bu kaygı iki taraflı bir süreçte işlemiştir. İlk olarak köle ticaretini sona 

erdirmek, ulusal self determinasyon hakkı, sömürge imparatorluklarına karşı çıkılması 

insan hakları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Diğer taraftan da sömürgelere yapılan 

askeri müdahalelerde ya da güç olarak zayıflayan impatatorlukların topraklarında 

yaşayan azınlıklara kötü davranılarak insan hakları ihallerinin gerçekleştirildiği iddiası 

söz konusu edilerek askeri müdahaleler gerçekleştirilmiştir95. 

Liberal yaklaşım insan hakları konusunda daha hassas ve daha destekleyici bir 

anlayışa sahip olduğunu diğer başkaca rejim türlerinin insan haklarını yeterince 

önemsemediğini hatta birbirleri üzerinde baskı uyguladıklarını ileri sürmektedir. Liberal 

yaklaşıma göre liberal olmayan devletlerin insan haklarıyla ilgili sorunlu bir yapısı 

vardır ve bu yapının insan hakları lehine çözülmesi için kendilerini bu konuların 

çözümüne adamış uluslararası örgütler (IGO) ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin 

(NGO) oynayacağı rol çok önemlidir. Bu örgütlerin kurduğu evrensel ağ aracılığıyla 

küreselleşme olgusunun da yardımıyla bu insan hakları ihlallerinin önlenmesi yönünde 

insan hakları konusunda sorunlu ülkelere baskı yapılabilecektir. Bu örgütler insan 

hakları kampanyaları yaparak küresel barışın inşa edilmesinde insan haklarının 

gözetilmesi konusunda katkı sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştirirler. Liberal anlayışa 

göre söz konusu örgütler uluslararası iş birliğini teşvik ederek insan hakları konusunda 

hassas durumlarda uygun davranış normlarının belirlenmesinde etkin rol 
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almaktadırlar96.  Söz konusu uygun davranış normlarının belirlenmesine karşılık gelen 

kavram olarak “rejim” kavramı kullanılmaktadır. Rejim, uluslararası aktörlerin bazı 

konularda planlama yapıp eyleme geçerken takip ettikleri normları, ilkeleri ve karar 

verme süreçlerini içeren bir kavram olarak kullanılmaktadır. Söz konusu normlar, 

ilkeler ve karar verme süreçleri uluslararası anlaşmalara yansımış olabilir de olmayabilir 

de. Bu bağlamda rejim kavramı bunlardan daha geniş bir yapıya işaret etmektedir. 

Liberal yaklaşımda “demokratik barış” rejimi buna örnek olarak verilebilir97. Fakat son 

dönemde ortaya çıkan olay ve olgularda özellikle neo-libelaller tarafından BM’ye dayalı 

uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gereken askeri müdahale rejimi ABD askeri 

müdahale rejiminden daha az makbul bir rejim olarak sunulmakta ve bu yönden liberal 

yaklaşım eleştirilere uğramaktadır98.  

Liberal yaklaşımda devletlerin, bazı hassas konuları çözebilmek için uluslararası 

kurumların varlığına ihtiyaç duyması ve bu noktada da devletlerin egemenliklerinden 

taviz verebileceklerinin kabulünün söz konusu olması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Buna göre uluslararası normların böylelikle süreç içerisinde ortaya çıkması normların 

meşruiyetini de sağlayacaktır. Ancak BM Güvenlik Konseyi’nde bazı devletlerin hala 

veto yetkisine haiz olması söz konusu devletlerin kendi egemenliklerine fazlasıyla önem 

verdiğini de göstermektedir. Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik tehdit durumunda bu tehditlerle askeri güç kullanarak mücadele etmeye karar 

verme gücü son derece önemli bir yetkidir ve uluslararası iş birliğinin hangi safhaya 

kadar çıkabileceğine yönelik bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır99.  
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Liberal yaklaşım kendi içerisinde tutarlı şekilde “üst düzen” normlarının ve 

ilkelerin üzerinde gelişime önem vermekte ve bu üst düzen normların ve ilkelerin 

uluslararası politikada kabul edilmesiyle ilgili olarak gerekirse zor kullanılmasına ve 

gerekli tedbirlerin alınması yönünde gelişmeleri savunmuştur. Bu duruma örnek 

verilecek olursa Soğuk Savaş sonrası yavaş sayılabilecek bir süreçte ortaya çıkan 

egemenliğinin basit anlamda ulusal özerklik hakkını içermediği yönündeki kabuldür. Bu 

kabule göre egemenlik, aynı zamanda devlete kendi halkına kabul edilebilir bir  şekilde 

davranma sorumluluğu da yüklemektedir. Devletler eğer kendi toplumuna makul 

şekilde davranmazsa uluslararası müdahale yoluyla makul şekilde davranmaya 

zorlanabilir. Özellikle son dönem “Arap Baharı” olarak adlandırılan olaylarda bu açık 

şekilde gözlenmiş ve olgu haline gelerek bu olgu üzerinden müdahale normları 

biçimlendirilmeye çalışılmıştır100. İnsan haklarına liberal yaklaşımın önemi de 

çalışmamız açısından bu normlaştırma üzerinden değerlendirilebilir. Liberal yaklaşım 

özelindeyse neo-liberal görüşü savunanlar uluslararası askeri müdahaleleri bu bağlamda 

değerlendirerek son dönemde ortaya çıkan uluslararası politik olgulara tercihleri 

yönünde normların uygulanmasının gerekliliğinin kabul edilmesine çaba 

harcamaktadırlar101. 

Liberal yaklaşım savaşın kaçınılmaz bir olgu olduğunu reddederek ulusal 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde şiddet içermeyen metodların tercih edilmesinin 

gerektiğini ileri sürmektedir. Bu hususta kanıt olarak yukarıda belirtilen “demokratik 

barış” tezini ortaya koymaktadır. Bu teze göre demokratik liberalizme uygun şekilde 

yönetilen modern demokratik devletler kendi aralarında savaşmamaktadırlar. Bu 

konudaki temel argüman da barış isteniyorsa demokrasinin geliştirilmek 
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zorunluluğudur. Liberal yaklaşımın bu konudaki temel hedefi Kant’ın düşümcesi 

üzerinden Woodrow Wilson’un uygulamaya geçirmeye çalıştığı dünya genelinde 

çoğulcu güvenlik topluluğunun gerçekleştirilmesidir. Bu görüşe karşı şüpheyle 

yaklaşanlar da mevcuttur. Bunlara göre demokratik rejimler tarihsel süreçte yenidir, 

yeterince kökleşmemiştir ve uluslararası politik sorunlarda kendi aralarında olmasa da 

görece kendilerinden güçsüz devletlere karşı saldırganca tutum izlemektedirler ve 

güçleri oranında çatışmacı bir yöntemi tercih etmektedirler102. Ancak eleştirilere rağmen 

bu tez liberal demokratik olduğu iddia edilen devletlerin şu anda dış politikalarının 

ayrılmaz bir argümanı olarak kabul görmektedir. Bu duruma örnek olarak ABD Başkanı 

G.W. Bush’un 11 Eylül saldırıları sonrasındaki söylemleri ve ABD askeri müdahale 

uygulamaları verilebilir. ABD 11 Eylül terör olaylarına karşı gösterdiği tepkide 

Ortadoğu’da demokrasinin gelişmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesini başat 

amaçlarının arasına eklemiştir. Böylece terörizmi sona erdirmek için girişilecek bir 

savaş haklı bir savaş olacaktır. Bu girişilen Haklı Savaşın sonucundaysa küresel 

terörizm engellenebilecek ve yine küresel boyutta insan hakları ihlallerinde bulunanlar 

yola getirilebilecektir103.  

Çalışmamız açısından liberal yaklaşımın söz konusu bu görüşlerine ve 

uygulamalarına getirilebilecek yukarıda belirtildiği gibi eleştirel yaklaşımlar da 

mevcuttur. Barış ve demokrasi arasındaki ilişki üzerinden düşünülen demokrasinin 

olduğu yerde savaşın olmayacağı iddiası yapay bir iddia olarak karşımıza çıkabilmekte 

bunu belirleyen dolayısıyla demokratik barışı sağlayanın bir üçüncü faktör de 
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olabileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır104. Liberal demokratik rejimle yönetilen 

ülkelerin tarihsel süreçte konsolidasyonu tespit edilebilmekte ve Batılı ülkeler olarak 

gittikçe daha çok örtüşen ve özdeş ulusal çıkarlara sahip oldukları söylenebilmektedir. 

Bu nedenle de birçok hususta birbirlerinin müttefiki haline gelmeleri söz konusu olmuş, 

aralarında yaşanan anlaşmazlıklar da savaşı gerektirecek boyutta gerçekleşmediği 

söylenebilmektedir. Sonuç olarak liberal demokratik devletler arasında sırf demokratik 

devletler olma sıfatları nedeniyle birbirlerine saygı duydukları yönündeki sav 

eleştirilebilir durumdadır. Liberal demokratik devletlerin liberal demokratik rejimle 

yönetilmeyen anti demokratik veya monarşik olarak nitelendirilebilecek devletlerle de 

barış içinde yaşayabildiği uluslararası politik gerçeklerden biridir105.  Örneğin ABD ve 

Suudi Arabistan devletlerinin ulusal çıkar birliktelikleri gereğince ve bu bağlamda da 

barış içerisinde ilişki kurabilmeleri bu örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Bu 

örnekte tam ters yönde bir gelişim izlenmekte ve ABD yönetiminin Suudi Arabistan’da 

demokrasi yanlısı hareketin nihai hedefi olma konusunda da rahatsızlığı söz 

konusudur106. 

Liberal yaklaşım uluslararası politikanın uygulama aşamasında birçok çelişkiyi 

de beraberinde getirmektedir. Eleştirel yaklaşım da bu konularda liberal yaklaşımın 

hazır reçeteleri olduğunu ileri sürmenin zorlama bir çaba olarak değerlendirilmesi 
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gerektiğini belirtmektedir. Uygulama açısından barışa önem verilerek küresel barışın 

tesisi ekonomik iyileştirmeleri göz ardı etmek zorunluluğunu doğurabilir. Ya da 

ekonomik gelişimin gerektiği gibi sağlanması için insan hakları konusunda sıkıntıların 

meydana gelmesi söz konusu olabilir. Aynı şekilde demokrasinin iyileştirilmesi 

öncelikli olarak değerlendirilirse ekonomik sıkıntılar söz konusu olabilecektir. Örneğin 

demokrasi insan haklarına göre öncelenecek olunursa dini ya da kültürel normların 

kadın haklarıyla çatışması noktasında insan hakları açısından olumsuz kararlar 

alınabilecektir. Liberal yaklaşımda değerler sıralamasında hangisinin öncelikli olduğu 

hususunda da çeşitli tartışmalar söz konusudur107. Eleştirel yaklaşım açısından “Arap 

Baharı” olgusundan çıkarılabilecek sonuç ABD yönetiminin tarihsel süreçte kendi 

politikalarına uyumlu şekilde ilerleyecek rejimleri desteklediği yönündedir. Böylece bu 

rejimlerin liberal demokratik unsurlardan oluşup oluşmadığı, temel insan haklarını ihlal 

edip etmedikleri son dönemde uluslararası politikanın şekillenmesinde başat güç olarak 

kabul edilen ABD’nin küresel politikaları açısından belirleyici temel bir argüman olarak 

değerlendirilemeyecektir.  

Çalışmamız açısından önemli bir husus olan liberal yaklaşımda ne zaman askeri 

güç kullanılabileceğini, bu bağlamda insan hakları ihlallerinin hangi şart ve koşullarda 

hangi derecede göz ardı edilebileceğini ya da edilemeyeceğini belirleme hususunda da 

ciddi zorluklar söz konusudur. Askeri güç kullanımının hangi şartlarda haklı 

olabileceği, liberal yaklaşımın çok önemli bir unsuru olarak ortaya çıkan uluslararası 

toplumun iradesinin nasıl belirlenebileceği dolayısıyla da askeri güç kullanımının 

meşruiyetinin nasıl belirlenebileceğine dair ileri sürülen argümanlar devletler arasında 

ve literatürde yoğun tartışmaları da beraberinde getirmektedir. ABD’nin 2003 yılında 

gerçekleştirdiği Irak işgali konusunda devletler arasında yaşanan anlaşmazlıklar bu 

                                                            
107  Morgan, “Liberalizm”, s. 38.  
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tartışmaları da arttırmıştır. ABD’nin, müttefiklerinin, Batı bloku olarak adlandırılan 

ülkelerin uluslararası politakalarının belirli ülkelere odaklanması ancak aynı veya daha 

ağır insan hakları ihlalleri gerçekleşen dünyanın diğer coğrafyalarına ilgisiz kalmaları 

veya bu coğrafyalardaki ihlallere karşı genel bir isteksizlik içerisinde tavır takınmaları 

eleştirel yaklaşımın iddialarını güçlendirmektedir. Küresel çapta askeri güç 

kullanılmasıyla ilgili ahlâki ve analitik haklılaştırmalar tartışma konusu olan siyasi ve 

ekonomik unsurlarla çatışma halinde görünmektedir108.  

Eleştirel yaklaşım özellikle ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesiyle ve 

Irak’ta kaldığı süreçte yaşanan insan hakları ihlalleriyle iddialarını güçlendirmiş 

görünmektedir. ABD Irak’a saldırmadan önce Güvenlik Konseyi’ne başvurmuş fakat 

Güvenlik Konseyi’nden gerekli onayı alamamasına rağmen uluslararası hukukun ilgili 

düzenlemelerini göz ardı ederek Irak’a askeri müdahalede bulunmuştur. Söz konusu 

durum bencil ulusal çıkarların uluslararası politikada hala belirleyici olduğuna yönelik 

kabulü savunan realist görüşü onaylar bir tavırdır. G.W. Bush yönetimi bu askeri 

müdahalesiyle ve sonraki uygulamalarıyla eleştirilerin odak noktasında yer almış liberal 

yaklaşımın genel ilkelerini terk etmekle eleştirilmiştir. Bush yönetimi uluslararası 

hukuku, çok taraflı anlaşmaları, uluslararası örgütlerin varlığını küçümseyerek küresel 

terörizmle mücadele çerçevesinde insan hakları kaygılarını görmezden gelmiştir. Bu 

askeri müdahale sürecinde ve sonrasında çoğu konuda ABD çıkarlarını uluslararası iş 

birliğine oranla daha öncelikli olarak görmüştür. Bush yönetiminin gerçekleştirdiği bu 

askeri eylemler bütünü silah zoruyla ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirerek insan 

haklarının hakim kılınmaya çalışılması aşırı müdahalecilik olarak yorumlanmıştır109. 

Eleştirel yaklaşıma göre bu aşırı müdahalecilik liberal yaklaşımın zorlayıcı türü olarak 

                                                            
108  Morgan, “Liberalizm”, s. 38. 

109  Morgan, “Liberalizm”, s. 38. 
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emperyalizmin günümüz şartlarına uyarlanmış hali olarak değerlendirilmelidir. Richard 

A. Falk’a göre ABD’nin Irak askeri müdahalesi yasadışı bir savaştır. Irak ve sonradan 

gerçekleştirilen benzeri askeri müdahaleler Batı’nın değerlerinin dünyaya zorla kabul 

ettirilmesine yönelik girişimler olarak nitelendirilmiş, askeri müdahalelerin insan 

hakları ihlallerini önlemek kaygısıyla değil dünyanın Batı dünyasına ve amaçlarına daha 

uyumlu hale getirilmesi kaygısıyla gerçekleştirildiği yönünde değerlendirilmiştir. 

Eleştirel yaklaşıma göre Batı’nın insan haklarını ve evrensel değerleri geliştirme ve 

gerçekleştirme iddiası emperyal güdülerini gerçekleştirmek için bir kılıf olarak 

kullanılmakta ve bu konudaki liberal kaygıların temelinde de emperyal kaygılar 

bulunmaktadır110.   

İnsan hakları kavramını ideolojik bir temellendirmeyle açıklamaya çalışan 

üçüncü görüş olan eleştirel görüşü savunanlardan bir kısmı liberal görüşün revize 

edilmesi gerektiğini diğer bir kısmıysa fikrin kendisine karşı çıkılması gerektiğini ileri 

sürmektedir. Liberal görüşün revize edilmesi gerektiğini savunanlar arasında Henry 

Shue, Thomas Pogge gibi düşünürler bulunmakta ve onlara göre ekonomik ve sosyal 

haklar hem devletler içinde hem de devletler arasında gücün ve kaynakların tekrar 

dağıtılmasıyla birlikte gerçekleşebilecek haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece 

küresel bağlamda bir adalet hareketi doğabilecektir. Diğer kısım eleştirel görüşler ise 

insan hakları fikrine siyasi niteliği açısından itiraz etmekte ve insan haklarını post 

sömürgecilik bağlamında değerlendirmektedir111. Bu görüşe göre insanlık kavramı 

modernitenin icadıdır ve buna bağlı olarak da insan tanımı hakların da özünü ve alanını 

                                                            
110  Richard Falk, “The Iraq War and The Future of International Law”, Proceedings of 

the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 98 (March 31-

April 3, 2004), s. 263-264. www.jstor.org/stable/25659933. (Erişim T. 14. 04. 2019) 

111  Heywood, Küresel Siyaset, s. 370. 

http://www.jstor.org/stable/25659933
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belirlemektedir112. İnsancıllık da bu temelde şekillenmekte daha sonra askeri bağlamda 

askeri insancıllık tartışmalarına neden olmaktadır. İnsancıllık ve askeri insancıllık buna 

bağlı gelişen normlar sistemi ve uygulamalar insan haklarını da yakından 

ilgilendirmektedir. Bu alanın belirlediği insancıllık kavramıysa tarihsel süreçte zorunlu 

savaş kurallarını belirleyerek tanımlanmıştır fakat günümüzde tanımlandığı alanın 

dışına çıkarak kültürel ve politik bakımdan da etkili olmaktadır113.  

Douzinas’a göre insan haklarının günümüzde yönetimsel meşruiyeti oluşturan 

temel bir silah olduğu iddiası kuzunun kurda dönüşmesidir. Söz konusu görüşe göre tam 

da bu noktada insan hakları amacından saptırılmakta ve rolünün sonuna gelmektedir114. 

Böylelikle insan hakları Batı’nın zaten sahip olduklarını meşrulaştırıcı bir yapı 

oluşturmak için araç konumuna getirilmektedir115. Bu noktada yukarıda İoanna 

Kuçuradi’nin sorduğu “Bir kavram ne zaman tehlikeli olur?”116 sorusunu burada tekrar 

hatırlamakta yarar var ve Douzinas’ın belirttiği şekilde “gerçek bağlamından koparıp, 

amacından saptırıp içeriğini yeniden bilinçli bir şekilde Batı’nın zaten sahip olduklarını 

meşrulaştırıcı bir yapı oluşturmak ve mevcut sahip olduklarını korumak ve arttırmak 

için değiştirerek araç konumuna getirildiğinde.”117 diye cevaplamak yerinde olacaktır. 

İnsan haklarının bu araçsallaştırılması durumu insan haklarını kavramının sözleşmelere 

ve kanunlara çıkarlar doğrultusunda konu edilmesiyle birlikte gerçekleştiği söylenebilir. 

                                                            
112  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 27. 

113  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 35. Köchler, 

Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 415 

114  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 44. 

115  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 71. 

116  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, s. 73. 

117  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 72. 
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Böylelikle insan hakları bir pozitif hukuk alanı haline getirilmekte ve kodifiye edilerek 

devlet gücünün en belirgin ifadesi olabilmektedir. Yine Douzinas’a göre kodifikasyon 

ideoljik olarak hükümet edenlere kullanışlı bir argüman da sunmaktadır. Kodifikasyon 

Justinyen’den Code Napoleon’a kadar birçok uygulamada yasa koyucunun 

egemenliğini tesis eden bir faaliyet olarak gerçekleştirilmiştir118. İnsan haklarına 

eleştirel temelde bakan görüşe göre liberal anlayışa dayalı insan hakları düşncesi 

kaçınılmaz belirsizlikleri, çelişkileri bünyesinde barındırmakla birlikte söz konusu 

belirsizlikleri ve çelişkileri giderme çabasındadır. Fakat bu çaba çoğu kez haklı da 

olarak iktidar mekanizmasının rasyonalizasyonu olarak algılanmaktadır119. 

Haklı ve haksız savaşlar arasındaki ayrım üzerinde duran ana hatlarıyla üç 

gelenekten bahsedilmektedir. Bunlar pasifist kuram, siyasal realist kuram ve Haklı 

Savaş kuramı olarak ayrılmaktadır. Pasifizmden siyasal realist kurama doğru gidildikçe 

askeri güç kullanımına yönelik gösterilen tolerans artmaktadır. Siyasal realist kuram 

askeri güç kullanımını devletin egemenlik alanı içinde değerlendirmekteyken pasifist 

kuramsa askeri güç kullanımına karşı bir pozisyon almaktadır120. Bu nedenle bu iki 

kuramın çalışmamızının kapsamının belirli oranda dışında yer aldığını belirtmiştik. 

Haklı Savaş kuramını savunanlar pasifistleri gerçeklerden uzak olmakla, siyasal 

realistleriyse devletin egemenliğini herhangi bir koşul aramadan meşru olarak kabul 

etmeleri noktasında eleştirmektedirler. Haklı Savaş kuramcıları insancıl müdahale, 

koruma sorumluluğu gibi askeri güç kullanımına belli şartlarda izin veren durumları 

                                                            
118  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 25. 

119  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 12. 

120  Terry Nardin, “Uluslararası Siyaset Teorisi”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Der. 

Scott Burchill vd., Küre Yayınları, İstanbul, s. 389. 
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müdafaa etme eğilimindedir121. Yukarıda belirtilen insan haklarına liberal yaklaşım ve 

bu yaklaşımın eleştirisi üzerinden belirli şartlarda askeri güç kullanımı ile insan 

haklarının korunması arasında gerilimli bir ilişki olduğu açıktır. 

II. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 

Kuçuradi’ye göre insan haklarını korumanın ilk önkoşulu, insan haklarının ve 

tek tek hakların ne olduğunu ve gerektirdiklerini de açıkça görebilecek kadar net bir 

şekilde kavramaktır. Kuçuradi’ye göre ikinci önkoşul ise, kendimizi kendimize insan 

olarak ilan edecek kadar yürekli olmak, bu durumun kişi ve insanlık bağlamında 

getirdiği sorumluluğu taşımakla birlikte gereklerini yerine getirmektir. Bu şekilde 

ortaya konduğunda insan haklarını koruma sorunu felsefi, etik ve siyasal bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır122. İnsan haklarını dolayısıyla insani olanakların 

gerçekleştirilebilmesi bakımından değerlendirecek olursak söz konusu hakların 

uygulamaya geçirilebilmesi ve korunması için belirli kurum ve uygulamaların gerekli 

olduğunu söyleyebiliriz. Böylece insan hakları insan onuru ve potansiyeline ilişkin 

belirli bir anlayışın temel hakların kurumsallaştırılmasıyla hayata geçirilmesini 

amaçlayan sosyal bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır123.  

A. Askeri Müdahaleler ve İnsan Haklarının Evrenselliği Tartışması 

İnsan haklarının en çok tartışılan hususlarından biri insan haklarının 

evrenselliğiyle ilgili iddialar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya gündemine son yirmi 

                                                            
121  Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 

İstanbul, 2010, s.108. 

122  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 8. 

123  Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, 

Ankara, 1995, s. 28. 
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yirmi beş yılda gerçekleşen olgulardan ikisi olan terörizm ve küçük savaşlar damga 

vurmuştur. Buna bağlı olarak da barış konusu uluslararası topluluğun ana 

gündemlerinden biri olmuştur124. Çalışmamız açısından bu hususun önemi küresel 

olarak gerçekleştirilen askeri müdahalelerin meşru olarak kabul edilmesinin temelinde 

insan haklarının evrensel olduğu kabulü ve böylelikle ağır insan hakları ihlallerinin 

gerçekleşmesi durumunda dahi uluslararası askeri müdahalenin meşru olacağı kabulü 

yatmaktadır. İnsan haklarının evrenselliği söz konusu olmazsa insan haklarını korumak 

iddiasıyla yapılan küresel askeri müdahalelerin de haklı ve meşru olamayacağı 

sonucuna ulaşılabilecektir. Bunun nedeni günümüzde Douzinas’ın belirttiği gibi insan 

haklarının artık bir çeşit uluslararası üst hukuki-ahlâki norm ve kriter olarak kabul 

edilmesidir125.  

Askeri müdahaleye karşıt olarak ileri sürülen iddialara dayanak olarak gösterilen 

bazı argümanlar insan haklarının evrensel değerlere dayanmadığı Batı’nın değerlerine 

dayandığı yönündedir. Bu argümanların insan hakları tartışmaları açısından nerede 

konumlandığını ortaya koymak gerekmekte ve gerçekten insanın değerinden hareketle 

mi yoksa siyasi çıkarlara dayalı olarak mı açığa çıktığı çalışmamızın ilerleyen 

tartışmaları açısından cevaplanması gereken sorular olarak önem arz etmektedir.  

İnsan haklarını temellendirme tartışmaları genel olarak insan hakları rejiminin 

meşruiyet tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Meşruiyet tartışmasının odak 

noktasında insan hakları fikrinin Batı düşüncesi üzerinden temellendirilmesi ve itiraz 

edenler bakımından kendi toplumlarının değerlerine uygun olmadığı, mevcut insan 

hakları standartlarının tarihsel köken olarak toplumlarına uymadığını belirtmektedirler. 

Bu görüşe göre her türlü farklılığın kutsanması gerekir ve değerler görelidir. Böylelikle 

                                                            
124  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 27. 

125  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 73-74. 
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insan haklarının evrenselliği iddiasını reddetme konusunda bir pozisyon almakta ve 

buna bağlı olarak yapılan askeri müdahalelerin meşruluğunu reddetmektedirler. Elbette 

radikal evrenselcilik ahlâki emperyalizm tehdidini de çağrıştırdığı için böyle bir 

savunmanın haklı yönleri de bulunmaktadır çünkü radikal olarak evrenselci bir bakış 

açısıyla kozmopolitan ahlâki taleplerin diğer bütün daha aşağıda bulunan yerel ahlâki 

talepler üstünde mutlak öncelik alması gerekmektedir126. Fakat asıl problem kültürel 

görecelilik kavramına dayanarak ciddi insan hakları ihlallerine yol açan ve açacak olan 

uygulamaların kendi ahlâki veya dini kurallarını uygulamaları bağlamında 

meşruluğunun savunulmasıdır127. Söz konusu görüşler küreselleşme olgusunun sonucu 

olarak ve daha çok küreselleşmeye bir tepki olarak ortaya çıkmakta kültürcülük kavramı 

üzerinden şekillenmektedir. Kültürel kimliğin icadı anlamında kültürcülük etnik ve 

dinsel kimlikleri ön plana çıkarmakta ve bunun doğal bir talep olduğu üzerine 

şekillenmektedir128. Fakat bu olgu felsefi bakış açısıyla değerlendirilmeli ve 

kültürcülüğün talep ettiği kimliklerin birisinin ön plana çıkarılması ve kişinin bu 

kimlikle özdeşleştirilip ortak insanlık kimliğini reddetmesi tehlikesi göz ardı 

edilmemelidir. Kuçuradi’ye göre bu tehlikeli bir duruma işaret etmekte insan hakları ve 

kültürel kimlikleri eş zamanlı olarak global sorunların ya da çatışmaların çözümü olarak 

teşvik etmek iki farklı türden birbiriyle çoğunlukla çelişen normu teşvik etmek anlamına 

gelmektedir. Çoğunlukla da bu birlikte teşvik sonucunda aynı konuda çelişen normlar 

ortaya çıkmaktadır129.  Günümüzde dünya üzerinde yaşanan çatışmaların çoğunun 

                                                            
126  Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, s. 120-121. 

127  Heywood, Küresel Siyaset, s. 378.  

128  Riva Kastoryano, Kimlik Pazarlığı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 127-128. 

129  İoanna Kuçuradi, “İnsan Haklarının Çok Etnik Kökenli ve Çok Dinli Toplumlar için 

Farklı Gerektirdikleri”, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe 

Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 127. 
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kimlik üzerinden etnik veya dini temelli çatışmalar olarak karşımıza çıktığı bir 

gerçektir. İnsan olmaktan kaynaklı insani değer bilgisine dayanan normları ikinci plana 

iten kültürel hak taleplere şüpheyle yaklaşmak ve bunların dikkatlice değerlendirilmesi 

gerekmektedir. İnsan onuruna zarar veren bir kültürel hak talebinin bir temel insan 

hakkı gibi görülmesi veya gösterilmesi bizi insan hakları açısından tehlikeli bir noktaya 

götürecektir130.  

Günümüzde yukarıdaki tartışmalar bağlamında insan hakları konusunda iki 

genel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan üniversalist yaklaşıma göre insan 

hakları bütün insan türü için geçerli olabilecek evrensel rasyonel ilkeler kümesi olarak 

düşünülmektedir. İkinci olarak partikülarist yaklaşıma göreyse insan hakları dediğimiz 

haklar listesi Batı uygarlığının kültürel değerlerinin ifadesinden ibarettir131. Bu iki 

yaklaşım temelde birbirinden farklı yapılara dayandırılmakta ve bunlara bağlı olarak 

ortaya çıkan uygulamalar insan hakları açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

Çalışmamız açısından her iki yaklaşımın doğurduğu sonuçlar insan hakları açısından 

farklı uygulamalara temel teşkil ettiği için hem insan haklarını koruma açısından hem de 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisi bağlamında değerlendirilmesi yerinde olacaktır.   

İlk olarak üniversalist yaklaşım evrensellik üzerinden kendini inşa ederken iki 

farklı düşünceden hareket etmektedir. İlki Thomas Hobbescu-John Lockecu bakış 

açısıyla şekillenen klasik liberal “köken” düşüncesi, diğeri ise Immanuel Kant’ın 

                                                            
130  Harun Tepe, “Kimlik, Kimlikler ve İnsan Hakları”, Elli Yıllık Deneyimlerin 

Işığında Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları, Ed. İoanna Kuçuradi ve Bülent 

Peker, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 96. 

131  Osvaldo Guariglia, “Üniversalizm ve Partikülarizm Arasında İnsan Hakları, Elli 

Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları, Ed. İoanna 

Kuçuradi ve Bülent Peker, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 37. 
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felsefesi bakış açısından şekillenen “özerklik” düşüncesidir132.  İlk olarak Hobbescu-

Lockecu yaklaşıma göre onyedinci yüzyıl İngiliz düşüncesi insan haklarının ilk formüle 

edildiği dönemdir ve doğal haklar ile insan haklarının özdeşleştirilmesinin sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu görüşün olumsuz olarak değerlendirilebilecek yanı 

insan haklarının birey merkezli anlayıştan ve klasik liberal haklar görüşünden bağımsız 

ele alınamayacağını ileri sürmesidir. Böylelikle insan hakları düşüncesiyle birlikte 

liberal görüşlerin evrenselliğini de savunmak zorunda kalınmaktadır. Bu görüşün 

olumlu olarak nitelendirilebilecek bir yanıysa yasal haklar ile insan hakları arasındaki 

farkın ortaya konması noktasındaki güçlü vurgusudur. İnsan haklarının yasa formunda 

düzenlenmiş haklara indirgenemeyeceğini veya yalnızca yasal haklar statüsünde 

algılanamayacağını belirterek insan haklarından evrensel etik normlar olarak 

bahsedilebileceğini ileri sürmektedirler. Fakat bu görüş genel bağlamda insan haklarını 

geçerliliği tartışmalı olan bazı ahlâki normlara indirgemekte ve bundan kaynaklanan bir 

siyasal rejimin evrensel gereklerine dayandırmaktadır133.  

İkinci yaklaşım insan haklarının Kant etiğiyle bağlantılı olarak açıklayan genel 

haklar kuramıdır. Haklar bu yaklaşıma göre doğal hukuk geleneğinden farklı olarak 

insanın kendi kendine kural koyabilen ussal bir varlık olarak kabulü, bu bağlamda 

özerkliği yoluyla yine kendi kendine haklar tanıması ve bu hakları talep edebilme yetisi 

                                                            
132  Cem Deveci, “İnsan Hakları ve Aristotales’in Evrenselciliği”, Elli Yıllık 

Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları, Ed. İoanna Kuçuradi 

ve Bülent Peker, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 45. 

133  Deveci, “İnsan Hakları ve Aristotales’in Evrenselciliği”, s. 46. 
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üzerinden şekillenmektedir134. Kant insanı, insanın kendisini ve dolayısıyla da diğer 

insanları “amaç” olarak görebilen bir varlık olarak tanımlamaktadır135. Kant bu durumu, 

“İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık şu veya bu isteme için 

rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak değil, kendisi bir amaç olarak 

vardır ve gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlıklarayönelen bütün 

eylemlerinde hep aynı zamanda amaç olarak görülmelidir.136” diyerek 

ifade etmektedir. 

Kant özellikle “özerklik” kavramını önemsemekte ve özerkliğin insanın ve her 

akıl sahibi varlığın değerinin temelinde yattığını belirtmektedir137. Kant’a göre ancak 

ahlâk yasasıyla kendi kendini bağlı varsayan insan özerk olarak tanımlanabilecektir138. 

Kant’a göre özerklik kendi kendine yasa koyma ve bu yasaya da insanın kendisi 

tarafından uyulması anlamına gelmektedir ve bu insanın değerinin temeli olarak kabul 

edilmektedir. Kant’a göre kişiye saygı gösterilmesinin temelinde yatan düşünce de bu 

özerklikten kaynaklanmakta ve kişinin değerli olarak kabulünün, onur sahibi bir varlık 

olarak görülmesinin arkasında bu yasa ve özerklik anlayışı olması söz konusudur139. 

Hakların evrenselliğiyse temel olarak saf aklın ortaya koyduğu ahlâk yasasının 

evrenselliğine bağlı, koşulsuz buyruğun şekillendirdiği etik ilkeler olarak 

düşünülmektedir. Hakların evrenselliği ahlâk yasasının evrenselliğiyle ilişkili olarak 

                                                            
134  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 73-78. 

135  Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. Ioanna Kuçuradi, 

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara, 2002, s. 50. 

136  Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 51. 

137  Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 53. 

138  Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 54. 

139  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 79. 
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ortaya çıkmaktadır. Çünkü doğa yasaları zorunluluk içermekte ve özerkliğe yer 

vermemekte dolayısıyla hakların temellendirilmesinde genel geçer yasalara temel 

oluşturmaktan uzaktır. İnsanlık olarak doğayla olan ilişkimizden evrensel etik normlar 

çıkarabilmek mümkün değildir. Bu anlayışa göre insan haklarının evrenselliğinden söz 

edebilmek için evrenselliğin temelini saf pratik aklın alanında, deneyden arındırılmış, 

fakat deneyi yönlendirici olan saf pratik aklın işleyişinde aramak gerekmektedir. Böyle 

bir durum da bizi Hobbescu-Lockecu anlayışın tersinden yaklaşmaya götürmekte insan 

haklarının evrenselliğini öznenin özerkliğine dayandırmaktadır140.  

Kant’a göre insanlar sırf insan olmaktan kaynaklı olarak mutlak bir iç değere 

haizdir. Birbirimize saygı gösterme gerekliliğimiz de bu değerden 

kaynaklanmaktadır141. Söz konusu bu değer de onur kavramı üzerinden 

ilişkilendirilebilmektedir. Michael Rosen Kant’ın düşüncesinde yalnızca ahlâkiliğin 

onura haiz olduğunu ve yine yalnızca insanın ahlâk yasasının taşıyıcısı olduğunu ileri 

sürmekte, bu açıdan da insanın diğer varlıklardan ayrıcalıklı bir konumda olduğunu 

belirtmektedir142. İnsanların tümünün ortak olarak sahip olduğu onur eşitlikçi bir 

kavram olarak karşımıza çıkmakta ve bundan kaynaklı olarak da insanlık bağlamında 

her birimizin devredilmez bir iç değere haiz olduğumuz anlayışı söz konusu 

olmaktadır143. Kant’ta onur kavramı için asıl belirleyici olanın ait olunan sınıfın, 

vatandaşlığın, etnik kökenin, cinsiyetin, ırkın, cinsel yönelimin vb. değil de temel insan 

                                                            
140  Deveci, “İnsan Hakları ve Aristotales’in Evrenselciliği”, s. 47. 

141  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 88. 

142  Michael Rosen, Dignity- Its History and Meaning, Harvard University Press, 2012, 

s. 24’ten aktaran, İspir, a.g.e., s. 76. 

143  Rosen, Dignity- Its History and Meaning, s.24’ten aktaran, İspir, “İnsan Haklarının 

Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 76. 
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kapasitelerine ve yaratılışına sahip olunması rasyonel ve özerk bir varlık olunabilmesi 

için yeterlidir144. 

Kant insanı ele alırken onu özgür isteme yetisine vakıf, yukarıda belirtildiği 

bağlamda özerk, kendini amaç olarak anlayabilen, ahlak yasasını belirleyen ve buna da 

uyan bir varlık olarak düşünmektedir. İnsanın neden değerli olduğuna yönelik soruya 

cevap verilirken Kant’ın düşünceleri önemli bir referans sağlamaktadır. İnsanlığın onur 

sahibi olarak kabul edilmesi onun değerli bir varlık olarak kabul edileceğini de 

beraberinde getirmekteyse bu kabul temellerini ahlak yasasını şekillendiren 

açıklamaların ve bağlantılı kavramların bütüncül yapısında bulmaktadır. Böylece 

Kant’ın düşüncesinde insan onuru kavramı insanlık açısından ortaklaşa bir yapıya atıfta 

bulunmakta ve onur kavramı insanın diğer varlıklar arasında ayrıcalıklı konumuna işaret 

etmektedir145. İnsanlık, özgür biçimde isteme yetisi, akıl sahibi olma, özerklik, kendine 

amaç olma gibi kavramlar ve bunlara dair kavrayışlar Kant’ın insan düşüncesini 

anlamak için birlikte düşünülmesi gereken kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böylelikle Kant etiği açısından insanın nasıl bir varlık olduğuyla ilgili, ya da hangi 

yönleriyle diğer varlıklardan farklı olarak evrende özel bir yer tuttuğuyla ilgili sorular 

cevaplanabilecektir146. 

                                                            
144  Thomas E Hill Jr. “Kantian Perspectives on the Rational Basis of Human Dignity”, 

The Cambridge Handbook of Human Dignity-Interdisciplinary Perspectives, eds: 

Marcus Düwell, Jens Braarvig, Roger Brownsword, Dietmar Mieth, Cambridge 

University Press, 2014, s. 216’dan aktaran İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak 

İnsan Onuru Kavramı”, s. 77. 

145  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 91. 

146  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 92. 
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Kant’ın belirttiği özeliklere sahip bir varlık olarak insanın korunmasının çeşitli 

haklarla ilişik kurulması muhtemeldir. Kant’ın ortaya koyduğu insan onuru kavramı ve 

kavramlar arasındaki ilişki ağı üzerinden insan haklarıyla kurulan bağlantının anlam 

taşıması söz konusu olabilecektir. Kant’ın amacının bir insan hakları teorisi temeli 

oluşturmak olduğunu söylemek elbette mümkün değildir. Ancak Kant ahlak yasasını, 

ilkelerini ve bunların uygulanması noktasında nasıl var olabileceğini belirli bir etik 

görüş çerçevesinde ortaya koymaya çalışmaktadır. Kant’ın söz konusu görüşlerinden 

hareket edilecek olunursa insanın yapıp ettiklerinden sorumlu olmasını sağlayan, haklar 

üzerinden değil daha çok ödev anlayışı üzerinden değerlendirilebilecek bir etik anlayış, 

yaklaşım açısından belirli bir yönden salt muamele görme prensipleri üzerinden 

değerlendirilen insan haklarına yönelik bakış, nasıl ve ne şekilde muamele edilmesi 

gerekliliğine de yoğunlaşacak şekilde genişletilebilir. Sonuç olarak bu durumun ortaya 

koyduğu geniş bakış açısı sayesinde bir hak ihlali söz konusu olduğunda “tür olarak 

insan” lehine olumlu bir şekilde yorumlanabileceği söylenebilir. Böylece hak ihlalini 

gerçekleştiren insan da hak ihlaline maruz kalan insan kadar görünür hale gelebilecektir. 

Günümüzde tartışılan insan hakları teorileri açısından bu yaklaşım hukuk söz konusu 

olduğunda ihlalleri önleyebilme potansiyeline sahip olması sayesinde hukukun tazmin 

edici unsurlarından çok daha verimli olabilecek bir anlayış olarak karşımıza 

çıkabilecektir147. 

Yukarıda belirtilen anlayışın bir temsilcisi olarak Kuçuradi, yukarıda da 

belirtildiği gibi insan haklarıyla evrensellik ilişkisini insan onuru kavramı üzerinden 

kurmaktadır. Kuçuradi’ye göre insan onuru kavramının değer bilgisi sayesinde ortak bir 

kimlik olarak insanlık kimliğine haiz olduğumuz göz önünde bulundurulursa insan 

haklarının evrenselliği de ancak buradan kaynaklanabilecektir.  Kuçuradi insan onuruyla 

                                                            
147  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”, s. 95. 



  64 

evrensellik arasındaki ilişkiyi, “tek tek insan hakları, insan onurunun pratikteki 

gerektirdikleridir; bütün kişilerden insanın değerini –evrendeki yerini- koruyan bir 

muameleyi diğer bütün kişilere göstermelerini talep ederler. Bu nedenledir ki, açık 

kavranılmış insan hakları evrensel normlardır.148” diyerek tanımlamaktadır. Ancak 

böylelikle onur kavramının değer bilgisini içermesiyle insan haklarının evrensel ve etik 

normlar olarak kabul edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu ayırıcı özellikleri sayesinde 

insan hakları normları diğer normlardan (kültürel, ahlâki vb.) değer yargılarına 

dayanmama noktasında ayırıcı bir özelliği olan bilgisel temelde olma özelliğine haiz 

olmasıyla ayrılmaktadır149.  

Kant’ın görüşleri çalışmamız açısından kozmopolitan hak kavramı buna bağlı 

olarak inşa edilen dünya vatandaşlığı kavramı ve salt devlet merkezli uluslararası hukuk 

anlayışının ötesine geçişin bunun üzerinden temellendirilmesi noktasında önem arz 

etmektedir. Çünkü Kant’ın ebedi barış fikri kozmopolitan hukukun ve buna bağlı olarak 

şekillenen uluslararası hukukun devletleri sınırladığı, ahlâki sorumlulukların sadece 

bireyler üzerinden değil tüm insanlık üzerinden bağlayıcı hale geleceği bir düzen 

düşüncesine dayanmaktadır150.  

İnsan haklarının evrenselliği konusunda ne anlaşılması gerektiği üzerinde 

durmak kadar ne anlaşılmaması gerektiğini de belirtmek gerekmektedir. Evrensellik 

kavramından neyin anlaşılmaması gerektiği noktasında Harun Tepe’nin söylediklerine 

bakacak olursak,   

“Evrensellik genel geçerlik değildir. Evrensel kabul görme ya da onu 

herkesin onaylaması da değildir. Böyle bakarsanız dünyada hiçbir şey 

                                                            
148  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 73. 

149  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı”,  s. 222. 

150  Jürgen Habermas, Bölünmüş Batı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 107-108. 
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evrensel olamaz; çünkü herkesin kabul edeceği hiçbir şeyi bulamayız. 

Benim aklıma işkence, tecavüz gibi örnekler geliyor. Herkes işkencenin, 

tecavüzün, hatta insan öldürmenin meşru olduğunu düşünse, bunlar birer 

insan hakları ihlali olmaktan çıkar mı? ...Eğer evrensellikten bir ilkenin, 

bir normun herkes tarafından onaylanmasını anlarsak, evrensel hiçbir şey 

olamaz. Uluslarası bildirgelerin ya da sözleşmelerin olması mıdır 

evrensellik? ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde var, o halde insan 

hakları evrenseldir!’, denebilir mi? ….Burada ‘evrensel’ nitelemesi 

kullanılan şey insan hakları değil, bildirgedir. Bir hakkı bir bildirgeye 

koymak ya da anayasaya, yasalara koymak, o hakkın evrensel olmasını 

sağlamaz.151” demektedir. 

Yukarıda değinildiği gibi bir görüş konusunda konsensusun oluşması o görüşün 

evrensel olduğu anlamına gelmemektedir. İnsan haklarının evrenselliğinden 

bahsetmemiz için o görüşün genel kabul görmesinden değil türetildiği prensiplerin 

bilgisel özelliklerine bakmamız gerekmektedir. Ancak o zaman bahsettiğimiz insan 

hakkının evrenselliğinden bahsedebilmek söz konusu olabilecektir aksi bir durumda salt 

geçerlilik o görüşün evrensel olarak kabul edilmesini sağlamayacaktır152. Bu nedenledir 

ki insan haklarından bahsederken her ne kadar ideal olanın bu hakların hukuki ve fiili 

olarak kümülatif biçimde hayata geçirilmesinden söz etmemiz gerekse de bir insan 

                                                            
151  Harun Tepe, “İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri”, İnsan Hakları, Konferans, Panel 

ve Sempozyumlar, Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma Uygulama ve 

Danışma Merkezi, Ankara, 2006, s. 179. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/i/insanh.pdf (Erişim 

T. 04.11.2018) 

152  Tepe, “İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri”, s. 179. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/i/insanh.pdf
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hakkının hukuki anlamda tanımlanmamış olması veya bir yerlerde tanınmıyor oluşu ya 

da söz konusu insan hakkının gereklerinin yerine getirilmiyor oluşu o hakkın evrensel 

olarak var olduğu hakikatini yadsımak olanaksızdır153.   

Kültürlerin ve dinlerin hepsinde inceleme yapıldığında insan haklarına dair bazı 

kaynakların veya örneklerin bulunduğunu ileri süren bazı iddialar mevcuttur. Bu 

iddialar daha çok kültürelcilik bağlamında insan hakları ile toplumların dini ve ahlâki 

değerlerini bir araya getirmeye çalışmaktadır. Bu düşünceye göre insan hakları fikri 

reddedilmemekle birlikte insan haklarının temeli her topluluğun kendi inanç ya da 

toplumsal değerleri üzerinden şekillenmektedir. Böylelikle kendi topluluklarında insan 

hakları fikrini benimsemeyen ya da karşı çıkanlara karşı kendi kültürlerinde de, 

değerlerinde de ya da dini inançlarında da insan hakları fikrine aykırı olmayan 

durumları göstererek insan haklarının kendi topluluklarında da kabul görmesini 

sağlamaya çalışmaktadırlar. Bir diğer görüşe göreyse mevcut insan haklarına 

bakıldığında Batılı değerlerin egemen olduğu görülmektedir. Batılı değerler üzerine 

temellenen insan haklarının evrensel olmaktan uzak olduğu belirtilmekte ve insan 

hakları açısından evrensellik iddiasında bulunabilmek için Batılı olmayan kültürlerin de 

değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu değerleri de göz önünde 

bulunduran bir insan hakları katoloğu oluşturulmalı ve evrensel meşruiyet açısından 

insan haklarının tatmin edici bir zemine oturtulmasının ancak böyle sağlanabileceği 

iddiasını taşımaktadır. Bu görüşe paralel olarak bölgesel toplantılarda görüşler 

bildirilmekte uluslararası bildirilere bu görüşler çerçevesinde metinler girmektedir. 

Viyana İnsan Hakları Konferansı öncesinde Afrika (2- 6 Kasım 1992, Tunus), Latin 

Amerika, Karayipler (18-22 Ocak 1993, Costa Rica) ve Asya'da (29 Mart- 2 Nisan 

1993, Bangkok) her bölgenin kendi temsilcileri ve bakanlarının katıldığı bölgesel 

                                                            
153  İspir, “İnsan Haklarının Temeli Olarak İnsan Onuru Kavramı” , s. 242. 
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toplantılar düzenlenmiştir. Her toplantının ardından sonuç bildirileri hazırlanmıştır. 

Bunlar sırasıyla Tunus Bildirisi154, San Jose Bildirisi155 ve Bangkok Bildirisi156' dir. 

Genel olarak bildirilerden çıkan sonuçlar toplantıların yapıldıkları bölgelerin 

önceliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de insan hakları ilke ve standartlarının 

Hıristiyan değerlerine, kapitalist değerlere göre şekillendiğini ve bu yönüyle sömürgeci 

bir tarafının olduğunu ileri sürerek söz konusu değerlerin diğer ülkere bu yönüyle 

empoze edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu üç bildiri, evrenselliği kabul 

etmekle birlikte, kültürel farklılıklara ve insan hakları sistemi içerisinde kendi özel 

                                                            
154  Tunus Bildirisi. Final Declaration of the Regional Meeting for Africa of the World 

Conference on Human Rights, Report of the Regional Meeting for Africa of the 

World Conrerence on Human Rights. Bildirinin İngilizce tam metni için: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/session12/RegionalMeeting

AfricanDescent_EN.doc (Erişim Tarihi 18.05.2018) 

155  San Jose Bildirisi. Final Declaration of the Regional Meeting for Latin America and 

the Caribbean of the World Conference on Human Rights, Report of the Regional 

Meeting for Latin America and the Caribhean of the world Centerence on Human 

Rights. 

Bildirinin İngilizce tam metni için: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/session12/RegionalMeetingL

atinAfricanDescent_EN.doc (Erişim Tarihi 18.05.2018) 

156  Bangkok Bildirisi. Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World 

Conference on Human Rights, Report of the Regional Meeting for Asia of the 

World Conference on Human Rights. 

Bildirinin İngilizce tam metni için: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/Bangkokreport.docx (Erişim Tarihi 

18.05.2018) 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/session12/RegionalMeetingAfricanDescent_EN.doc
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ihtiyaçlarına ve önceliklerine kuvvetli vurgular yapmışlardır. Örneğin San Jose 

Bildirisi'nin başlangıç kısmında Latin Amerika Ülkeleri olarak, “Ülkelerimizin muhtelif 

halkların dinlerin ve ırkıların bileşimine dayanan zengin bir kültürel mirasın 

içerisindeki ortak kökenleri paylaşan geniş bir milletler kümesini temsil ettiğini ve 

kökenlerimizin bizi dostane diyalog, barış içinde bir arada var olma ve çoğulculuğa 

saygı ve ulusal egemenlik, devletlerin içişlerine müdahale etmezlik ve halkların kendi 

kaderini tayini ilkeleri yoluyla mevcut sorunlara ortak çözümler arayışında 

birleştirdiğini yeniden teyit ederek…”157 denilerek ortak mirasa ve kültüre atıf yapmakta 

ve ancak bunu temel alan bir evrensellik anlayışını kabul edeceğini belirtmektedir. Bir 

diğer bildiri olan Tunus Bildirisi’nde de evrensellik kabul edilmekle birlikte "hiçbir 

devletin tarihsel ve kültürel gerçeklikleri ve hiçbir halkın gelenekleri, standartları ve 

değerleri ihmal edilemeyeceğinden evrensel düzeyde hiçbir hazır modelin 

belirlenemeyeceği” ifade edilmiştir158.  

Bangkok Bildirisi’nin diğer iki bildiriden farklı olarak Batı kültüründen farklılığı 

vurgulama noktasında daha fazla öne çıktığını belirtebiliriz. Bangkok Bildirisi’nin giriş 

kısmında "insan haklarının teşvikinin bağdaşmaz değerlerin dayatılmasıyla değil iş 

birliği ve mutabakat yoluyla özendirilmesi gerektiğine ve insan haklarının 

uygulanmasında çifte standart teşkil eden uygulamalardan ve hakların politize 

                                                            
157  Esra Demir, “İnsan Haklarının Evrenselliği Görüşü Karşısında Kültürel 

Rölativizm”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 

c. 14, s.3, 2008, İstanbul, s. 218. 

158   Demir, “İnsan Haklarının Evrenselliği Görüşü Karşısında Kültürel Rölativizm”, s. 

219.  
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edilmesinden imtina edilmesi"159 gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda Çin’e 

yapılan insan hakları ile ilgili eleştirilere karşı Çin hükümeti de kolektif sosyo-

ekonomik hakların sivil ve siyasi haklardan daha önemli olduğunu belirtmiş, bu 

düşüncenin yaklaşık 300 milyon kişiyi fakirlikten kurtardığını ve bunun bir başarı 

olduğunu ileri sürmüştür160.   Bildirilerden çıkarılabilecek sonuçlardan ilki Batı 

dünyasından farklı kültürel kimliklerin de olduğunu ortaya koyma arzusu olduğu 

belirtilebilir. Yine bildirilerden çıkarılabilecek ikinci bir sonuçsa dünyanın geri 

kalanının ihtiyaç ve öncelikler bakımından Batı’dan daha farklı önceliklerinin ve 

ihtiyaçlarının olabileceğinin kabul edilmesi gerekliliğinin vurgulanmak istenmesi 

olduğu söylenebilir.  Bildirilerin ortak özelliği etnik, dinsel, kültürel kimliklerin belli 

coğrafyalar üzerinden ve bu sayılan özellikler üzerinden ön plana çıkarma çabası olduğu 

söylenebilir161.  

Doğrudan insan hakları kavramı kullanılmasa bile hemen hemen bütün 

kültürlerde insan haklarına atıf yapılabilecek öğelerin olduğunu reddetmek mümkün 

görünmemektedir. Micheline Ishay’a göre “Evrensel Bildirge’nin ilk bölümü orantılı 

ceza, hukuki adalet, icdan özgürlüğü, dini tolerans, yaşam hakkı ve kişi güvenliği, 

özgürlük ya da toleransla ilgilidir ve bunlar antik metinlerde bilinmektedir…Orantılı 

ceza ve adalet kavramları Hammurabi’nin kanunlarında yer almakta…Tevrat, yaşamı 

kutsal saymakta, Hinduizm ve Budizm ekosistemin en eski savunucularıdır.”162 

                                                            
159  Demir, “İnsan Haklarının Evrenselliği Görüşü Karşısında Kültürel Rölativizm”, s. 

220. 

160  Heywood, Küresel Siyaset, s. 379.  

161   Heywood, Küresel Siyaset, 380. 

162  Micheline Ishay,  "What are Human Rights? Six Historical Controversies", Journal 

of Human Rights, Vol. 3, N. 3. 2004, s. 360-363. 
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“Özgürlük”, “eşitlik” ve “kardeşlik” gibi kavramlar Fransız Devrimi’nin işaret ettiği 

kavramlar olarak da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin temelini teşkil eden 

kavramlar olarak da en eski antik dinlerde veya geleneklerde de bulunmaktadır. 

Belirtilen durum insan haklarının kökenlerinde bulunan etik düşüncenin salt Batı 

yaklaşımını yansıtmadığını, benzer etik kaygıların birçok kültürde hatta hemen hemen 

bütün kültürlerde de bulunabileceğini işaret etmektedir.  Fakat her ne kadar çoğu dinsel 

ve etnik kimlikte bunların kapsayıcısı olarak kültürel kimlikte insan haklarının 

temelinde yatan ortak iyiye dair görüşler paylaşılsa da aynı kültürel yapıda kölelikle, 

kadınlarla, cinsel yönelimi farklı olanlarla ilgili olarak hem olumsuz hem de bütün 

kişilerin eşit görülmediği görüşler de fazlasıyla mevcuttur. Bu bağlamda söylenebilir ki 

kültürlerde her ne kadar eşitlikçi normlar bulunsa da benzer oranda eşitliğe aykırı 

normlar da bulunabilir. Ancak evrensellik açısından insanlar arasında mutlak eşitlik 

kabul edilmeden insan haklarının hayata geçirilmesi mümkün görünmemektedir. Şöyle 

ki yaşama hakkının bile hem Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde hem de Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nde istisnaları bulunuyorken (ölüm cezası vb.) hiçbir insan hakları 

bildirisinde eşitlik ilkesine aykırı ifade bulunmamakta, tüm insanların istisnasız eşitliği 

kesin bir dille ifade edilmiş, söz konusu ilkeden herhangi bir koşulda dahi olsa ödün 

verilmemiştir163.  

Bu noktada hem insan haklarıyla çelişmeyen hem de onunla çelişen normların 

aynı yapıda olma durumu söz konusu olmaktadır. Bu durum aynı zamanda insanın 

değeri bilgisine dayanan ve dayanmayan normların birlikte var olmasına ve dolayısıyla 

da çelişik bir yapıya neden olabilmektedir. Kuçuradi’ye göre günümüzde yaşadığımız 

dünyayı düşünsel ve siyasal bakımdan temelde birbiriyle bağdaşmayacak ve birbirine 

                                                            
163  Ahmet Mumcu, Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, 

Ankara, 2003, s. 150. 
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aykırı olan iki ana eğilim belirlemektedir. İlk ana eğilim sürekli olarak insan hakları 

düşüncesinin teşvik edilmesi ve buna karşılık olarak ikinci ana eğilimse yine sürekli 

olarak etnik, dinsel kimlikleri de kapsadığı ileri sürülen kültürel kimliklerin teşvik 

edilmesidir. İnsan hakları ve kültürel kimlikleri eş zamanlı olarak global sorunların ya 

da çatışmaların çözümü olarak teşvik etmek iki farklı türden birbiriyle çoğunlukla 

çelişen normu teşvik etmek anlamına gelmektedir. Çoğunlukla da bu birlikte teşvik 

sonucunda aynı konuda çelişen normlar ortaya çıkmaktadır164. Çalışma konusuyla sınırlı 

olarak ortaya çıkan çelişik normlar çalışmanın ilerleyen bölümlerinde örnekleriyle 

ortaya konmaya çalışılacak ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen insan haklarına dayalı 

uygulamaların insanın değer bilgisine dayalı mı yoksa siyasi çıkara dayalı mı 

şekillendiği açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Yukarıda belirtilen tartışmalardan çıkarılabilecek sonuca baktığımızda insan 

haklarının daha iyi korunabilmesi açısından insan haklarının nereden kaynağını 

aldığının ve evrenselliğinin araştırılmasının yararı sorgulanmaya açıktır. İnsan 

haklarının evrenselliğinden ne anladığımız sorusunun cevaplanması insan haklarının 

daha iyi korunması bağlamında cevaplanması mutlak gerekli bir soru olmadığı gibi 

cevaplanmaya çalışılmasının insan haklarının korunması konusunda zararının 

yararından çok olduğu sonucuna ulaşılabilir. Çünkü öncelikle tarihsel dönem olarak 

insan hakları düşüncesine kaynak teşkil edebilecek belli tek bir dönem yoktur. İnsan 

haklarının kökenine inme çabasına girişenlerin hemen hemen hepsi kendi düşünceleri, 

dünya görüşleri çerçevesinde kurmayı amaçladıkları sistem bağlamında insan haklarını 

belirlemeye çalışmaktadır. Tarihsel süreçte uluslararası siyasal dalgalanmalara bağlı 

olarak insan haklarının önem kazandığı dönemlerde hakların asıl kendi dini 

inançlarından, dini kitaplarından ya da kültürlerinden kaynaklandığını hatta bir çok 

                                                            
164  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 127. 
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uygulamanın buna dayandığını ileri süren devletler, bölgesel örgütler bulunurken 

özellikle aynı devletler uluslararası kültürel rölativizmin güçlendiği dönemlerde kendi 

dini inançlarına, dini kitaplarına, kültürlerine uyduğu ölçüde insan haklarına uymak 

gerektiğini insan hakları kavramının Batı’nın icat ettiği bir kavram olduğunu ileri 

sürebilmektedirler165.   Bu bağlamda kendi tarihsel bakış açıları ve ideolojilerine uygun 

düşen kaynakları kabul etme eğilimi gösterirken diğer kaynakları reddetmeye 

girişmektedirler. Örneğin Suudi Arabistan din değiştirme serbestisi gibi hususlar 

yönünden İslâmi ilkeleri ihlal ettiğini ileri sürerek 1948 Birleşmiş Milletler 

Beyannamesi’ni imzalamayı reddetmiştir. Günümüzde de Suudi Arabistan insan hakları 

ile ilgili konularda İslâm temelinde çekinceler ortaya koymaktadır. 1990 Kahire İslâm 

İnsan Hakları Beyannamesi’ne bakıldığında “Yalnız ilahi kanuna (şeriat) uygun 

emirlere itaat edilir.166” denmektedir. Bu da göstermektedir ki belgeye göre bütün 

haklar ve ahlâki ilkeler beşerî iradeden değil ilahi iradeden kaynaklanmaktadır. 

Böylelikle insan hakları konusunda ortaya atılan ilkeler ve değerler ancak Şeriat yani 

ilahi irade ile çatışmadığı sürece geçerlidir. Bu örnek de göstermektedir ki yukarıda 

belirtildiği gibi insan hakları ve kültürel kimlikleri, dini inanışları eş zamanlı olarak 

global sorunların ya da çatışmaların çözümü olarak teşvik etmek iki farklı türden 

birbiriyle çoğunlukla çelişen normu teşvik etmek anlamına gelmekte ve çatışmayı 

kaçınılmaz kılmaktadır. 

İnsan haklarının korunması konusunda önemli olan bu fikrin hangi kimlik 

tarafından hangi bölgede hangi ülke tarafından ya da hangi inanç tarafından ortaya 

çıkarıldığı değil o fikrin insanlık açısından taşıdığı önem ve değerdir. Doktrinde 

ağırlıklı olarak kabul edilen ve desteklediğimiz görüşe göre de insan hakları evrenseldir 

                                                            
165  Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, s. 58-65. 

166  Heywood, Küresel Siyaset, s. 379.  
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yer ve zamandan bağımsız istisnasız olarak bütün insanlar açısından geçerlidir. Tarihi, 

dini, kültürel veya buna benzer farklılıklar insan hakları ve bu düşüncenin ortaya 

koyduğu insani değerlerden ve haklardan bağışıklığa neden olarak ileri sürülemez. 

Sonuç olarak insan hakları düşüncesinin belli bir düşünce üzerinden özellikle Batı 

değerlerine ait bazı değerler bütünü olmadığı, evrensel olarak geçerli olan değerler 

bütünü olduğunun ortaya konabilmesi için insan haklarının nereden kaynaklandığına 

değil, insan hakları kavramına dolayısıyla insanın değer bilgisine dayanan normlara 

önem vermek yerinde olacaktır.  

Evrensel bağlamda insan haklarını koruma mekanizmalarına düşen görev 

kurulduğundan bugüne kadar insan deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan insan 

değerinin bilgisine dayanan ilkelere öncelik vermek ve uygulamaları esnasında bunlara 

göre hareket etmektir. Söz konusu ilkelerin ve buna bağlı olarak oluşan mevzuatın 

hayata geçirilmesi için uluslararası birçok mekanizma mevcuttur. Bu mekanizmaların 

yeterliliği tartışması bu çalışmanın kapsamını elbette aşmaktadır fakat çalışmayla ilgili 

olarak insan hakları koruma mekanizmalarına değinilecektir. 

B. İnsan Haklarının Korunması Sorunu ve Sorumluluğu 

İnsan hakları genel bağlamda insanlarla tek tek ilgili olarak bazı gereklilikleri 

getirir. Söz konusu gerekler insan değerini tanıma ve koruma üzerinde yoğunlaşır. 

Kuçuradi’ye göre insan değerinden kasıt insanın diğer canlılar arasındaki özel yeridir. 

İnsan özelliklerinin bütünü olarak onu diğer canlılardan ayıran olanaklar ona diğer 

canlılar arasında özel bir yer sağlar. Bu olanaklar da insan değerini ya da onurunu 

oluşturmaktadır167. İnsan olan herkesin ödevi de insanın yapısal özelliklerini korumak, 

insanın olanaklarını geliştirmektir. Bu insan türünün davası olarak karşımıza 

                                                            
167  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 2. 
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çıkmaktadır. Bir diğer açıdan da insan türününü üyesi olarak her tekin hakkı olmaktadır. 

Olanakların her tek tek insanda korunmasını istemek, insanın insan olarak değerini 

dolayısıyla kendi değerimizi korumayı istemektir. Bu durumda kişileri sadece ve sadece 

insan oldukları için korumak istemek anlamına gelmektedir. Böylelikle insan hakkının 

korunması durumlarında insan hakkı korunan kişinin kim olduğunun önemi 

kalmamaktadır. İnsan türüne ait olması her ne yapmış olursa olsun insan haklarının 

onun için de korunmasını isteme hakkını sağlamaktadır. Kuçuradi’ye göre hiçbir 

insanda çiğnenmemesi gereken insan hakkını hak yapan şey insanın olanaklarının 

bilgisi temeline dayanmaktadır168.   

“Hangi hakları insan hakları bağlamında değerlendirmemiz gerekmektedir?” 

sorusunu yapılan çeşitli sınıflandırmalara, uluslararası belgelere, anayasalara bakarak 

cevaplamaya çalıştığımızda bazı hakların temel olarak tanımlanması durumuyla ilgili, 

bazı haklarınsa temel olarak tanımlanmaması durumuyla ilgili sıkıntılar olduğu 

görülmektedir. Söz konusu durumun önüne geçmek yani bazı hakların temelliği bazı 

temel hakların da temel hak olmaması gerekliliğiyle ilgili çekişmelere fazla yer 

bırakmamak için ölçüt getirme ihtiyacı doğmaktadır. Kuçuradi’ye göre bu ölçüt 

“insanlık olarak başardıklarımıza bakarak edindiğimiz, insanın olanaklarına ilişkin 

sistematik bilgi ve bu olanakların gerçekleşebilmesini sağlayan koşulların bilgisi”nde 

yatmaktadır. Özetle insan haklarının bilgisinde. Bu noktada belli bir ölçüt koymak 

başka haklar ile insan haklarının çatıştığını iddialarını önleyeceği gibi insan haklarının 

korunması açısından devletlere yüklenen ödevleri belirleyecek ve devletlerin bu 

ödevlerden kaçınma olasılıklarını kapatacaktır. İnsan hakları hakların özel bir grubunu 

oluşturmakta ve ve bir kişinin yalnızca insan olması dolayısıyla sahip olduğu 

                                                            
168  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, s. 74. 
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haklardır169. Bu bağlamda insan hakları kişi hakları olarak karşımıza çıkar. 

Kuçuradi’nin önerdiği ölçüte göre kişi haklarına bakıldığında tek tek kişiyle ilgilerinde 

bir bütün olarak ortaya çıkmakla birlikte aralarındaki talepler açısından önemli farklar 

bulunmaktadır. Söz konusu talepler arasındaki farklara bakıldığında taleplerin bir 

bölümü insanın olanaklarıyla doğrudan ilişkilidir. Diğer bir bölümü söz konusu 

olanakların geliştirilmesiyle ilgili olarak gerekli önkoşulların sağlanmasıyla ilişkilidir. 

Son olarak bu taleplerin başka bir bölümü ise değişken koşullarla ilgilidir. Kuçuradi ilk 

iki bölümdeki talepler için insan hakları kavramını kullanmanın ölçüt açısından yerinde 

olacağını ileri sürmektedir170.  

Söz konusu talepler açısından kapsam, güvenliğe dair (temel özgürlükler 

bağlamında) talepler ile insan olanaklarının korunmasına dair genel önkoşullarla alakalı 

talepler (bazı haklar açısından yaşama düzeyi, eğitim, çalışma vb hakları) olarak 

belirlenmelidir. İlk bölüm açısından belirtilen talepler doğrudan insanın olanaklarının 

gerçekleştirebilmesiyle ilişkilidir. Talep olarak insana özgü eylemler gerçekleştirilirken 

kişilere dokunulmaması talebini içeririr. Söz konusu talep devlet tarafından 

verilemeyecek kişilerce (kişilere devletin yetkili kişileri de dahil olmak üzere) saygı 

gösterilmesi ve çiğnenmemesi gereken haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsedilen 

bu haklar bakımından devlete düşen görev bu hakları çiğneme girişimlerini engellemek 

ve engellenemeyip çiğnendiği durumlarda da organları vasıtasıyla bu hakları tekrar tesis 

etmek olmalıdır171. Burada devlete düşen görev açısından bir tartışmayı gözardı 

etmemek gerekmektedir. Günümüzde en çok tartışma konusu olan ve ağır insan hakları 

ihlallerine konu olan hususlar tam da devletlerin sorumlu olduğu alanda herhangi bir 

                                                            
169  Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, s.22. 

170   Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, s.75. 

171  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, s.76. 
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ödev yükümlülüğünü yerine getirmemeleri hatta bizzat üstüne düşen görevleri suistimal 

ettikleri durumlarda gerçekleşmektedir. Bu noktada Haklı Savaş, insani müdahale, 

koruma sorumluluğu gibi insan hakları açısından uluslararası müdahale tartışmaları 

gündeme gelmektedir. Çeşitli ülkelerde ve zamanlarda birçok insan doğrudan devlet 

şiddetine dolayısıyla insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Son 50 yıla baktığımızda 

1960’larda Endonezya’da Komünizm’i hakim kılmak için yaklaşık 500.000 sivil, 

Kamboçya Pol Pot’da Khmer Rouge rejimi tarafından nüfusun dörtte birini oluşturan 

yaklaşık 2.2 milyon kişi, 1970’lerin sonunda askeri hükümet döneminde Arjantin’de  

yaklaşık 9.000 kişi, Uganda’da Idı Amin iktidarında 1972-1978 arası dönemde yaklaşık 

250.000 kişi, 1980’lerde Irak güvenlik güçleri tarafından öldürülen sayısı bilinmeyen 

onbinlerce kişi, Ruanda’da 1994 yılında hükümet destekli katliamlarda 750.000-

1.000.000 kişi ya devletin gözetiminde ya da bizzat devlet yetkilileri tarafından 

öldürülmüştür. Elbette bu örnekler tüm listenin ufak bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu 

listeye son yıllarda Bosna, Çeçenistan, Kosova, Doğu Timor, Irak, Libya, Suriye gibi 

örnekler eklenmiş hatta Arap Baharı adı verilen olguyla geniş bir coğrafyaya askeri 

müdahaleler gerçekleştirilmiş ve bu askeri müdahalelere her gün yenileri 

eklenmektedir172.   

C. İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları 

1. İnsan Haklarını Hukuki Belgelerle Korumak 

İnsan haklarını özel tür haklar olarak salt hukuki haklar olarak değerlendirmek 

insan haklarının çok boyutluluğuna aykırılık teşkil edecek ve insan hakları kavramınının 

çok dar yorumlanmasına dolayısıyla da hukuken düzenlenmeyen hakların 

korunamamasına neden olacaktır. Elbette insan hakları pozitif bağlamda hukuki 

                                                            
172  Freeman, Human Rights, s. 3. 
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düzenlemelere konu olabilir ve hatta bu durum insan haklarının korunması açısından 

arzu edilebilir bir durum olarak kabul edilebilir fakat nihayetinde insan hakları öz 

itibariyle ahlâki iddia ve taleplerden oluşmaktadır. Bu durum insan haklarının ahlâki 

haklar olarak hukuki karşılıklarından bağımsız ve öncelikli olarak var olmasını sağlar.  

Söz konusu durum insan haklarının hukuki olarak tanımlanmasının değerini 

düşürmemesi gerektiği gibi hukuki olarak tanımlanmasından ibaret olmasının 

doğuracağı sakıncaları da önlemek açısından önemlidir. Çünkü çalışmanın gelecek 

bölümlerinde gösterilmeye çalışılacağı üzere insan haklarının uygulamada etkili olup 

olmaması çoğunlukla hukuki haklara dönüştürülmesine bağlı olarak karşımıza 

çıkmaktadır173. 

İnsan hakları politik karakteri gereği felsefi içeriğe haizdir.  İnsan hakları 

çalışmaları konusunda etkili olan hukukçular zaman zaman hukuki pozitivizme atıf 

yaparak açıkça ya da dolaylı olarak insan haklarının insan hakları hukukunun 

söylediklerinden ibaret olduğunu belirtmektedirler. Hukuki pozitivizme dayanarak 

yapılan bu insan hakları belirlemesi insan hakları düşüncesinin karakterini reddettiği 

gibi tehlikeli bir yaklaşım da içerebilmektedir. İnsan haklarının tarihsel gelişimine 

bakıldığında yasal olarak tanımlanan otoriteye ve kanunlara karşı eleştiri üzerine 

temellendiği görülmektedir. İnsan hakları hukukuna yön veren ve insan haklarını katı 

hukuki pozitivizme dayandırmak isteyen bazı hukukçular bir hakkın korunması için 

yasal olarak korunan ve uygulanabilen bir yaptırıma bağlanması gerektiğini ileri 

sürmektedirler. Fakat şu açıktır ki bu yorum insan hakları düşüncesinin temellerine 

aykırıdır. Hatta insan hakları düşüncesini hukuki bir silah olarak kullanma durumlarına 

                                                            
173  Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, s. 25-26. 
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da neden olabilmektedir174. Özellikle 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş deneyimi de 

göstermektedir ki salt yasal olarak tanımlanan hakların var olduğu diğer hakların var 

olmadığı/ileri sürülemeyeceği savı çökmüş hatta İnsan Hakları düşüncesi bu sava karşıt 

olarak temellendirilmiştir. Eğer insan hakları hukukuna yön veren katı pozitivist 

hukukçuların savları geçerli olsaydı adil olmayan yasal sistem olmayacağından insan 

hakları kavramına da gerek olmayacaktı175. Günümüz gelişmeleri de göstermektedir ki 

yasal olmanın adil olma anlamını da içermediği ve insan hakları kavramının insan 

hakları hukukuyla sınırlandırılamayacağı, ondan daha geniş bir kavram olduğu kabul 

edilmelidir.  Yasallığın sağlandığı yönündeki görüşler de tartışmalıdır ki bu noktada 

Allen Buchanan’ın sorusu kritik önem taşımaktadır, “yetkisiz müdahalelerle yasadışı 

uluslararası reformlar gerçekleştirmek mümkün müdür?”. Bu soruya ek yapılacak olursa 

“Politik kararları haklı çıkarmak uğruna ahlâki ilkeler istismar edilerek hukuki 

meşruluktan yoksun olarak gerçekleştirilen müdahaleler meşru mudur?”. Bu noktada 

Kant’ın “politik kararları haklı çıkarmak için ahlâki ilkeleri istismar eden ‘politik 

ahlâkçı’ ile politik olaylara şekil verirken ahlâk ilkelerine sadık kalmaya çalışan ‘ahlâklı 

politikacı’ ayrımı önemlidir. Çünkü politik ahlâkçılar insan hakları söylemini sömüren 

ve içini boşaltan bir konumda bulunmaktadırlar. Özellikle insan hakları yirminci 

yüzyılın sonlarına doğru moda bir kavram olmasıyla birlikte içi boşaltılmaya 

başlanmıştır176. Söz konusu tartışmalar bağlamında insan hakları alanında neyin meşru 

ve adil kabul edilebileceği netleştirilmesi gerekmektedir177.  Çalışmamız kapsamında 

                                                            
174  Orde F. Kittrie, Law as a Weapon of War- Lawfare, Oxford University Press, New 

York, 2016, s. 4. 

175  Freeman, Human Rights, s. 11. 

176  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 55. 

177  Seyla Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, Koç 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 127. 
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küresel olarak askeri müdahalelerde neyin insan hakları açısından meşru ve adil kabul 

edildiği kritik önem taşımakta çünkü evrensel olarak uygulamalar buna göre 

şekillendirilmektedir. Hans Köchler’e göre uluslararası hukuk normları kapsamında 

kuvvet kullanılma hakkı yerine gün geçtikçe hegemon gücün ahlâki uygulamaları 

geçmekte ve de bu ideolojik temelde şekillendiği için insan hakları konusunda çelişkili 

uygulamalar doğurmaktadır.  Çağdaş uluslararası hukukla emperyal yönetimlerin temel 

ilke ve gerekleri açıkça çatışmakta bu bağlamda da dayanak olarak evrensel insan 

haklarının sağlanması veya tekrar tesisi iddiası üzerinden şekillendirilen küresel askeri 

müdahaleler ile insan hakları düşüncesinin bağlantısına şüpheyle yaklaşmak bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır178. Bu bağlamda küresel askeri müdahaleler ve 

buna dayanak teşkil eden insan haklarının evrenselliğine karşı yapılan eleştirilerin 

değerlendirilmesi çalışma açısından yerinde olacaktır.   

İnsan hakları düşüncesinin tarihsel süreçte 16. yüzyılda ortaya çıkmaya başladığı 

17. ve 18. yüzyıllarda aydınlanma hareketiyle birlikte ivme kazandığını söyleyebiliriz. 

Fakat insan haklarının korunması gerekliliği özellikle bu düşüncenin pozitif hukuka 

yansıtılarak belirli koruma mekanizmalarının meydana getirilmesi, insan hakları 

ihlallerinin önüne geçmenin tüm insanlığın sorumluluğunda olduğu bilinci ve söz 

konusu insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için mekanizmalar kurulması gerektiği 

fikri 20. yüzyılda ortaya çıkmış özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yani evrensel bir 

savaş sonrasındaki deneyimlerle birlikte belirginlik kazanmıştır179. Bundan önce savaş 

tutsakları ve savaş sırasında yaralananlarla ilgili olarak hukuki düzenlemeler mevcut 

olsa da insan haklarının genel bir biçimde ele alınması Birleşmiş Milletler Andlaşması 

                                                            
178  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 4. 

179  Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk,  Turhan Kitabevi, 15. Baskı, Ankara, 2016, s. 

218 
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ile söz konusu olmuştur. Fakat Birleşmiş Milletler Andlaşması’nda insan haklarından 

bahsedilmekle birlikte bunların ne olduğu konusu açıkta kalmıştır. Bu eksiğin 

tamamlanması içinse İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaleme alınmış ve genel kurul 

kararı ile 48 olumlu 8 çekimser oyla kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi’nde insan haklarının neler olduğu belirlenmeye çalışılmakla birlikte (kişisel 

haklar ve özgürlükler, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar) bu hakların nasıl 

korunacağına dair bir mekanizma öngörmemiş ve üye devletlerin “bu hakların dünyaca 

fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmelerini” temenni etmekle 

yetinmiştir180. İnsan haklarının korunması son derece kapsamlı ve çok boyutlu olarak 

karşımıza çıkmaktadır ve çalışma kapsamında tüm görüşleri ve boyutlarını ele almak 

mümkün değildir. Bu nedenle insan haklarının korunmasıyla ilgili olarak çalışmamız 

kapsamında ilgili konular seçilerek ele alınacaktır.  

Birleşmiş Milletler Genel kurul kararı olarak ortaya çıkması nedeniyle İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi’nin bağlayıcı niteliğinin bulunmaması ve insan hakları 

konusunda herhangi bir koruma mekanizması düzenlememesi sebebiyle bildiri kabul 

edildikten sonraki gelişmeler bu eksik yönü giderme çabası şeklinde gelişmiştir. Bu 

konuda gösterilen uluslararası çabalar sonucunda da yazılı belgeler ve antlaşmalar 

ortaya çıkmış ve bu çerçevede öğretide insan haklarının evrensel bir değer kazandığı 

yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen insan hakları 

düşüncesi açısından henüz sadece bazı temel hakların (yaşam hakkı, işkence ve insan 

onuruna aykırı muamele yasağı, köleliğin yasaklanması vb.) hukuk genel ilkesi olarak 

kabul gördüğü söylenebilir181.  Bu durum da göstermektedir ki insan hakları düşüncesi 

yaklaşık beş yüzyıllık bir tarihe sahip olsa da insan haklarını koruma ve insan hakları 

                                                            
180  Pazarcı, Uluslararası Hukuk, s. 219. 

181  Pazarcı, Uluslararası Hukuk, s. 220. 
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ihlallerini engellemek için mekanizmalar oluşturma fikri görece yenidir. Bu fikir de 

dünyanın bu zamana kadar gördüğü en büyük çaplı savaş olan II. Dünya Savaşı sonrası 

doğmuş, sonrasında ivme kazanmış fakat Soğuk Savaş olgusu bu konuda gelişmeleri 

kısmen yavaşlatmıştır. İnsan haklarının korunması meselesi Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle birlikte de yukarıda belirttiğimiz nedenlerle farklı bir boyuta taşınmıştır. 

İnsan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini engellemek için bazı genel ilkeler 

ortaya çıkmış buna bağlı olarak da hem uluslararası hem de ulusal düzeyde devletler 

veya devlet dışı kuruluşlar tarafından kurumlar oluşturulmuştur. İnsan haklarını koruma 

amacıyla devletler tarafından uluslararası düzeyde oluşturulan örgütlerin başında 

Birleşmiş Milletler gelmektedir. Birleşmiş Milletler sistemi içinde de insan haklarını 

korumayı amaçlayan sözleşmelerle tesis edilmiş mekanizmalar bulunmaktadır. Yine 

uluslararası düzeyde fakat daha bölgesel olarak tesis edilen yapılar Amerikan Devletler 

Örgütü/ Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi/ Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi, Avrupa Konseyi/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika Birliği/ Afrika 

İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi, Arap Birliği/Kahire İslamda İnsan Hakları 

Bildirgesi’dir. Uluslararası ve bölgesel olarak tesis edilen yapıların tek amaçları insan 

haklarını korumak olmasa da temel amaçlarından birisi insan haklarını gözeterek 

davranmaktır. Günümüzde her gün siyasi, ekonomik ve askeri yeni gelişmeler meydana 

gelmekte ve de yeni sorunlar bu mekanizmaların önüne çözülmesi gereken problemler 

olarak gelmektedir.  

Kanunlaştırma fikriyle başlayan süreçte komiteler oluşturulmuş, konferanslar 

yapılmış ve uzun bir döneme yayılan toplantılar düzenlenmiştir182. Bu çabalar 

sonucunda insancıl hukukun kuralları esas olarak 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi 

ve bu sözleşmeye ek 2 Protokol’de (bunlardan önce 1907 tarihli Lahey 

                                                            
182   Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 69 
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Sözleşmeleri’nde) bulunmaktadır.183 Savaş kurallarını belirlemek, sivillerin, hastaların, 

savaşta yaralananların ve savaş esirlerinin korunmasını yönündeki prensiplerin ve 

kuralların belirlenmesi yukarıda söz edilen sözleşmelerle çerçevesi çizilen insancıl 

hukukun etki alanına giren hususlardır.184 Bu sözleşmelerin temel amacını askeri 

gerekliliklerle insancıl düşüncelerin bağdaştırılması oluşturmaktadır185. 

1949 Diplomatik Konferansı sonucu 4 adet Sözleşme ortaya çıkmıştır186; 

I. Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin 

Islahına İlişkin Sözleşme 

II. Silahlı Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin 

Vaziyetlerinin Islahına İlişkin Sözleşme 

III. Harp Esirlerine Yapılacak Muameleye İlişkin Sözleşme 

IV. Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Sözleşme 

Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili olarak, Sözleşmeler’in ortak hükümlerinin 

düzenlendiği bölüme ve o bölümde de 2. ortak maddeye bakmamız gerekmektedir. Söz 

                                                            
183   Melike Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, İstanbul, Arıkan 

Kitap, 2007, s. 18. 

184  “The United Nations Today- Uluslararası Hukuk” www.unicankara.org.tr/ 

today/6.html, (E.T. 10.04.2019) 

185   Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, s. 19 

186   Adı geçen insancıl hukuk sözleşmelerinin tam metinleri için bknz: 

http://www.kizilay.org.tr/hukuk/sayfa.php?t=-Uluslararasi.Sozlesmeler (E.T.14.05. 

2019) 

http://www.unicankara.org.tr/%20today/6.html
http://www.unicankara.org.tr/%20today/6.html
http://www.kizilay.org.tr/hukuk/sayfa.php?t=-Uluslararasi.Sozlesmeler
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konusu 2. ortak madde sözleşmeleri uygulanacakları zaman bakımından üç gruba 

ayırmaktadır; 

- Barış zamanında, 

- İki veya daha çok sözleşen taraf arasında ortaya çıkabilecek çatışma veya ilan 

edilmemiş savaş durumu, bu savaş taraflardan biri tarafından tanınmasa bile 

sözleşmenin uygulamaya girmesi, 

- Herhangi bir direniş olmasa bile, taraflardan birinin topraklarının kısmen 

veya tamamen işgali durumunda sözleşme uygulama alanı bulacaktır. 

Ortak 2. madde ve I. Ek Protokol 1. maddesinin 3. bendi ortak düşünüldüğünde 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde kutsal addedilen kendi kaderini tayin etme hakkını 

kullanma çerçevesinde halkların sömürgeci hakimiyete, yabancı işgallere ve ırkçı 

rejimlere karşı savaştığı silahlı çatışmalarda sözleşme için uygulama alanı içermektedir. 

Ortak madde 2’nin son fıkrasında sözleşmenin uygulanmasında karşılıklılık 

şartını getirilmektedir. Fakat teamüli ve ius cogen (buyruk hüküm) nitelikteki 

hükümlerin uygulanmasında karşılıklılık şartı aranmaz şeklinde önemli bir açıklama 

getirerek tarafların yükümlülükten kaçınıp maddeyi dolanarak etkisiz hale getirmelerini 

engellemiştir. 

Cenevre Sözleşmeleri ve I. Ek Protokol 80. maddesi birlikte 

değerlendirildiğinde; taraf devletlere, Sözleşmeler ve Protokoller altındaki 

sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli bütün tedbirleri almak zorunluluğu 

getirilmiştir. Kendisine verilen görevleri üstlenerek, silahlı çatışmalarda insancıl 

hukukun uygulanmasına çalışmak ve bu hukukun ihlalleriyle ilgili şikayetleri dikkate 
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almak göreviyse Uluslararası Kızıl Haç Komitesine verilmiştir187. Kızıl Haç, ihlalde 

bulunanları ne yargılar ne de bunlarla ilgili soruşturma açar. Çünkü insancıl hukukun 

ihlallerinden sorumlu olanların cezalandırılması Sözleşmelere ve Protokollere taraf olan 

devletlerin yetki alanlarında bırakılmıştır. 

Türkiye 12 Ağustos 1949 tarihli dört sözleşmeyi de imzalamış ve onaylamıştır. 

Dört sözleşme de Resmî Gazete’nin 30 Ocak 1953 tarihli sayılarında yayınlanmıştır. 

Türkiye, 1977 tarihli her iki protokolü ise imzalamamıştır.188 

1977 protokollerinden birincisi 1949 Cenevre Sözleşmelerini tamamlayıcı ve 

geliştirici hükümler taşımaktadır. İkincisi ise uluslararası nitelikte olmayan çatışmalarla 

ilgili kuralları düzenlemektedir. Sözleşmeler farklı konuları düzenlemekle birlikte ortak 

hükümlerle birbirlerine bağlanmışlardır. 

Uygulanacak olan hukuk açısından bakıldığı zaman on dokuzuncu yüzyıl sonu 

ile yirmici yüzyıl başından itibaren iki farklı gibi görünen ama birbirleriyle bağlantılı 

alanın uluslararası hukuk bağlamında savaşın hukukunu düzenlediğini görüyoruz. Bu 

iki alan kapsam olarak farklı sözleşmeler zincirine dayandırıldıklarından farklı isimlerle 

anılmaktadırlar.  Lahey Hukuku olarak anılan savaş hukuku kuralları savaşın ius ad 

bellum boyutunu düzenlerken, Cenevre Hukuku olarak adlandırabileceğimiz kısım 

savaşın ius in bello kısmını düzenleme çabası içindedir. Bunların isimleri bu duruma 

                                                            
187  İnsan Hakları Yıllığı, “Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay 

Hareketi”, Emine Karacaoğlu: C.16, 1994, TODAİ, -İHADM, s.63-64. 

188   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ 

arsiv/8322.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8322.pdf (E.T. 14.05. 

2019) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/%20arsiv/8322.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8322.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/%20arsiv/8322.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8322.pdf
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paralel olarak Lahey ve Cenevre Hukuku olarak anılmaktadır189. Fakat bu iki alan 

arasında kesin bir ayrım yapılamayacağı gibi birbirlerinin alanlarına giren düzenlemeler 

de mevcuttur190. 

İnsancıl hukukun Lahey Hukuku olarak bilinen bölümü tarafların çatışma 

sırasında kullanacakları yöntemlerin nasıl sınırlanacağını ve güç kullanımında hangi 

oranda şiddet kullanılabileceğinin çerçevesini çizen ve bunu kurallara bağlayan 

kısmıdır. Bir başka anlatımla İnsancıl Hukuk’un savaş sırasında kullanılacak araç ve 

yöntemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespitine dair olan kısmıdır191. 

Sonuç olarak Lahey Hukuku devletler arasındaki savaş ve diğer silahlı çatışmalarda 

uyulması gereken kurallar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla esas olarak 

devletler arası sorunları düzenlemekte ve karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Haklı 

Savaş düşüncesinin ius ad bellum boyutuyla ilgili ilkelerin genel olarak pozitif hukuk 

düzenlemelerine yansıdığı kısmı oluşturmaktadır.   

İnsancıl hukukun Cenevre Hukuku olarak adlandırılan kısmıysa öncelikle 

savaşan-savaşmayan ayrımı yaparak, başta siviller olmak üzere, normalde savaşan 

statüsünde oldukları halde çeşitli nedenlerden dolayı artık çatışmalara katılamayanları 

                                                            
189   J. Picket; Fundemantal Principles of İnternational Humanitarian Law, Martinus 

Nijhoff pub. Dordrecht 1985 s. 1’den aktaran Emine Karacaoğlu, “Uluslararası 

İnsancıl Hukuk ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi”, s. 52. 

190   Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s.72 

191   Kerem Altıparmak, “Kronik- Irak’tan Guantanamo’ya Savaş Esirleri”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, 58-2, s. 222. 

 http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/Yayinlar/SBF%20Kronik%20Guan

tanamo.pdf (E.T. 20.05.2018) 

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/Yayinlar/SBF%20Kronik%20Guantanamo.pdf
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/Yayinlar/SBF%20Kronik%20Guantanamo.pdf
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korumayı amaçlayan kurallar bütününü oluşturmaktadır192. Cenevre Hukuku devletlerin 

birey ve insan topluluklarına yönelik eylemlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır ve 

Lahey Hukuku’ndaki gibi karşılıklılık esasına göre değil devletlerin mutlak olarak 

uymaları gereken kurallardan oluşmaktadır. Haklı Savaş düşüncesinin savaşın ius in 

bello boyutu üzerine yaptığı tartışmalarda belirlenen ilkeler temel alınarak pozitif 

hukukta düzenlenen kısmını Cenevre Hukuku oluşturmaktadır. Cenevre Hukuku’nun 

alanının içeriğinden de anlaşılacağı üzere bu çalışma kapsamında incelenecek 

hususların çoğunu da söz konusu alan düzenlemektedir. 

İnsancıl Hukukun pozitif düzenlemelerinin kaynağını Haklı Savaş düşüncesinin 

geliştirdiği ilkelerde bulabiliriz. Tarihsel süreç içerisinde ortaya atılan felsefi düşünceler 

ve yapılan tartışmalar insancıl hukukun temellerini oluşturmuştur. İnsancıl hukukun etki 

alanı açısından; savaş, silahlı çatışmaların sınıflandırılması, savaşan – sivil ayrımı, 

kullanılacak gücün orantılılığı ve bunlara benzer kavramların tanımlanması büyük önem 

taşımaktadır. Söz konusu kavramların tanımları yapılmaya çalışılırken meydana gelen 

önemli olayların insancıl hukuku, insancıl hukukun da daha sonra meydana gelecek 

olan olayları etkileyerek sürekli bir etkileşimin yaratıldığını görmekteyiz. Bu 

etkileşimin doğal sonucu olarak söz konusu kavramlar insancıl hukukun 

şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir.  

2. İnsan Haklarını Kurumlarla Korumak 

İnsan haklarının korunması tarihsel süreçte öncelikle ulusal bir mesele olarak 

anlaşılmıştır. Yukarıda sayılan insan haklarının temellerini atan beyannameler olan 

İngiliz, Amerikan, Fransız beyannamelerinde ve çeşitli anayasalarda başlangıçta 

uluslararası nitelikten ziyade kendi ülkelerinde bulunan kişilerle alakalı olarak ve kendi 

                                                            
192    Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, s. 20. 
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vatandaşları ile ilgili hükümler yer almaktaydı. Devletler Westphalia Barışı üzerine 

kurulan ulusal egemenlik sistemi bağlamında başka bir ülkenin insan hakları alanındaki 

uygulamaları kendi vatandaşlarını dolayısıyla kendi egemenlik alanlarını ihlal etmediği 

sürece ilgilenmemekteydi. Bu ilgilenmeme durumunun temelindeyse devletler üzerinde 

insan hakları ile ilgili ortak ilke ve amaçları oluşturacak belli bir otoritenin olmaması 

yattığı söylenebilir. İnsan haklarına saygı düşüncesinin uluslararasılaşmasında Milletler 

Cemiyeti girişimi önemli bir adımdır fakat yeterli olamamıştır. Milletler Cemiyeti insan 

haklarına uluslararası saygı gösterilmesi hususunda hem içerik olarak hem de uygulama 

olarak büyük eksiklikleri bünyesinde taşımıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş 

sırasında meydana gelen felaketler sonucu yaşanan acı tecrübeler insan haklarına 

saygının zaruri olduğunu insanlığa bir kez daha göstermiştir. Sonuç olarak Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı’nın kuruluşuyla birlikte insan haklarına saygı uluslararası hatta 

evrensel bir boyut kazanmıştır193.  

Birleşmiş Milletler “temel insan haklarına, insanın onur ve değerine, erkek ve 

kadınların eşit haklara sahip olduklarına inançlarını yeniden doğrulamak için” üyesi 

olan ulusların kararlılığı üzerine temellendirilmiştir. Birleşmiş Milletler kuruluşundan 

günümüze kadar geçen süreçte insan hakları ile ilgili olarak standart belirleme, 

inceleme, danışma, uygulama gibi alanlarda etkili gelişmeler ortaya koysa da insan 

haklarının korunmasında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde gerçekleştirilen insan 

                                                            
193  Hicri Fişek, “İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı”, İnsan Haklarının 

Felsefi Temelleri, Ed: İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 3. Baskı, 

2009, s. 128. 
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hakları ihlallerinde kendisinden beklendiği kadar etkin davranamaması insan haklarının 

korunması noktasında insanlığı umutsuzluğa sürüklemektedir194.  

Birleşmiş Milletler’in insan haklarını koruma noktasında bazı sorunlar yaşadığı 

açıktır. Özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve insan haklarını korumak üzere 

yapılan uluslararası sözleşmelere imza atan üye ülke hükümetlerinin bu konuda 

verdikleri taahhütlere uyma konusunda ilgisiz oldukları hatta çoğu düzeyde bu belgelere 

aykırı uygulamalarda bulundukları söylenebilir. Hükümetler insan hakları ve temel 

özgürlüklerin korunması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gibi konularda 

yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmemektedir. Uluslararası düzeyde kabul 

edilen yükümlülüklere rağmen ulusal düzeyde bu yükümlülükleri yerine getirmek 

noktasında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. İnsan haklarının fiili olarak korunması 

gerektiğinde veya uluslararası düzeyde bir yardım çağrısı yapıldığında hükümetler genel 

olarak çıkarlarını düşünerek müttefik ilişkiler ağı bağlamında hareket etmekte ve 

harekete geçme konusunda bu perspektife göre ya çok istekli ya da çok isteksiz 

davranmaktadır. Bunlara örnek olarak çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Kosova 

Müdahalesi, Guantanamo uygulamaları vb durumlar ele alınarak aradaki ilişki ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Hareket noktasındaki saik insan haklarının korunmasından çok 

çıkarlarının gereği ve müttefik ilişki ağının öncelikleri bağlamında olabilmektedir. 

Böyle bir durumda da uluslararası topluluk insan haklarını koruma konusunda araçsız 

ve insan hakları ihlal edilen topluluk da savunmasız kalmaktadır. Uganda örneği söz 

konusu sorun açısından ayırt edici niteliktedir. Uganda 8 yıl boyunca İdi Amin 

diktasında yönetilmiş bu süreçte ülkede çok ağır ve korkunç insan hakları ihlalleri 

                                                            
194  Theo C. Van Boven/B.G. Ramcharan, “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan 

Uluslararası Düzeydeki Sorunlar”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Ed: İoanna 

Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 3. Baskı, 2009, s. 141. 
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gerçekleşmiş uluslararası topluluk bu ihlalleri önleyecek araçları harekete geçiremediği 

gibi yaptırım konusunda da başarısız olmuştur. Uganda benzeri örnekler çoğaltılabilir. 

En nihayetinde insan haklarının korunmasındaki en büyük ve en öncelikli çözülmesi 

gereken sorun insan haklarını koruma açısından üye devlet hükümetlerinin izledikleri 

tutumla alakalı olarak karşımıza çıkmaktadır195.  

Bu ana sorunun yanı sıra Birleşmiş Milletler’in yapısından ve diplomatik 

çerçeveden, devletler arası ideolojik rekabetten, devletlerin bakış açılarından ve öncelik 

sorunlarından, çözüm olarak görünen yöntemlerden, mali kaynaklardan kaynaklanan 

sorunlar da mevcuttur. Fakat bu yan sorunların çözülmesi ana sorunun çözülmesiyle 

yani devletlerin insan haklarının korunması konusundaki tutumlarıyla alakalıdır.  

Soğuk Savaş koşullarında Birleşmiş Milletler’in etkinliği belirli bir seviyede 

gerçekleşmiş ve insan hakları prensiplerinin uygulanması yıllarca ciddi anlamda ya 

ertelenmiş ya da göz ardı edilmiştir. Soğuk Savaş süresince Birleşmiş Milletler insan 

hakları prensiplerini üye devletlere uygulatma ve prensipleri uygulamadıklarında 

yaptırım uygulama noktasında yetersiz kalmakla eleştirilmiş, özellikle Soğuk Savaş’ın 

bittiği 1990lı yıllarla birlikte Birleşmiş Milletler’den insan haklarını gözetme ve ihlal 

durumlarında harekete geçme talepleri dünya kamuoyunda daha yüksek sesle ifade 

edilir olmuştur. Özellikle hükümet dışı kuruluşların (NGO) girişimleriyle Birleşmiş 

Milletler nezdinde Soğuk Savaş döneminde göz ardı edilen bazı insan hakları 

ihlallerinin artık göz ardı edilmemesi noktasında itirazlar gündeme gelmiştir. Soğuk 

Savaş’ın bitmesi ve küresel bağlamda taleplerin artması Birleşmiş Milletler’i daha 

belirsiz bir pozisyonda bırakmaktadır. Birleşmiş Milletler açısıdan söz konusu belirsiz 

pozisyona baktığımızda Birleşmiş Milletler’e bir yanda uluslararası insan hakları 

                                                            
195  Van Boven/ Ramcharan, “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Uluslararası 

Düzeydeki Sorunlar”, s. 142. 
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standartlarını belirlemek ve insan haklarını koruma ödevi söz konusuyken diğer yanda 

da ağır insan hakları ihlallerini gerçekleştiren hükümetlerin birlikteliğinden meydana 

gelmiş bir organizasyon olma durumunun sıkıntılı bir yapıya işaret ettiği söylenebilir 

196.  Bu sıkıntılı ve bazı durumlarda çelişkili olan durumun sağlıklı bir yapıya evrilmesi 

için Birleşmiş Milletler’in politik karakterinin ve kuruluşundaki insan haklarına dayalı 

felsefi içeriğin netleşmesi gerekmektedir.  

İnsan haklarını koruma bağlamında çalışmamız açısından en çetrefil konuların 

başında özellikle Soğuk Savaş sonrası terörizm olgusu gelmektedir. Çünkü terörizm 

olgusu hem devlet içi hem de devletler arası düzen açısından küresel askeri müdahale 

tartışmalarının merkezinde yer almakta ve Birleşmiş Milletler sisteminin uluslararası 

insan haklarını koruma noktasında yeni karşılaştığı bir olgu olarak karşısına çıkmıştır. 

1990 sonrası dönemde hem küresel boyutta hem de devlet içi boyutta ortaya çıkan 

terörizm olgusu ve insan hakları rejimi arasındaki karşıtlık büyük bir problematiği de 

beraberinde getirmektedir. Terörizm savaşa göre yeni bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır ve günümüz açısından insan hakları ihlallerinin büyük bölümünü 

oluşturmaktadır. İnsan hakları rejimi uluslararası düzeyde barış ve güvenliğin 

korunmasında oynadığı merkezi rolü terörizmle mücadele noktasında da devam 

ettirmek zorunda kalmaktadır. Almanya Eski Dışişleri Bakanı Fischer bu merkezi rolü 

BM İnsan Hakları Komisyonu’nda şöyle tanımlamaktadır: “Terörle mücadele her 

şeyden önce insan haklarının, medeni, siyasi haklar gibi sosyo-ekonomik ve kültürel 

hakların da korunmasın beraberinde getirmelidir. Uzun vadede istikrar ve barışın en 

sağlam temeli, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü teşvik etmekle atılır. 

Soğuk savaş tecrübesinden aldığımız bu temel ders, 11 Eylül’ün ışığında yeni ve küresel 

                                                            
196  Freeman, Human Rights, s. 10. 
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bir önem kazanmıştır.197 Değinilen söylem ve sonrasında yapılan birçok söylem BM’yi 

terörizmle mücadele noktasında eşgüdüm ve iş birliği görevi üstlenmesi noktasında 

teşvik etmiş fakat insan haklarını ihlal etmek pahasına bir mücadele yapılmaması 

noktasında birleşilmiştir. BM Genel Kurulu çoğu kararında198 temel özgürlüklerin 

uluslarararası terörizm tarafından tehdit edildiğini, terörist eylem ve yöntemlerin insan 

haklarını, temel özgürlüklerin ve demokrasinin yok edilmesini hedefleyen faaliyetler 

olduğunu ve bu eylem ve yöntemlerin engellenerek insan haklarının ve temel 

özgürlüklerin korunmasında devletlerin yükümlü olduğunu belirtmiştir199.  

Günümüzde savaşa dair çözümlemeler genel olarak Haklı Savaş düşüncesiyle 

bağlantılı yapılmakta, uluslararası hukuk yaratımında (insancıl müdahale, koruma 

sorumluluğu vb. gibi) Haklı Savaş doktrinine bağlı kalınmakta fakat farklı yorumları 

üzerinden hareket edilmekte ve uluslararası hukuk metinlerinin yorumlanmasında 

önemli rol oynamaktadır200. Bu nedenle Haklı Savaş düşüncesini anlamak günümüz 

küresel müdahaleci pratiği anlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Haklı Savaş 

                                                            
197  İnsan Hakları Komisyonu, 20/03/2002 tarihli 58. Oturum, basın bildirisinden 

aktaran: Bothe, The İnternational Comnunity and Terrorism, s. 60.’dan aktaran: A. 

Emre Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, İstanbul, Derin Yayınları, 

2007, s. 243. 

198  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 17 Aralık 1979 tarihli ve 34/145 sayılı:10 Aralık 

1981 tarihli ve 36/109 sayılı;19 Aralık 1983 tarihli ve 38/130 sayılı;9 Aralık 1985 

tarihli ve 40/61 sayılı:12 Aralık 1997 tarihli ve 52/133 sayılı:17 Aralık 1999 tarihli 

ve 54/164 sayılı:19 Aralık 2001 tarihli ve 56/160 sayılı örnek gösterilebilir.  

199  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 244. 

200  Füsun Arsava,“Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi C. XV,Y. 2011, Sa.1, s. 114-115. 
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düşüncesinin temel tartışmalarından biriyse insan haklarının korunması ile güvenlik 

siyaseti arasındaki çatışmadır. İnsan haklarının korunması ve müdahale yasağı 

arasındaki gerilimli ilişki oldukça eskidir201. Söz konusu ilkelerin yorumlanışı bu ilişki 

açısından kritik önem arz etmektedir. Özellikle 11 Eylül terör olayları sonrası yapılan 

yorumlar güvenlik siyaseti açısından değerlendirilmekte insan hakları boyutu göz ardı 

edilebilmektedir202. 

Çalışmamız açısından küresel terörizmin ve bunu izleyen uluslararası 

müdahaleci pratiğin insan hakları rejimini ne yönde yönlendirdiği, söylemde ve daha 

sonra birçok BM kararında belirtilen insan haklarını ihlal etmeden mücadele edilmesi 

ilkesine özen gösterip gösterilmediği önem taşımaktadır. Çünkü söylem ve kararlar 

insan haklarının korunmasının merkeze alınması üzerinden şekillenirken terörizmle 

mücadelede yapılan devlet uygulamalarının insan haklarını araçsallaştıran bir yapıya 

büründüğü yönünde haklı eleştiriler yapılmıştır. Örneğin BM Genel Kurul’un 11 Eylül 

saldırılarıyla ilgili 12 Eylül 2001 tarihli kararının görüşmeleri sırasında ABD temsilcisi 

devletlerin bir tercih yapmak zorunda olduğunu, ya insan hakları ve demokrasi 

dolayısıyla saldırıya uğrayan ABD ile birlikte terörizmle mücade tarafında ya da 

terörizm ve orman kanunları tarafında yer alacaklarını belirtmiştir203. Buna paralel 

olarak ABD Eski Başkanı G.W. Bush’un 10 Kasım 2001’de Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’na yaptığı konuşma da buna benzer bir söylem geliştirdiği görülmekte 12 Eylül 

2001 tarihinde alınan karar için Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’ne sorumluluk 

aldıkları için teşekür etmekte ve insan haklarına dayalı olarak küresel terörizmle 

                                                            
201  Füsun Arsava,“Libya Örneğinde İnsan Haklarının Korunması İçin Yapılan Askeri 

Müdahale”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 4, Sa.12.,2013, s.83. 

202  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları, s. 65-66. 

203  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 244. 
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mücade edilmesi gerekliliğini ve bu noktada insan hakları koruma mekanizmalarının 

önemini belirtmektedir204.  

11 Eylül 2001’den günümüze geçirilen sürece baktığımızdaysa insan hakları 

rejimi açısından sıkıntılı bir sürecin varlığından söz edilebilir. Terörizm ile insan hakları 

arasındaki ilişki Viyana’da 1993’te gerçekleşen İnsan Hakları Konferansı’na kadar 

BM’nin ilgi alanı dışında kalmıştır. Bu zamana kadar terörizm olgusu da henüz 

günümüzdeki kadar küresel bir konu olarak karşımıza çıkmamış daha çok hukuki 

sorunlarla ilgilenen 6. Komite’nin kapsamında değerlendirilmiş siyasi ve sosyal 

boyutları göz ardı edilmiştir. Küresel açıdan terörizmle mücade ile insan hakları 

arasında ilişkinin şekillenmesi açısından kritik rol üstlenen BM ve kararlarına 

baktığımızda göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir husus vardır. BM’nin 

amaçlarını ve ilkelerini tespit eden BM Antlaşması’nın I. bölüm 1. maddesine 

baktığımızda,“Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla: barışın 

uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın başka 

yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın 

bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların 

düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk 

ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek...” denmektedir. Böylelikle öncelikli amacın 

uluslararası barışın ve güvenliğin korunması olarak belirlendiği söylenebilir. İnsan 

hakları ve temel özgürlüklere atıf ise yine BM Antlaşması’nın I. bölümü 3. maddesinde 

dolaylı olarak, “Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları 

çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve 

temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası iş birliğini 

sağlamak ve...” diyerek yapılmaktadır. BM Antlaşması’nın insan haklarına atıf yaptığı 

                                                            
204  http://edition.cnn.com/2001/US/11/10/ret.bush.un.transcript/ (E.T: 02.05.2019) 

http://edition.cnn.com/2001/US/11/10/ret.bush.un.transcript/
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diğer maddelerine de baktığımızda genel olarak insan hakları rejimine dayalı bir 

düzenden çok ona saygı duyulmasını amaçlayan bir uluslararası düzen temennisinde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde antlaşmanın 

temelini teşkil eden kuvvet kullanma yasağının bireyi korumaktan ziyade üye 

devletlerin egemenliklerini korumaya yönelik olduğu söylenebilir. Metnin ele alındığı 

1945 yılı düşünüldüğünde II. Dünya Savaşı yeni bitmiş ve insan hakları anlayışının 

korunmasında görev bilinci uluslararası toplumda henüz gelişmemiştir205.  

II. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler ve Soğuk Savaş dönemi ile birlikte 

insan haklarının bir taraftan devletlerin iç meseleleri olarak görülemeyeceği anlayışı 

uluslararası belgelerde dile getirilirken dönemin güç politikaları gereği insan hakları 

boyutunda meydana gelen ihlallerin devletlerle vatandaşları arasındaki ilişkileri 

ilgilendirdiğine yönelik anlayış varlığını güçlü şekilde sürdürmüştür206.  

Küresel boyutta yeni sayılamayacak ama yeniden keşfedilen bir ideal olarak 

insan hakları ve onu koruma düşüncesi tüm toplumsal ve küresel karşıt tarafları bir 

araya getiriyor. Tüm karşıt taraflar söylem ve eylemlerinin temellendirilmesi olarak 

insan hakları kavramlarını savunuyor ya da koruyor görünmeye çalışıyor. İnsan hakları 

baskıya ve zulüme karşı koyanların, küresel eşitsizliğin ve adaletsizliğin giderilmesi 

gerektiğini söyleyenlerin ya da küresel sistem muhaliflerinin olduğu kadar tam da 

karşısında durdukları küresel adaletsizlik ve eşitsizliğe sebep olan kurumların, baskıyı 

ve zulümü kurumsallaştıranların da siyasi, felsefi ve hukuki söylemi haline 

gelmektedir207. İnsan hakları üzerine gelişen politikalar bir yönelimden ziyade bir 

zorunluluk olarak kaşımıza çıkmaktardır. İnsan hakları kavramı üzerinden geliştirilen 

                                                            
205  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 245. 

206  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 246. 

207  Douzinas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 73. 
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söylemler göstermektedir ki insan hakları kavramını kullanmadan günümüzde küresel 

bir düzen ve meşruiyet zemini oluşturulması bir hayli zor gözükmektedir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi yirminci yüzyılı insan hakları kavramına başvurmadan açıklamak 

yetersiz kalacaktır ve fakat yirminci yüzyıl insan hakları çağıysa söz konusu hakların 

zaferi günümüz olumsuz gelişmeleri de düşünüldüğünde bir hayli paradoksaldır. 

Yirminci yüzyıl her ne kadar insan hakları kavramının büyük önem kazanmasını sağlasa 

da tarihsel süreçte görülmemiş katliam, savaş, soykırım, etnik temizlik olaylarına 

tanıklık etmiştir208. Söz konusu olumsuz gelişmeler insan hakları kavramının 

tartışılmasına yol açmakla birlikte korunmasının ne kadar da önemli bir olgu olarak 

karşımıza çıktığını da göstermektedir. Bu bağlamda özellikle silahlı çatışma, terörizm 

ve savaş gibi olguları insan haklarının temelinde yer alan hakların özellikle de yaşam 

hakkı ihlaline yol açması nedeniyle önemi açıktır. Bu bağlamda temelini insan 

haklarından aldığı ileri sürülen insancıl hukuk, insancıl müdahale ve koruma 

sorumluluğu kavramlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele almak insan haklarının 

korunması ve buna bağlı uygulamaların geliştirilmesi noktasında önemlidir. Bir sonraki 

bölümde insan haklarının tesis edilmesi için yapıldığı ve buna dayanarak meşruiyetinin 

sağlandığı ileri sürülen küresel askeri müdahaleler açısından ortaya çıkan sonuçların 

insan haklarını koruma düşüncesine hizmet edip etmediği sorusu açıklığa 

kavuşturulmaya çalışılacaktır.  

 

                                                            
208  Douzinas, Adalet ve İnsan Hakları-Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 74-76. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KOZMOPOLİTAN HAKLI SAVAŞ TEORİSİ 

I. HAKLI SAVAŞIN ANLAMININ KLASİK HAKLI SAVAŞTAN 

MODERN HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİNE GELİŞİM SÜRECİ 

Andrew Heywood’a göre askeri güç kullanımı uluslararası siyaset mekanizması 

içinde yegane geleneksel geçer akçelerin başında gelmektedir. Devletler ve diğer 

aktörler askeri güç tehdidini ve kullanımını birbirleri üzerinde etki tesis etmek için 

kullanmış ve bu durumda istisnasız tüm toplumlar ve kültürler açısından her dönem 

büyük çapta savaşları daha küçük çaptaysa silahlı çatışmaları insanlık tarihi açısından 

değişmez unsur haline getirmiştir209. Savaşın başlaması ve savaşın gerçekleştirilme 

biçimi tarihsel süreçte büyük ölçüde değişmiştir. Savaşın haklı olup olamayacağı ya da 

hangi koşullarda haklı olabileceği tartışmalarıysa Eski Roma’dan günümüze kadar 

devam eden tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda kalıcı bir karaktere sahip 

olduğu söylenebilmektedir. Bu tartışmaların ana damarları üç genel tutum üzerinden 

şekillenmektedir210.  

İlk tutum “reelpolitik” olarak adlandırılan tutumdur. Bu anlayışa göre savaş 

siyasi bir eylemdir ve bu siyasi eylem olma niteliğinden kaynaklı olarak ahlaki bir 

gerekçelendirmeye ihtiyacı yoktur. Reelpolitik anlayış savaş egemenin siyasi bir iradesi 

olarak ahlaki gerekçelendirmeden muaftır argümanı üzerinden savaş olgusunu 

değerlendirmektedir211. İkinci tutum “pasifizm”dir. Pasifizmin de genel olarak 

                                                            
209  Heywood, Küresel Siyaset, s. 291. 

210  Heywood, Küresel Siyaset, s. 307. 

211  Heywood, Küresel Siyaset, s. 308.  
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reelpolitiğin karşısında konumlandığı söylenebilir. Argüman olarak savaşın gereksiz bir 

kötülükler silsilesi barındırması nedeniyle hiçbir zaman ve koşulda haklı olamayacağını 

ileri sürmektedir212. Üçüncü ve çalışmamızın ana konusunu oluşturan üçüncü tutum 

olan “Haklı Savaş Teorisi” reelpolitik ve pasifizm tutumları arasında bir sentez gibi 

düşünülebilir. Bu bağlamda Haklı Savaş teorisi savaşın yalnızca ahlaki ilkere uygun 

olduğu durumlarda haklı olabileceği argümanına dayanarak savaş olgusuna 

yaklaşmaktadır213. 

Haklı Savaş kavramının Antik Yunan’da ortaya çıkmasının altında yatan temel 

düşünce savaşı meşrulaştırmaktan ziyade savaşı engellemek veya engellenemediği 

oranda da boyutlarını kısıtlamaktır214. Ancak tarihsel süreçte dinlerin ortaya çıkmasıyla 

ve bu dinlerin siyasi alanda etkinlik kazanmasıyla birlikte savaşların önlenmesi veya 

kısıtlanması temelinde oluşan Haklı Savaş düşüncesinden ziyade savaşın meşruiyeti ve 

hangi koşullar altında yürütüleceği tartışması daha çok düşüncenin merkezine 

yerleşmiştir215. 

Antik Yunan geleneği ve Roma Hukukuyla temelleri atılan Haklı Savaş 

düşüncesi özellikle Hristiyanlığın tarih sahnesine çıkışı, Roma’nın resmi dini oluşu, 

Roma’nın barbarlar tarafından istila edilme durumu ve bunun üzerine Aziz 

Augustinus’un (354-430) Hristiyanlığı temel alarak yaptığı çalışmalarla birlikte savaş 

                                                            
212  Heywood, Küresel Siyaset, s. 313. 

213  Heywood, Küresel Siyaset, s. 309. 

214  Haldun Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, Ankara, İmge 

Kitabevi, Ocak 2008, s. 108  

215  H. Serdar Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 

2013, s. 23-35. 
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üzerine gerçekleştirilen tartışmaların merkezine oturmuştur216. Savaşın meşruluğu ve 

yürütülmesi üzerine yapılan tartışmalar Augustinus sonrası tarihsel süreçte de önemini 

korumuş, çeşitlenerek günümüze kadar gelmiştir. Akla gelen ilk soru daha önce de 

tartışılan savaşın kısıtlanması ve meşruiyetinin neden Augustinus’la birlikte çok daha 

önemli bir sorun haline geldiğidir. Daha farklı bir bakış açısıyla Yahudilik gibi daha 

önce ortaya çıkmış tek tanrılı bir dinde Haklı Savaş neden bu kadar etkili bir biçimde 

tartışma konusu olamamış ve gelişim gösterememişken Hristiyanlık’ın Roma’nın resmi 

dini oluşu ve barbar akınlarıyla birlikte savaş tartışmalarının merkezine oturmuştur. Söz 

konusu soruyu cevaplamak için Yunan gelenekleri-Roma Hukuku döneminden sonra 

Hristiyanlık’ın ortaya çıkış süreciyle özellikle Roma’nın barbar akınlarına maruz 

kalmasıyla birlikte Haklı Savaş’ın gelişimini incelemek bizi tatmin edici bir cevaba 

götürebilecektir. 

Çalışmamız açısından Haklı Savaş’ın ortaya çıkışndan günümüze kadar olan 

tarihsel süreçteki değişimini ortaya koymak günümüzde genel geçer kabul gören liberal 

insan hakları anlayışıyla bağlantı kurulması yönünden önemlidir.  Haklı Savaş 

düşüncesi tarihsel süreçte her ne kadar savaşları engellemek veya yürütülüşünü 

sınırlamak için ortaya çıkmış olsa da savaşları engellemeye veya yürütülmesini 

sınırlamaya yönelik tüm çabaları içermemektedir. Aynı şekilde insan hakları da 

iktidarların keyfi ve insan onuruna aykırı uygulamaların sınırlandırılması ve önüne 

geçmeye yönelik bir çaba olarak kabul edilse de bu sınırlamalara ve önlemelere yönelik 

tüm çabaları içermez. Tüm bu engellemeye ve sınırlamaya yönelik çabalar evrensel 

olgular olarak karşımıza çıkmakta ve Haklı Savaş teorisiyle de insan hakları 

düşüncesiyle de ilişkili fakat daha geniş olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık 

                                                            
216 Gregory M. Reichberg (ed.).,Henrik Syse, Endre Begby, The Ethics of War, 

Blackwell Publishing, Oxford, 2006, s. 70. 
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tarihi açısından gerçekleştirilen savaşı sınırlamaya yönelik her çabayı Haklı Savaş 

düşüncesine dahil edemeyeceğimiz gibi buna bağlı olarak gerçekleşen adaletsizliğe 

karşı çabaların hepsini insan hakları düşüncesinin doğal bir uzantısı olarak kabul 

etmemiz de mümkün değildir. Çalışmamız açısından ortaya konulmaya çalışılacak, 

Haklı Savaş ve insan hakları düşüncelerinin belirli bir açıdan ortaya çıkan 

olumsuzlukları sınırlamaya yönelik olarak ortaya koyduğu ortak düşünceler ve bunların 

uygulamada ne tarz sonuçlara neden olduğu üzerinde durulacaktır. Douzinas’ın da 

belirttiği gibi insan hakları günümüzde yeni dünya düzeninin normatif kaynaklarını 

oluşturma konusunda önemli bir işlev üstlenmekte ve bu işlevini de Haklı Savaşlarla 

desteklemektedir217. Dolayısıyla bu yeni dünya düzenini tesis etmek noktasında 

gerçekleştirilen Haklı Savaşların ve buna bağlı olarak ortaya çıkan askeri müdahalelerin 

nasıl ve ne şekilde değişim gösterdiği yine bu değişimin de insan hakları düşüncesine 

nasıl ve ne şekilde etki ettiği ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  

A. Aziz Augustinus ve Aziz Thomas Aquinas (Erken Hristiyanlık ve Orta 

Çağ Dönemi) 

Hristiyanlığın ilk ortaya çıkışı ve yayılması sürecinde şiddetin ve dolayısıyla da 

şiddetin İsa’nın öğretisi doğrultusunda reddedilmesi ağırlıklı görüş olarak kabul 

edilmektedir. Fakat süreç içerisinde Roma’nın merkezi ve siyasi otoritesinin 

zayıflamasıyla birlikte Hristiyanlığın Roma’nın siyasi ve merkezi otoritesinde güçlü bir 

şekilde kabul görmesi sonucunda Hristiyanlığın söylem ve eylem boyutunda pasifizm 

konumunda olduğu savaş konusunu tartışmaya açma ihtiyacını doğurmuştur.  M.S. 2. 

yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun ihtiyaçları doğrultusunda Hristiyanların kısmen 

savaşlara katıldıkları ve imparatorluk merkezi yönetimiyle barışık bir ilişki 

                                                            
217  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk , s. 142-143. 
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sürdürdükleri görülmektedir218. Erken dönem Hristiyanlar şiddetten, savaşmaktan, 

intikam almaktan ve kanlı eylemlerde bulunmaktan kaçınmışlar ve bu tarz eylemleri 

İsa’nın öğretisine ters düşmesi dolayısıyla reddetmişlerdir219. Fakat İsa’nın bu 

öğretisiyle mevcut durum olan Barbar istilasına karşı Roma’yı koruma zorunluluğu gibi 

durumlar birbirine uymamakta ve bu Hristiyanlar arasında şiddetin bir yöntem olarak 

kullanılıp kullanılamayacağına yönelik tartışmalara neden olmaktaydı. Süreç içerisinde 

Hristiyanlık zayıflayan Roma’da gelişerek kendisi bir otorite haline gelmeye 

başlamıştır. Kendisinin merkezi otoritede etkili olmaya başlamasıyla birlikte dünyevi 

bir karaktere de bürünmek durumunda kalan Hristiyanlığın önünde çözülmesi gereken 

bir sorun vardır. Bu sorunun temelinde bu zamana kadar takip ettiği tanrısal iradeyle 

artık yüklenmek zorunda olduğu dünyevi irade arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağı veya bu 

iki iradeyi nasıl bütünleştireceği yönündeki tartışma yatmaktadır. O dönem açısından 

Hristiyanlar açısından iktidar olarak dünyevi koşullarda savaşmak zorunda olmakla, 

uhrevi olarak savaşı ve şiddeti reddetmek zorunda olmak arasındaki köprü henüz 

kurulmamıştı çünkü ilk defa bir devletin merkezi otoritesinde resmi bir din anlayışı 

hakim oluyordu. Bu acil soruna detaylı ve Hristiyan öğretisiyle uyumlu çözümü 

Augustinus220 (354-430) getirdiği içindir ki Batı kültürü Haklı Savaş düşüncesinin 

babası olarak Augustinus’i kabul etmektedir221.  

                                                            
218   Fulya A. Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, Uluslararası 

İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Güz 2004, s. 7 

219   Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, Ankara, 

İmge Kitabevi, 7 Baskı, Mayıs 2011, s. 115. 

220   Augustinus hayatının ilk döneminde paganken hayatının daha sonraki evresinde 

Aziz Ambrose’yle tanıştıktan sonra Hristiyan olmuş ve Hristiyanlığın önde gelen 

düşünürlerinden biri olmuştur. Ayrıca Augustinus ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; 
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1. Aziz Augustinus (354-430) 

Augustinus akıl hocası olan Milano Başpiskoposu Aziz Ambrose (337-397)’nin 

görüşlerini daha da geliştirerek dünyevi iktidarla uhrevi iktidar arasındaki köprüyü 

Hristiyan öğretisiyle temellendirerek sağlam bir şekilde kurmuştur. Bu aradaki 

bağlantının kurulması hem Roma’ya hem de her geçen gün dünyevi sorunlara cevap 

arayan Hristiyanlığa yaradığı için büyük oranda benimsenmiştir. Augustinus’in bu ilişki 

üzerinden ve Hristiyan öğretisine dayandırarak kurduğu savaş üzerine görüşleri o 

dönemdeki mevcut otoritenin eylemlerini dini ve ahlaki temellere oturtması nedeniyle 

çok işlevsel görüşler olarak tanımlanabilecektir222. 

İlk olarak Augustinus’in akıl hocası Ambrose’nin teolojik bir temel bularak 

savaşı haklılaştırmak çabasına giriştiği kabul edilmektedir. Ambrose Hristiyanlık’ta 

komşuya olan sevgi yükümlülüğünün zarar görerek sonuçlanması durumunda kendini 

korumanın bir hak olarak ortaya çıkacağını ileri süren ilk kişidir ve bu iddianın 

Hristiyanlıkta Haklı Savaş düşüncesinin temellerini attığı söylenebilir223. Ancak Haklı 

Savaş düşüncesini sistematik olarak ilk geliştiren düşünür olarak Augustinus kabul 

edilmektedir224. M.S. 5. yüzyılda Augustinus, Ambrose’nin parça parça ve dağınık olan 

görüşlerini derleyip geliştirerek Hristiyan teolojisine dayandırmıştır.  Augustinus 

                                                                                                                                                                              

http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/07/100729_ 

siyasi_dusunce_tarihi.shtml (E.T. 09.11.2018) 

221   Gregory M. Reichberg, Henrik Syse, Endre Begby, The Ethics of War, s. 70-71. 

222   Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, s. 27. 

223  James Turner Johnson, “Historical Roots and Sources of the Just War Tradition in 

Western Culture”, der. John Kelsay; James Turner Johnson, Just War and Jihad, 

New York, Greenwood Press, 1991, s. 9.  

224   Heywood, Küresel Siyaset, s. 309. 

http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/07/100729_%20siyasi_dusunce_tarihi.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/07/100729_%20siyasi_dusunce_tarihi.shtml
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eserlerini kaleme aldığı sırada Roma İmparatorluğu Vandalların işgalleriyle mücadele 

etmektedir ve Roma İmparatorluğu’nun askeri unsurları Hristiyanlardan oluşmaktadır. 

Ancak yukarıda belirtildiği üzere Hristiyanlığın ilk dönemindeki hakim anlayış İsa’nın 

öğretisi nedeniyle savaş karşıtlığı üzerinden şekillenmektedir.  Augustinus bu durumun 

aşılması zorunluluğu noktasında savaş karşıtlığının hakim olduğu askeri unsurlarda yine 

bu durumun ancak Hristiyanlık öğretisine uygun bir yorumla aşılabileceğini ileri 

sürmüştür. Böylelikle savaş karşıtlığının savunulduğu inançla savaşma zorunluluğu 

durumunun nasıl bağdaştırılacağı sorusuna cevap aramıştır225.  

Hristiyanlık önce Roma şiddetiyle yüzleştiği için devlet kavramına karşı kayıtsız 

kalmıştır. Daha sonraki süreçte Roma resmi din olarak Hristiyanlığı kabul edince, 

Roma’nın artık kendi devletleri olduğu bilincine ulaşan Hristiyanlık Roma ve 

uygulamalarına karşı geliştirdikleri söylemi önce yumuşatmak sonra terk etmek zorunda 

kalmıştır. Kucağında çökmekte olan ve istilalara uğrayan Roma’yı bulan Hristiyanlık 

savaşın kaçınılmazlığıyla yüz yüze gelmiş ve zorunluluklardan doğan bu pratiklerin 

teolojik-felsefi bir çerçeveye yerleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur226. Augustinus 

ancak Tanrı’nın emriyle ve izin verdiği ölçüde savaş yapılabileceği sonucuna ulaşmıştır. 

Ancak bu savaşların belli şartlarda meşru ve zaruri olacağını belirterek, gerçekleşecek 

bu savaşlara “Haklı Savaş” (just war; justum bellum) adını verirken, şartların 

gerçekleşmediği savaşlaraysa “Haksız Savaş” (unjust war) adını vermektedir227. 

Augustinus’un yaptığı bu tespitler dönemin koşullarında siyasi otoritenin çıkarları için 

fazlasıyla işlevsel ve yararlı kabul edilebilir. Augustinus’in bu yaklaşımı Hristiyanlık’ta 

                                                            
225   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 7-8. 

226   Durmuş Hocaoğlu, “Savaş ve Barış Üzerine”, Köprü, Sayı: 83, İstanbul, 2003, s. 

111 

227   Hocaoğlu, “Savaş ve Barış Üzerine”, s. 112. 
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ilk defa savaşı meşrulaştırma ve diğer bir anlamda sınırlama gayreti olarak kabul 

edilebilir228. Augustinus’a göre savaşta üç taraf vardır; Saldıran taraf, mağdur olan taraf 

ve tanık olan taraf. Augustinus’a göre tanık pasifist olarak üzüntü duymalıdır ve diğer 

iki tarafa da sevgiyle yaklaşarak barışı sağlamaya çalışmalıdır. Eğer barış 

sağlanamıyorsa saldırgana karşı mağdur savunulmalıdır ve saldırgana karşı kendini 

savunmak suç değildir. O dönem için bile Augustinus’in görüşlerindeki savaş kavramını 

Hristiyanlık’la bağdaştırmak ve savaşı Hristiyanlık düşüncesine sokmak zor bir uğraşı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat Augustinus’in savaş anlayışında taraflar birbirine 

saldırırken bile düşman değildi ve savaşın amacı barışçıl koşulları sağlamak ve şeytanın 

faaliyetlerine engel olarak savaşa son vermekti229. Bu görüşünü de teolojik olarak 

İsa’nın adalet uğruna mücadele ederken sonunda şeytanla iş birliği yapanlarca 

öldürmesine dayandırmaktadır. Augustinus’in temellendirdiği bu Haklı Savaş anlayışı 

başlangıçta oldukça dini temellere dayanmakla birlikte daha sonra Augustinus’i takip 

eden tarihsel çizgideki düşünürler tarafından savaş dini temel olmadan haklılaştırılarak 

laik bir temelde de açıklanmıştır230. Augustinus’in yukarıdaki tartışmaları alevlendiren 

çalışması olan “De Civitate Dei Contra Paganos” (Paganlara Karşı Tanrı Devleti)’da 

savaşla ilgili sorulan sorulara dağınık ve kısa cevaplar vermiştir. Haksız bir barıştansa 

haklı bir savaşın tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Augustinus, savaş konusundaki 

düşüncelerini dağınık olarak yansıttığı eserinin özellikle XIX. bölümünde savaşın 

meşruiyet şartları olarak şunları belirtmektedir;  

                                                            
228  Augustinus, De Civitate Dei, Çev. M. Dods, J.J. Smith, G Wilsons, Hapfner Press, 

New York, 1948, XIX, s. 13-14. 

229   Saint Augustinus, The City of God, çev. Marcus Dods, New York, The Modern     

Library, 1993, s. 684. 

230   Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s.113. 
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- Cezayı gerektiren bir savaş algılaması, savaşın kötülüklerinin, şerre karşı 

ahlaki tutumlar ve istekler dikkate alınarak değerlendirilmesi, şiddetin kullanımı için 

otorite unsuru, ilahi olan durumlara öncelik veren bir ikili epistemoloji, İncil’e ait 

normların mevcut duruma göre yorumu, otoriteye ve toplumsal değişime karşı pasif 

duruş, İncil metinlerinde savaşa girmeyi meşrulaştıracak imkanın bulunması, taraflar 

arasında olası bir barış inancı231. 

Augustinus’a göre ancak bu şartların varlığı bir savaşın Hristiyan öğretisinde 

meşruluk tartışmalarını sonlandıracaktır. Augustinus söz konusu eserinde devleti tanrı 

devleti ve dünyevi devlet olarak ikiye ayırmaktadır. Tanrı devletinde öldürmek 

tamamen yasakken dünyevi devlette öldürmek de savaşmak da belli koşullar altında 

mümkündür. Augustinus’a göre dünyevi devlet geçicidir ve asıl ve ebedi olan tanrı 

devletidir232.  

Hristiyan pasifistler savaşmayı Hristiyanlık dışı bir uygulama olarak kabul 

ederken Augustinus Hristiyanların dünyevi devletleri uğruna savaşabileceklerini 

savunmuştur. Augustinus’a göre Hz. İsa’nın “bir yanağına tokat atana, diğer tarafını 

çevir” sözü dünyevi devlet açısından geçerli bir yöntem değildir. Barışın egemen 

olduğu “Tanrı Devleti”nde bu durum söz konusu olabilir ama dünyevi devlette böyle bir 

durumda diğer yanağını çevirmek yanlıştır. Eğer Hz. İsa’nın dediğini yaparsanız şer 

güçler politik ve sosyal yaşama egemen hale gelirler. O yüzden zorunlu olarak dünyevi 

                                                            
231   Augustine, “Letter 138: Augustine to Marcellinus (411/412)”, Augustine Political 

Writings, Ed. E.M. Atkins, R.J. Dodaro, Cambridge University Press, Cambridge, 

2001, s. 38-39. 

232   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 8. 
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yöntem belirlenmeli ve gerektiğinde şer güçlere karşı savaşmaktan kaçınılmamalıdır233. 

Söz konusu savaş “Tanrı Devleti”ni kurmak için yapıldığından meşrudur.  Augustinus, 

dini temellere dayansa da savaşı laikleştiren gerçekçi bir bakış açısıyla Haklı Savaş 

kuramının temellerini atmıştır. Böylelikle Augustinus pasifist olan Hristiyanlığı savaş 

olgusunun belirli bazı Hristiyan öğretisine uygun koşullarda yapılabileceğine yönelik 

kabule ikna etmiştir234.  

Augustinus’a göre yasalar adaletten uzak dinin dışında kalan pozitif yasalar ve 

adaleti sağlayan Kilise yasaları olmak üzere ikiye ayrılır. Kutsal kitapta belirtilen 

Tanrı’nın sözleri adaletin anayasasıdır. Sadece bu sözleri Tanrı’nın söylemesi bile onun 

tartışılmaz şekilde adil olduğu anlamına gelmektedir235. Söz konusu ayrıma dayanarak 

da “maddi iktidar”ı “ruhani iktidara” tabii kılmak için uğraşmıştır. Augustinus “Tanrı 

Devleti”ni hakim kılmak adına terör ve savaşı meşru yollar olarak nitelemektedir. 

Augustinus’in bu görüşüyle haçlı seferlerini etkilediği de düşünülmektedir236.    

Augustinus eserlerinde Haklı Savaş düşüncesinin ius ad bellum kısmına daha 

çok ağırlık vermiştir. Augustinus yukarıda belirtildiği üzere eski ahitteki gibi bazı 

savaşları mutlak Haklı Savaş olarak değerlendirmektedir. Yahudilikteki gibi Tanrı’nın 

savaşlarını mutlak Haklı Savaş olarak belirtir. Bu savaşlar dışında kalan savaşların haklı 

sayılabilmesi içinse; haklı bir nedenin varlığı, savaşın meşru otoriteye dayanması ve iyi 

niyetin bulunması olmazsa olmaz şartlardır237. İyi niyet koşulu hariç diğer koşullar antik 

                                                            
233   Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, İstanbul, 

Der Yayınları, 4. Basım 2009, s. 219. 

234   Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s. 113. 

235   Anıl Çeçen, Adalet Kavramı, Ankara, Turhan Kitabevi, 3. Basım, 2003, s. 103. 

236   Öktem; Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, s. 219. 

237   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 8. 
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çağdan beri gelişen Haklı Savaş geleneğinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Augustinus’in eklediği iyi niyet koşuluysa son derece tartışmaya açık bir koşul olarak 

ortaya çıkmaktadır.  Augustinus’in ileri sürdüğü iyi niyet ölçütü daha sonra Haklı Savaş 

düşüncesini benimseyen düşünürler tarafından tartışılarak objektif bir sonuca 

ulaşılmaya çalışılmış olsa da koşulun subjektif boyutundan dolayı tartışmalar 

günümüzde dahi tam olarak ulaşmak istediği amaca ulaşamamıştır238.     

Augustinus Cicero’nun da belirttiği gibi savaşın amacının barışa ulaşmak olması 

gerekliliği üzerinde durmuştur ve savaştan sonra adil bir barışa fırsat verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir239. Augustinus açılacak savaşın bir haklı nedene dayanması 

gerekliliğini belirtmiştir. Haklı neden koşulunu biraz geniş yorumlayarak bir devletin 

yanlış politikasından dolayı bir başka devlete zarar vermesini de haklı neden olarak 

kabul etmektedir. Augustinus buna ek olarak saldıran tarafın, mantığıyla hareket eden 

tarafı da savaşmaya zorlayacağını belirtmektedir240. Ama Augustinus’in bu yorumundan 

Haklı Savaşın sadece savunma savaşı olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Augustinus belli 

bir kötülüğü yapanı cezalandırma ve belli bir kötülüğü yapandan öç alma amacıyla 

savaşı, tüm çözüm yollarının denenip başarısız olması sonucunda başvurulacak bir yol 

olarak görmektedir241. Bu durum da göstermektedir ki Augustinus’in çizdiği sınırlarda 

savaş sadece savunma niteliğinde olmasa da belli koşullar altında haklı olarak 

nitelendirilebilecektir.  

                                                            
238   Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, s. 30. 

239   Saint Augustinus, The City of God, s. 687. 

240   Saint Augustinus, The City of God, s. 686. 

241   Henry Paolucci, The Political Writings of Augustinus, Chicago, Gateway Editions, 

1987, s. 176’dan aktaran Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”,  

s. 9.  
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Augustinus’in bir savaşın haklı olup olmamasıyla ilgili bir diğer koşuluysa 

meşru otorite tarafından savaşın yürütülmesidir. Meşru otorite olarak ise ancak 

monarkın kabul edilebileceğini söylemektedir. Çünkü sadece monark doğa düzeninde 

insanlığın barışı için savaşabilecek yetkiye sahiptir. Augustinus kocayı ailenin, monarkı 

uyruklarının, Tanrıyı da tüm insanlığın yöneticisi olarak görmektedir.  Augustinus’a 

göre monark devletini Tanrı’nın izniyle yönetir ve monarkın atacağı adımları Tanrı 

bilmektedir242. Augustinus savunduğu bu görüşler ve doğal hukuk anlayışıyla, Orta Çağ 

Hristiyan devletlerinin hukuk düzenlerinde de büyük etki yaratmıştır243.   

Dokuzuncu yüzyılın başında Roma İmparatoru Konstantin’in resmi olarak yeni 

ahite dayalı Hristiyanlığı kabulüyle, kurum olarak Hristiyanlık ve bu kurumun başına 

geçecek kişi olan “Papa” güç odağı haline gelmiştir. Artık dünyevi monarklarla ruhani 

Papalık devlet üzerinde yetki alanlarını genişletmek için mücadeleye girişmek zorunda 

kalacaklardır. Roma barbar istilalarıyla çökünce geniş mal varlığıyla ve yaygın etkisiyle 

Hristiyanlık klasik geleneğini korumuş ve Kilise Avrupa’yı şekillendiren en büyük güç 

haline gelmiştir244.  Beşinci yüzyılda Papa I. Gelasius’un, İmparator Anastasius’a 

yazdığı mektuptan Kilise’nin ne kadar güçlü bir konum elde etmeye çalıştığı açıkça 

görülmektedir. Söz konusu mektupta Papa I. Gelasius;  

“Bu dünyayı yöneten iki güç vardır: Rahiplerin kutsal otoritesi ve asillerin gücü. 

Bunların içinden rahiplerin gücü daha ağır basar çünkü krallar bile ilahi hüküm 

                                                            
242   Augustine, “Letter 220: Augustine to Boniface (428)”, Augustine Political 

Writings, Ed. E.M. Atkins, R.J. Dodaro, Cambridge University Press, Cambridge, 

2001, s. 217-219. 

243   Öktem; Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, s. 217. 

244   Oral Sander, Siyasi Tarih-İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge Kitabevi, 12. Baskı 

Aralık 2003,  s. 46-47. 
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karşısında hesap vermek zorundadır.” diyerek dünyevi iktidarda da etkili olduklarını 

açıkça göstermektedir245.  

Kilise’nin bu etkisi kaçınılmaz olarak savaş alanlarında da sonuçlar 

doğurmuştur. Ortaya çıkan bu sonuçların Haklı Savaş düşüncesine yansımaları tarihsel 

süreçte modern dönem olarak kabul edilen 17. ve 18. yüzyıllara kadar gittikçe 

artırmıştır. Sonuç olarak Augustinus’den 11.yüzyıla kadar olan dönemde Haklı Savaş 

düşüncesi üzerinde pek durulmamış ve kuram üzerinde etkili olacak yeni çalışmalara 

önem verilmemiştir. Bunun nedenleri arasında Batı Roma imparatorluğunun yıkılmış 

olması ve siyasi otorite boşluğunun etkin rol oynadığı söylenebilir. Kilise’nin savaşı 

tekrar tartışmaya açmasıyla birlikte Haklı Savaş üzerine tartışmalar tekrar canlanmıştır. 

Augustinus’den sonra uzun bir dönem Haklı Savaş düşüncesi rafa kalkmış gibi 

görünmektedir. Onuncu yüzyılda Avrupa’daki siyasal karışıklık ve hukuksuzluk 

yönünde eğilimin artması siyasi olarak güçlenen Kilise’nin toplumsal sorunlara ışık 

tutacak bazı düzenlemeler yapmasını kaçınılmaz hale getirmiş ve bu düzenlemelerde 

Kilise çatısı altında yapılmaya başlanmıştır246. Kilise Hukuku, Kilise’nin etki alanında 

geçerli olan ve inanan bireylerin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk sistemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlarla birlikte Kilise Hukuku Tanrı’ya karşı işlenen suçlarda, 

yemin kurumunda ve savaş ile ilgili durumlarda yargı yetkisini kendinde görmekteydi. 

On birinci yüzyılın ikinci yarısında Kilise Hukuku’nun resmileştirilmesiyle ilgili 

çalışmalar hız kazanmıştır. Papa Gregory VII bazı kilise kurumlarının dünyevi olarak 

kontrolünden vazgeçmiş ve bazı kiliseler bağımsız bir yasal otorite olarak ortaya 

çıkmıştır. Böylelikle devlet yapısı Kilise ve dünyevi otorite temeline tamamen 

                                                            
245   Alev Alatlı, Batı’ya Yön Veren Metinler, cilt I, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 

Ekim 2010, s. 204. 

246   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 10. 
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oturtulmuştur. Bu gelişmeyle birlikte, yeni yasal yollar üretmek için Roma Hukuku’nun 

unsurlarıyla Kutsal kitabın teolojik öğreti ve geleneklerini harmanlayan Provence, 

Lombardy, Ravenna ve Bologna gibi okullar ortaya çıkmıştır247.  

Onuncu yüzyılda Avrupa’daki anarşik görünüş ve şiddetin boyutunun artması 

Kilise’nin “Tanrı Barışı” fikrini ortaya atmasıyla sonuçlanmıştır. Tanrı Barışı içerik 

olarak savaşan ve savaşmayan ayrımı temelinde şekillenmiş ve daha sonra Haklı Savaş 

düşüncesiyle ilişkilendirilmiştir248. On birinci yüzyıldaysa “Tanrı Barışı” fikri yerini 

“Tanrı Ateşkesi” kavramına bırakmıştır. Aralarındaki temel fark Tanrı Barışı’nda amaç 

hukuki otoritenin koyduğu hukukun dışına çıkma eğilimlerini ve feodal düzenin doğal 

şiddetini en aza indirgemekken, Tanrı Ateşkesi’nde savaşın kısıtlanmaya çalışılması söz 

konusuydu. Bu doğrultuda Kilise Meclisi* savaş sırasında tüccarlara, hacılara, rahiplere, 

Yahudilere, kadınlara ve köylülere saldırılmasını, bunlara ek olarak bu kişilerin 

bulunduğu tarımsal ve dini yapıların yağmalanmasını yasaklamıştır249. Söz konusu 

kısıtlamaların yanında eski geleneklerde de olduğu gibi dini temelli olarak kutsal 

sayılan günlerde savaşmak yasaklanmıştır. Savaş sırasında insani değerler de göz 

önünde bulundurularak Tatar yayı250 ve kuşatmada kullanılan mancınıklar gibi silahların 

da Hristiyanlar arasındaki savaşlarda kullanılmasının yasaklanması söz konusu 

olmuştur. Fakat tarımsal alanların bozulması ve köylü sınıfının baskılarla yıldırılması 

sonucu bu düzenlemelerin huzur ve barış getiremeyeceği anlaşılmıştır251.  

                                                            
247   Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s. 31. 

248   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 10-11 

 * Birden çok kilisenin seçilmiş üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kurul. 

249   Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s. 31 

250   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 10-11. 

251   Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s.32. 
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Kilise Hukuku’nun “Tanrı Barışı” ve “Tanrı Ateşkesi” kavramları Haklı Savaş 

düşüncesinde savaşın ius in bello boyutunu geliştirerek sivillerin hedef alınmasını 

yasaklaması ve bazı toplumsal kesimlerin savaşın getirdiği yıkımdan uzak tutulması 

yönünde katkıda bulunmuştur252. Skolastik düşünce sistemi Kilise öğretisi temelli 

düşünce sistemine işaret etmektedir. Skolastik düşünce Orta çağ düşüncesiyle paralel 

gelişim göstermiş ve bütünleşmiştir. Skolastik düşünce Tanrı düşüncesiyle fazlasıyla iç 

içe geçmiş, bu bilgi kaynağının mutlaklığını kabul ederek bu bilgiye karşı gelişen 

öznellik ve görelilik akımlarını reddetmiş ve bu konuda katı bir düzeye ulaşmıştır253. 

Skolastik düşünceye göre doğru zaten mevcuttur ve yeni doğrular yaratmak dine 

aykırıdır. Bu düşünce sisteminin temeli teolojiye dayanmaktadır. Temel olarak 

teolojiden beslenirken yaptığı yorumlar teolojinin güçlenmesini sağlamıştır. Hatta 

siyasal iktidar belli bir zaman sonra Kilise’nin tekeline giren skolastik anlayışa paralel 

olarak teokratik bir yapıyla biçimlenmiştir. Orta çağ siyasal düşüncesinin Kilise’den 

başka beslendiği bir başka kaynak da daha önceki dönemlerdeki gibi Roma’nın hukuki 

ve siyasal kurumlarıdır254. 

Haklı Savaş düşüncesi de savaşın ahlaki boyutuyla ilintili olarak antik Yunan 

düşünürlerin daha sonrasındaysa Yunan geleneğini takip ederek Romalı düşünürlerin 

üzerinde durduğu bir konudur255. Sonraki tarihsel süreçte Hristiyanlığın etkisi Haklı 

Savaş düşüncesinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynar. Orta Çağ siyasal 

düşüncesinin skolastik kilise anlayışından başka beslendiği bir başka kaynak da 

Roma’nın hukuki ve siyasal kurumlarıdır. Bu nedenle tarihsel olarak bir kopuştan 

                                                            
252   Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s.33 

253   Çeçen, Adalet Kavramı, s. 104. 

254   Ağaoğulları; Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, s. 93. 

255  Bellamy, Just Wars, From Cicero to Iraq, s. 15. 
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bahsetmek mümkün değildir256.  Erken dönem Kilise azizlerinden Augustinus yukarıda 

belirtildiği gibi Haklı Savaşı bozulan ahlaki düzenin yeniden tesisini sağlayan bir araç 

olarak düşünmüştür. Elbette buradaki ahlaki yapıdan kasıt Hristiyan ahlaki yapısı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Burada savaş kutsal olduğu için de Tanrı buyruklarına uyularak 

Kilise Hukuku’na göre başlatılmalı ve sonucunda adil bir barış tesis edilmelidir. 

Douzinas’a göre Haklı Savaş düşüncesi Orta çağ siyasal ilahiyatının merkezinde yer 

almıştır257. Orta çağ’da küçük Hristiyan prensliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte 

imparatorun arabuluculuk işlevi yavaş yavaş kamu hukukuna devredilmiştir. Savaşın 

haklı olarak ilan edildiği ve adil olarak yürütüldüğünü tespit etmek için bir üst yargı 

makamı olmadığı için her prens bunun kararını Kilise öğretilerine göre kendi yetki 

alanlarında olduğunu ileri sürmüştür. Söz konusu durum skolastik düşünceye bağlı 

Hristiyan ilahiyatının, etiğinin ve hukukunun bileşimi savaşı kazanan açısından son 

derece kullanışlı bir teori ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle çıkar birlikteliği sağlanmış 

olurken savaşlar kutsanıyor, Kilise siyasi olarak güçleniyor ve prenslerin otoritesi de 

artmaktaydı258.  

Skolastik düşünceye yön vermiş en önemli isim St. Thomas Aquinas (1225-

1274)’tır259. Aquinas Aristotales’in teorisi üzerinden Kilise Hukuku’nu dönüştürme 

çabasına girişmiştir. Aquinas dönemin koşullarında feodal toplumun eşitsizliklerine 

daha insani bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Meşruluğunu yitiren siyasi liderlerin 

                                                            
256  Ağaoğulları; Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine,  s. 93. 

257  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 252-253. 

258  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 254. 

259   Çeçen, Adalet Kavramı, s. 104. 
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direnme hakkını doğal bir hak olarak görmüş fakat aktif bir direnme yerine pasif bir 

direnmeyi öğütlemiştir260.  

2. Aziz Thomas Aquinas (1225 - 1274) 

Haklı Savaşla ilgili olaraksa Aziz Thomas Aquinas’ın “Summa Theologica” 

(Teoloji Özeti) eserine değinmekte yarar bulunmaktadır. Aquinas söz konusu eserde 

inanç ve aklı uzlaştırma çabasına girişmiştir261. Aquinas eserinde Haklı Savaşın ahlaksal 

boyutunun yanında siyasi bir boyutunun da olduğunu ortaya koymaktadır. Aquinas 

savaşları “saldırı” ve “savunma” savaşları olarak iki türe ayırarak incelemiştir. Aquinas 

“bazı savaşların caiz olup olmadığı262”, “dini görevlilerin savaşmasının caiz olup 

olmadığ263ı”, “savaşanların tuzak kurmasının caiz olup olmadığı264” sorularına 

Augustinus’in benzer sorulara verdiği cevapları eleştirerek yanıtlar aramıştır. Aquinas, 

siyasi liderlerin devletlerarası ilişkilerde meydana getirdiği eylemleri ahlaki bir temele 

dayandırmaya çalışmış ve bu çalışmasında Haklı Savaşın doğasını tartışmıştır. Yaptığı 

tartışma sonucunda Aquinas bir savaşın meşru olması için;  

- Eylemi gerçekleştirecek liderin meşru olması ve buna yetkili olması, savaşın 

nedeni olarak gerçekleştirilen bir kötülüğün intikamının alınması için yapılması, haklı 

                                                            
260   Öktem; Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, s. 221-223. 

261   Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, 6. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi,2003, s. 186.  

262 Aquinas, “Summa Theologiae IIaIIae 40”, Political Writings, Ed. R.W. Dyson, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2005, s. 245. 

263   Aquinas, “Summa Theologiae IIaIIae 40”, s.242. 

264    Aquinas, “Summa Theologiae IIaIIae 40”, s.246. 
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olarak saldırıyı gerçekleştirenin eylemleri şiddeti körüklememesi, iyiyi tesis etmeye ve 

kötülüğü önlemeye yönelik olması gerektiğini belirtmiştir265.   

Aquinas meşru müdafaa konusunda haklı bir nedenin varlığını aramaz çünkü 

saldırıyla birlikte zaten nedenin kendisi gerçekleşmiştir. Saldırı durumu savaşın 

meşruluğu sorununu ortadan kaldırır. Bu saldırı suçu ağır ve ciddi bir suçtur ve 

gerçekleşmesiyle birlikte karşı taraf mutlaka suçlu hale gelmektedir. Aquinas saldıran 

tarafın barışa karşı günah işlediğini ileri sürmektedir266. Savaş kararının ancak yetkili 

otorite tarafından verilmesi gerektiğini belirten Aquinas özel kişi veya kişilerin böyle 

bir yetkisinin bulunmadığını dolayısıyla savaş kararı vermeye yetkili olmadıklarını 

söylemektedir267.  

Aquinas savaş sırasında ölümlerin gerçekleşmesinin savaşın doğası gereği var 

olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtir. Fakat savaşa sadece öldürmek eylemini 

gerçekleştirmek için girişilmesi durumunda girişilen savaşın hiçbir nedenle haklı 

olamayacağını da eklemektedir. Aquinas’a göre haklı bir savaşta niyet öldürmek değil 

düşmanı durdurmak olmalıdır, eğer savaş sırasında kurallar ihlal edilirse haklı bir savaş 

haksız bir savaşa dönüşebilecektir. Aquinas masumların bazı zorunlu koşullar 

gerektirdiğinde öldürülebileceklerini “çift etki” ilkesiyle açıklamaktadır. Aquinas; 

“…bir masumu yalnızca öldürmek niyetiyle öldürmek her türlü hakkı ihlal anlamına 

gelir. Fakat, hukuki ve gerekli olan bir şey yapılırken masumun kazaen ölmesi doğal, 

                                                            
265   Heywood, Küresel Siyaset, s. 183. 

266   Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 169. 

267   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 12. 
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kutsal ya da yazılı hukuka aykırı değildir268.” diyerek “çift etki” ilkesini ilk 

meşrulaştıran düşünürlerden olduğu söylenebilir269.  

Aquinas savaşın “ius in bello” boyutuyla ilgili olaraksa düşmana verilen bir 

sözün tutulmamasını ya da düşmana açıkça yalan söylemeyi Haklı Savaş prensiplerine 

aykırı bulurken bazı amaçların gizli tutulması yönünde tuzaklar kurulmasını Haklı 

Savaşa aykırı bulmamaktadır. Aquinas, savaşta ganimetlere yönelik yapılan yağmayı 

hukuka aykırı bulmazken, esir alınan askerlerin veya ele geçirilememiş askerlerin 

günlük hayatta askeri olmayan işlerle uğraşırken öldürülmelerini hukuka aykırı 

bulmaktadır270.  

Augustinus’le Aquinas arasındaki ayrım hakikatin vahye dayanmasıyla tabii akla 

dayanması arasında ayrım üzerinden şekillenmektedir. Aquinas vahyin otoritesini 

reddetmeden en yüksek aklı temsil ettiğine inanılan Tanrısal aklı sadece Tanrı’nın 

iradesiyle açıklayan Augustinci gelenekten farklılaşır271. Aquinas’ın Haklı Savaş 

düşüncesi de bu bağlamda değerlendirerek vahyin otoritesini reddetmeden tabii akıl 

yoluyla ulaşılabilecek kurallar bütünü olarak ele alır. Aquinas’ın dile getirdikleri 

Avrupa merkezli Hristiyan ilahiyatına dayalı skolastik düşüncenin Haklı Savaş 

düşüncesi konusunda etkilerinin netleştirilmesi açısından önemlidir. Ancak düşünürün 

                                                            
268   St. Thomas Aquinas, The Summa Thologica (çev.) Fathers of the English 

Dominican Province, Benziger Bros. Edition, 1947 (§ II-II,q 64,avıı)’dan aktaran 

Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 13. 

  Çift etki ilkesi, Savaş sırasında askeri hedefe saldırma zarureti durumunda 

gerçekleşmesi muhtemel sivil kaybını belirtir bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 

269   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 13. 

270   Aquinas, “Summa Theologiae IIaIIae 40”, s.243. 

271  Francisco de Vitoria, Dersler, Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2017, Ankara, s. 21. 
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yaşadığı dönemle ilgili olarak şekillenen Haklı Savaş düşüncesi coğrafi keşiflerle 

birlikte yeni olgularla karşılaşmıştır. Bu yeni olguların başında Amerika’nın keşfiyle 

birlikte Avrupalı güçlerin özellikle Güney Amerika’yı sömürgeleştirme süreci 

gelmektedir272. Avrupa’nın denizlerdeki üstünlüğünün etkisiyle yeni toprakların keşfi ve 

bu yeni topraklarda yaşayan yerlilerle ilişkisi askeri güç kullanımında yeni tartışmaları 

da beraberinde getirmiş ve Haklı Savaş düşüncesi de bu yeni olgular karşısında yeniden 

revizyon geçirmiştir. Bu Haklı Savaş teorisinin yeni olgularla yeniden ele alınması 

konusunda Francisco de Vitoria (1492-1546) ve Hugo Grotius (1583-1645) düşünceleri 

önem taşımaktadır273. 

B. Francisco de Vitoria ve Hugo Grotius (Geç Skolastik ve Reform Dönemi) 

1. Francisco de Vitoria (1483- 1546) 

Haklı Savaş, sömürgecilik ve insan hakları ilişkisi tartışması Francisco de 

Vitoria (1492-1546)’nın ortaya koyduğu düşünceler üzerinden şekillendiği iddia 

edilmektedir. Belirli bir görüşü savunanlara göre Vitoria uluslararası hukukun ve insan 

haklarının kurucusu olarak görülürken, karşı bir okuma yapan diğer bir görüşü 

savunanlara göreyse Vitoria Salamanca Üniversitesi’nde Amerikalı yerlilerle ilgili 

verdiği derslerde yerlileri uygarlaştırılması gereken hukuki özneler olarak tanımlayarak 

Amerika’nın fethinin meşruiyet zeminini oluşturduğunu iddia etmektedirler. Dolayısıyla 

da ikinci görüşü savunanlara göre sömürgeleştirme sürecinin meşruiyetini sağlayan ve 

sömürgeleştirmenin kuramsal kurucusu olarak görülmektedir. Bu iki görüş açısından 

ayrı ayrı bakıldığında Vitoria’nın ortaya koyduğu Haklı Savaş düşüncesi de farklı bir 

boyut kazanmaktadır. İlk görüşü savunanlara göre Vitoria’nın üniversitede verdiği 

                                                            
272  Sander, Siyasi Tarih-İlkçağlardan 1918’e, s. 88. 

273  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 278. 
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“Yerliler Üzerine ya da İspanyolların Barbarlara Savaş Açma Hakkı Üzerine”274 dersi 

ve buna bağlı olarak şekillendirdiği Haklı Savaş düşüncesi günümüzde insan haklarının 

gelişmesine hizmet etmekte olan insancıl hukukun etik temellerini oluştururken, diğer 

görüşü savunanlar açısından sömürgeleştirmenin ahlaki meşruiyetini sağlama çabası ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan Batı merkezli uluslararası hukukun meşruiyet kaynağını 

oluşturma çabası olarak değerlendirilmektedir275. İkinci görüş özellikle 1990’lar 

sonrasında “Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları” olarak adlandırılan 

çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara göre Avrupa merkezli sömürgeciliğin 

söz konusu dönemde ortaya çıkan hukukun evrenselliği söylemi aracılığıyla 

sömürgeciliğin tarihi kökenlerini Hristiyanlık öğretisi ve insancıllık iddialarıyla 

süsleyerek siyasi ilişkiler ağını gizlediğini ileri sürer276.  

Vitoria’nın Haklı Savaş düşüncesinin oluşmasında “Yeni Dünya”ya tarikat 

üyeliği bağlamında gidip misyonerlik faaliyetlerinde bulunmasının rolü büyüktür. 

Vitoria Yeni Dünya’nın Avrupa’ya özellikle de mensubu olduğu İspanyol devletine 

getirdiği yeni sorunlara doğrudan şahit olur ve görüşleri de bu yönde şekillenecektir. O 

dönemde Yeni Dünya’da uzun süre yaşayıp yüksek oranda suça bulaşmış birçok devlet 

yetkilisi ve fatih İspanya’ya döndükleri zaman günah çıkarmak amacıyla 

Salamanca’daki San Esteban Manastırı’na gelip din adamlarından görüşlerini almaya 

gelmektedir. Görüşleri istenen konular genel olarak inançsız yerlilere/barbarlara karşı 

                                                            
274  Vitoria, Dersler, s. 110-145. 

275  Vitoria, Dersler, s. 10. 

276  Cemal Bali Akal, Cansu Muratoğlu, Modernitenin Sonunda Yeniden Vitoria’yla, 

Dost Kitabevi, Ankara, 2017, s. 39. 
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yapılan eylemlerin günah olup olmadığı ve eğer bu eylemler günahsa kendi Hristiyan 

ruhlarının nasıl kurtulacağına yönelik olmaktadır277.  

Vitoria Salamanca’da verdiği derste Haklı Savaşla ilgili dört sorun üzerinde 

durmuştur. Bunlar, ilk olarak “Hristiyanların savaşmalarının hukuka uygun olup 

olmadığı”, ikinci olarak “savaş açma ya da savaşı sürdürme yetkisinin kimin elinde 

olduğu”, üçüncü olarak “Haklı Savaşın sebeplerinin neler olabileceği ve olması 

gerektiği”, dördüncü olarak da “Hristiyanların düşmanlarına karşı hukuka uygun olarak 

neler yapabilecekleri ve bunların dereceleri” sorunları olarak belirtmektedir278.  

Vitoria ilk soruya verdiği cevapta öncelikle savaşın Hristiyanlara tamamıyla 

yasaklandığının kabul edildiğiyle başlar. Bunun temelinde de İncil’den alıntılar yaparak 

örneğin Romalılar 12:19 kısmındaki “kardeşlerim, kendi öcünüzü kendiniz almayın, 

bunu Tanrı’nın gazabına bırakın...öç benimdir ben karşılık vereceğim279” pasajını örnek 

gösterir. Vitoria aynı şekilde yine İncil’de Matta 5:39280’daki “sağ yanağınıza 

vurulduğunda sol yanağınızı çevirin, çünkü ben kötülüğe karşı koymamanızı 

emrediyorum” kısmını örnek vermektedir. Vitoria bu örneklerden sonra bütün Hristiyan 

alimlerinin görüşlerinin ve Hristiyanlığın yerleşik örfünün ulaşılan bu savaş aleyhindeki 

sonuca karşı bir konumda olduğunu ve hepsinin savaşların hukuka uygun olduklarını 

belirttiğini ileri sürer. Bu noktada bütün Katoliklerin aynı kanaatte olduğunu fakat 

herezesiyle pisletmediği kuyu bırakmadığını belirttiği Martin Luther’in “Hristiyanların 

kılıçlarını doğrultacakları Türkler bile olsa, Hristiyanların hukuka uygun bir şekilde 

                                                            
277  Vitoria, Dersler, s. 25. 

278  Vitoria, Dersler, s. 110-111. 

279  https://incil.info/kitap/Romalilar/12 (Erişim T: 10.01.2019) 

280  https://incil.info/YC/arama/Matta+5:39 ( Erişim T: 10.01.2019) 

https://incil.info/kitap/Romalilar/12
https://incil.info/YC/arama/Matta+5:39
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silah kullanabileceklerini reddettiğini281” de belirtmektedir. Vitoria, Luther’in bu 

çıkarımını Tanrı’nın iradesinin bu yönde olduğunu ve karşı gelinmesinin Hristiyanlar 

açısından hukuka aykırı olacağına dayandırdığını belirtmekte fakat Luther’in savaş 

karşıtı olan bu temellendirmesinin doğuştan savaşçı bir millet olan Almanlar arasında 

dahi kabul görmediğini belirtmektedir282. Vitoria bu çıkarımların acayip sapkınlıklar 

olduğunu ve bunları göz ardı ederek yukarıda belirtilen soruna tek bir önermeyle ve bu 

önermeyi kanıtlayan kaynaklarla cevap vereceğini ileri sürer. Vitoria’nın önermesi “Bir 

Hristiyan hukuka uygun bir biçimde dövüşebilir ve savaşabilir283”dir. Bu önermeyi 

kanıtlamak için İncil’den, Augustinus’dan, St Aquinas’tan ve kendi çıkarımlarından 

hareket eder. İlk olarak Augustinus’dan örnek verir ve Augustinus’a göre İncil’deki 

Luka 3:14 bunun kanıtıdır. Buna göre “...ne kimseye zorbalık edin ne de haksız yere suç 

yükleyin284” demektedir. Augustinus’a göre Hristiyan öğretisi savaşı tümden yasaklamış 

olsaydı İncil’de verilen nasihat yukarıdaki şekilde değil açıkça Hristiyanların silahlarını 

bırakmaları ve askerlikten kaçınmaları olmalıydı. Vitoria ikinci kanıtını St. Aquinas’tan 

sunmaktadır. St. Aquinas Romalılar 13:4’te “...kötülük yaparsan kork. Kılıcı yok yere 

değil Tanrı vekili olduğundan taşır. Kötülük edenlere azap verecek bir intikamcıdır o285” 

yazdığını dolayısıyla respublica sınırları içinde kötü yollara başvuranları ve aykırılık 

çıkaran kişilere karşı kılıç çekip silah kuşanmak söz konusu olabiliyorsa yabancı 

düşmanlara karşı da savaşmak Hristiyanlar açısından hukuka uygun olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üçüncü kanıt olarak Vitoria yine St. 

Aquinas’ın verdiği örnek üzerinden hareket etmektedir. İbrahim’in dört krala karşı 

                                                            
281  Vitoria, Dersler, s. 111. 

282  Vitoria, Dersler, s. 112. 

283  Vitoria, Dersler, s. 112.  

284  https://incil.info/arama/Luka+3:14 (Erişim T:10.01.2019) 

285  https://incil.info/arama/romal%C4%B1lar+13:4 (Erişim T: 10.01.2019) 
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savaştığını (Yaratılış 14:14-16286), Musa’nın yasasınca izin verilen her şeye İncil’in 

yasası açısından da izin verildiğini dolayısıyla zora zorla karşı koymanın hukuka uygun 

olduğunu böylelikle savunma savaşları açısından da sorun olmadığını belirtmektedir. 

Dördüncü kanıtta Vitoria savunma savaşları için geçerli olan durumun saldırı savaşları 

için de geçerli olduğunu ileri sürmektedir. Bu kanıtta Augustinus’un Quaestiones in 

Heptateuchum 6.10’da “Haklı Savaşın alışılagelmiş tanımı, onun kendi halkının yapmış 

olduğu haksızlıkları cezalandırmayı ya da haksız yere alınmış şeyleri geri vermeyi 

ihmal eden bir halkın veya şehrin cezalandırılmasının gerektiği durumlarda, 

haksızlıların intikamını almasıdır287” belirttiği görüşe dayanmaktadır. Vitoria yine bir 

başka ileri sürdüğü kanıtta Augustinus’un “De Civitate Dei (Tanrı’nın Şehri) adlı 

eserinde XIX. 12’de, Bonifacium’a Mektuplar 189.6’da “savaşın amacının barış ve 

Respublica’nın güvenliği olması” ve “...düşmanlar savaş korkusuyla haksızlık etmekten 

alıkonmadıkça, Respublica’nın güvenliğinden söz edilemez288” dedikleri üzerinde 

durmaktadır. Vitoria son kanıtındaysa ahlaki meselelerde kanıtların her zaman en 

kuvvetlisinin azizlerin ve önemli insanların otoritesi ve onların verdiği örnekler 

olduğunu belirtmektedir. Vitoria bu insanların ülkelerini ve mallarını sadece savunma 

savaşıyla korumadıklarını kendilerine yapılan haksızlıkları ve hatta yapılacak muhtemel 

haksızlıkları da saldırı savaşlarıyla cezalandırdıklarını belirtmektedir. Bu duruma örnek 

olarak da Hristiyan Kilisesi’nden İmparator Büyük Constantinus’un, Büyük 

Theodosius’un ve önemli Hristiyan imparatorların danışman olarak birçok aziz ve alim 

piskopoza sahip olmalarına rağmen hem savunma hem de saldırı savaşları 

                                                            
286  https://incil.info/arama/yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+14 (Erişim T: 

10.01.2019) 

287  Vitoria, Dersler, s. 113. 

288   Vitoria, Dersler, s. 113. 
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gerçekleştirmesini vermektedir. Sonuç olarak Vitoria bu kanıtlara dayanarak sonucun 

şüpheden muaf olduğunu belirtmektedir289.   

Vitoria’nın cevabını aradığı bir diğer sorun savaş açma ya da sürdürme 

yetkisinin kimin elinde olduğudur. Vitoria’nın bu konudaki ilk önermesi, savunma 

savaşının herhangi biri tarafından hatta özel bir yurttaş tarafından dahi açılabileceği ve 

sürdürülebileceğidir. Vitoria’nın bu konuda bir diğer önermesi her Respublica’nın savaş 

ilan etme ve savaşı sürdürme yetkisine haiz olduğudur. Vitoria buna Aristotales’in 

Politika adlı eserinin III. kitabından alıntı yaparak “Respublica kendi kendine 

yetebilmelidir290” sözünü kanıt olarak sunmaktadır. Vitoria’ya göre bir diğer önerme 

Respublica’nın sahip olduğu yetkinin aynısına hükümdarın da sahip olmasıdır. Buna da 

kanıt olarak yine Augustinus’un Contra Faustum (22:75)’undan “Tabii düzen, barış tesis 

edilmesi amacıyla savaşa girme yetkisi ve kararının hükümdarlar elinde olmasını gerekli 

kılar291” sözünü göstermektedir. 

Vitoria üçüncü sorunda Haklı Savaşın izin verilen gerekçelerinin ve sebeplerinin 

neler olabileceği üzerinde durur.  Vitoria bu sorunun cevaplarının bizi barbarlarla olan 

ilişkiye verilecek cevaplara da yakınlaştırdığını belirtir. Vitoria’ya göre farklı dinlere 

mensubiyet Haklı Savaş nedeni olamayacaktır292. Ancak burada ince bir ayrım vardır, 

Vitoria’ya göre barbarlar inançsızdır ve eğer Hristiyanlık’tan haberdar olmalarına 

rağmen ısrarlı bir şekilde de uyarılmalarına rağmen Mesih’in inancını kabul etmeyi 

reddetmeleri durumunda barbarların topraklarını işgal etmek meşru bir hal olarak 

                                                            
289  Vitoria, Dersler, s. 114. 

290  Vitoria, Dersler, s. 116. 

291  Vitoria, Dersler, s. 116.  
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görünmektedir çünkü barbarlar Mesih’in inancını kabul etmekle yükümlüdürler293. 

Vitoria’ya göre imparatorluğun genişletilmesi haklı bir savaş sebebi olamayacaktır. Bu 

önermenin çok iyi bilindiğini bu nedenle ispata bile gerek duymadığını ileri 

sürmektedir. Vitoria’ya göre hükümdarın şanı, şöhreti veya çeşitli kişisel çıkarlarının 

gerektirdikleri söz konusu olduğunda da bunlar haklı bir savaş sebebi olarak kabul 

edilemez. Buna kanıt olarak da Aristotales’in Politika adlı eserinin IV. kitap 10. 

Bölümünde belirttiği kralın ortak yarar uyarınca yönetmesi gerektiğini zorbanın kişisel 

çıkar için yöneteceği kabulünü kanıt olarak sunmaktadır294. Vitoria’ya göre haksızlığa 

uğramak savaşmanın tek haklı sebebi olabilir. Buradaki haksızlığın Augustinus ve St. 

Aquinas tarafından açıkça belirtilidiği yukarıda verdiğimiz örnekler üzerinden 

değerlendirmektedir. Saldırı savaşları haksızlıkların intikamını almak için yapılabilir, 

hükümdar yabancılar üzerinde kendi uyrukları üzerinde sahip olduğu yetkilerden daha 

fazlasına sahip olamaz ve kendi uyruklarına da herhangi bir haksızlık söz konusu 

olmadan kılıç çekemez. Vitoria’ya göre her çeşit haksızlık da savaşmak için yeterli 

değildir. Bazı haksızlıklıklara savaşla cevap vermek orantısız olacaktır örneğin 

günahkarlık suçu işlenmesi durumunda günahkar günahlarıyla orantılı olarak sopa 

yiyecek ve yediği her sopanın da hesabı tutulacaktır295. 

Vitoria Haklı Savaşla ilgili dördüncü sorun olarak Haklı Savaşta neler 

yapılabileceği ve bu yapılacakların hangi sınırlarda yapılabileceği üzerinde durmaktadır. 

Vitoria’ya göre ortak yararın savunulmasının gerektirdiği tüm şeyler haklı bir savaşta 

yapılabilir. Vitoria’ya göre gerçekleşen kayıpların hepsi ya da bu kayıpların karşılığı 

maddi olarak tazmin etmek eğer savaş haklıysa hukuka uygun olacaktır. Vitoria’ya göre 

                                                            
293  Vitoria, Dersler, s. 77. 

294  Vitoria, Dersler, s. 118. 

295  Vitoria, Dersler, s. 119. 
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bu önermeler kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açıktır çünkü savaşa girilmesinin asıl 

sebebi bizatihi bu amaçtır296. Vitoria’ya göre savaşta yapılan harcamaların ve düşmanın 

haksız biçimde yol açtığı tüm zararların tazmini gerekir. Bunun için de düşmanın 

mallarının müsaderesi hukuka uygun olacaktır. Sonuç olarak savaşın haklı bir savaş 

olması durumunda hukuka uygun olanlar sadece bunlar değildir. Vitoria zaferin 

kazanılmasıyla birlikte, mülklerin haklı sahiplerine verilmesi, barış ve gerekli güvenlik 

sağlandıktan sonra dahi gerçekleştirilen haksızlıkların intikamını almak, düşmanın 

neden olduğu zararlar için düşmanı cezalandırarak düşmana gereken dersi vermek de 

hukuka uygun olduğunu belirtmektedir297.       

Yukarıda belirttiğimiz üzere Augustinus Haklı Savaş düşüncesini vahiy yoluyla 

temellendirerek Hristiyanların savaşmasını İsa’nın öğretisiyle nasıl 

bağdaştırılabileceğini ortaya koyarken, St. Aquinas vahyin yerine tabii akıl kavramı 

üzerinden bu düşünceyi bağdaştırmıştı. Francisco de Vitoria’ysa o dönem için 

Hristiyanlık için yeni olgular ve meseleler olan “Yeni Dünya” ve “Yerliler-Barbarlar” 

olguları üzerinden Haklı Savaşı bağdaştırmaya çalışmıştır298. Vitoria böylelikle kendi 

yeni ve seküler uluslararası hukuk açılımına giden yolu açmaktadır. Anghie’ye göre 

Vitoria egemen devletler arasındaki düzen sorunundan daha çok iki farklı kültürel 

sistemin geçerli olduğu toplumlar arasında düzenin nasıl tesis edileceğiyle ilgilenmiştir. 

Vitoria söz konusu sorunu her iki toplumun kültürel pratikleri üzerinden okuyarak 

onları ius gentium evrensel hukuku bağlamında ele alarak çözüm üretmeye çalışmıştır. 

                                                            
296  Vitoria, Dersler, s. 120.  

297  Vitoria, Dersler, s. 121. 

298  Antony Anghie, “Francisco de Vitoria ve Uluslararası Hukukun Kolonyal 

Kökenleri”, Çev. Umut Koloş, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk 

Bülteni, Yıl:33, Sayı:1, 2013, İstanbul, s. 288. 
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Bu nedenle de ortaya koyduğu Haklı Savaş normları da kültürel olarak 

değerlendirilmelidir299.  

Reform ve Rönesans hareketleri sonrasında tanrısal yaptırıma dayalı doğal 

hukuk gücünü yitirirken Hristiyan öğretisindeki evrensel hak ve adalet üzerinden savaşı 

tesis etme düşüncesi de etkisini yitirmeye başlamıştır. Bu dönemde Hugo Grotious 

(1583-1645) Francisco de Vitoria’nın öğretisinden de yararlanarak belirli temel teorik 

sorunları farklı bağlamlarda nitelendirerek300, “De Iure Belli ac Pacis” (Savaş ve Barış 

Hukuku Üzerine) adlı eserinde Haklı Savaş düşüncesini skolastik düşünceden bağımsız 

olarak sistematize etmeye çalışmış ve Haklı Savaş düşüncesine dünyevi bir nitelik 

kazandırmaya çalışmıştır301.   

2. Hugo Grotius (1583- 1645) 

Hugo Grotius (1583- 1645) Haklı Savaş düşüncesi için yeni olgulara yönelik 

temel argümanlar sunmuştur302. Grotius Haklı Savaş düşüncesini sistematize ederek 

dünyevi bir biçim kazanmasında büyük rol oynamıştır303. Grotius savaşın normatif 

temelleriyle ilgili iki önemli eser yazmıştır. Bunlardan ilki “De iure praedae” (Ödül ve 

                                                            
299  Anghie, “Francisco de Vitoria ve Uluslararası Hukukun Kolonyal Kökenleri”, s. 

289. 

300  Anghie, “Francisco de Vitoria ve Uluslararası Hukukun Kolonyal Kökenleri” , s. 

274. 

301  Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi,İstanbul, 2010, s.13 

302   M.Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 371. 

303   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 13. 
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Ganimet Hukuku)dir. Fakat bu eser Grotius hayattayken basılamamıştır304. İkinci ve 

bizim konumuz açısından önemli olan eseri 1625 yılında yayımlanan “De jure belli ac 

pacis” (Savaş ve Barış Hukuku)dir. Bir de dönemin şartlarını anlamak açısından önemli 

olan ve Papa’nın dünya denizleri üzerinde İspanyollara ve Portekizlilere tanıdığı 

ayrıcalığı reddederek dünya denizlerinde ticaret serbestisinin savunusu olarak 1609’da 

kaleme aldığı “Mare Librum” adlı eseri önemlidir. 

Grotius, Savaş ve Barış Hukuku adlı eserinde savaşı Vitoria’nın aksine bir 

mücadele olarak değil de uyuşmazlıklarını zorlama yollarına başvurarak çözmeye 

çalışanların birbirleri karşısındaki durumları olarak nitelemektedir305. Grotius savaşı 

“kamusal”, “özel” ve “karma” olarak üçe ayırmıştır. Grotius savaşan her iki tarafın da 

kamusal bir yetkisi olması durumunda bu savaşın kamusal savaş olacağını, her iki 

tarafın da kamusal yetkilerinin olmaması durumunda bu savaşın özel savaş olacağını ve 

son olarak da taraflardan birinin kamusal diğerininse kamusal yetkisinin olmaması 

durumunda bu savaşın da karma savaş olacağını belirtmiştir306. Grotius kamusal 

savaşları da “kurallara uygun” ya da “kurallara daha az uygun” savaşlar olarak 

ayırmaktadır. Bir savaşın kurallara uygun savaş olarak nitelendirilebilmesi için iki koşul 

vardır. İlk olarak savaşın devlet gücünü elinde bulunduranlarca açılmış olması ve 

savaşın yöntem gereklerine uyulması gereklidir. Grotius’a göre ancak böyle bir savaş 

uluslararası hukuka göre kurallara uygun savaş olarak nitelendirilebilecektir. Grotius 

kurallara daha az uygun savaşı da hem yöntem gereklerine uyulmama hem de özel 

                                                            
304   Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 385. 

305   Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara, 1967, s. 17. 

306   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 26. 
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kişilere karşı ve kamu yöneticisinin yetkisine dayanarak girişilen savaş olarak 

tanımlamıştır307. 

Grotius da daha önceki Haklı Savaş düşüncesi üzerine görüş belirten düşünürler 

gibi savaşa girişmenin hangi koşullarda haklı olacağı hangi koşullarda olamayacağının 

yanıtını aramıştır. Grotius haklı olmanın adalete uygunlukla değerlendirilebileceğini ve 

adalete aykırı olmayan şeyin ancak haklı olarak nitelendirilebileceğini belirtmektedir. 

Grotius’a göre haksız olansa akıllı varlıkların oluşturduğu toplumun doğasına aykırı 

olandır308.   

Otuz yıl savaşlarının vahşetine tanık olan Grotius savaşın daha ılımlı hale 

gelmesi için çalışmışlarını yürütmüş ve böylelikle günümüz savaş hukukunun kurucusu 

olarak nitelendirilmiştir. Grotius da Cicero’ya benzer şekilde savaşa barışı tesis etmek 

amacıyla girilmesi düşüncesi üzerinde durmuştur. Grotius savaşı haklılaştırma gayretine 

girişmekten çok eserinde savaşa başvurma (ius ad bellum) durumunun haklı olup 

olmadığını ve savaş yürütülürken (ius in bello) nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını 

tartışmıştır. Kendinden önceki Kilise hukukçuları, Skolastik düşünceyi veya 

gerçekçiliği benimseyenler gibi savaşın nasıl haklılaştırılacağı üzerinde değil de savaşa 

başlamanın ve yürütmenin hukuki dayanakları olup olmadığı üzerinde çalışmıştır309. 

Grotius, uluslararası hukukun doğal hukuka aykırı olamayacağını ileri sürmüştür. 

Savaşın da aynı şekilde doğal hukuka ve ilkelerine aykırı olmadığını310 dolayısıyla 

uluslararası hukuka da temel olarak aykırılık teşkil etmediğini belirtmiştir. Grotius, 

                                                            
307   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s 28. 

308   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 18-22. 

309   Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s. 123. 

310   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 20. 
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devletlerin aralarındaki ilişkileri düzenleyen kurallara ve halkların tarihlerine bakıldığında 

savaşın uluslararası hukuk tarafından açıkça yasaklanmadığını ortaya koymuştur311.    

Grotius da Augustinus’a benzer şekilde kendini savunma konusunda İncil’in 

yanlış yorumlandığını belirtmektedir. “…İncil bize komşumuzu kendimiz kadar 

sevmemizi buyurmaktadır, kendimizden çok sevmeyi değil…” diyen Grotius, bu 

durumda haksız bir saldırı karşısında sessiz kalmanın İncil’de yer almadığını belirterek, 

böyle bir savaşın kutsal yasalara da aykırı olmadığını ileri sürmüştür312.  

Grotius’a göre başkalarının haklarına zarar verilmedikçe zor kullanmanın haksız 

olarak nitelenemeyeceğini belirtmektedir. Grotius Cicero’ya atıf yaparak belli bir 

uyuşmazlığın çözümünde iki yol olduğunu; bunlardan ilkinin tartışmak, ikincisininse 

zor kullanmak olduğunu, ilkinin insanlara özgü ikincisininse vahşi hayvanlara özgü 

olduğunu ileri sürmektedir. Böyle olduğuna göre ancak tartışma zemini ortadan kalkarsa 

zor kullanma yoluna başvurulabileceğini belirtmektedir313.  

Grotius’a göre savaş açılması için öncelikli olarak bir tarafın diğer tarafa daha 

önceden bir haksızlık yapmış olması gerekmektedir. Bu haksızlığın kapsamına can veya 

mal girebilir. Kendini savunmanın temelinde doğa yasası yatmaktadır.  Fakat tüm bu 

hususlar ancak tehlikenin kaçınılmaz olduğu durumlarda geçerlidir. Grotius tehlikenin 

kaçınılmaz olması gibi yoruma açık bir kavramın günümüzde de tartışılan “önleyici 

saldırı” kavramını da kapsadığını kabul etmiştir. Grotius önleyici saldırı için gerekli 

olan tehlikenin kaçınılmaz, kesin ve zaman bakımından önlenemez bir kesinlikte olması 

                                                            
311  Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s. 124 

312  Ahmet Haluk Atalay, Uluslararası Hukukun Oluşumu: İlk Küreselleşme Dönemi 

(1492- 1648), İstanbul, Göçebe Yayınları, 1997, s. 85’den aktaran Ereker, a.g.e, s. 
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313   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 24. 
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gerektiğini belirtmektedir314. Fakat böyle bir uygulamanın göz boyayıcı bir neden 

olacağı ve hukuksuz olacağını özellikle belirtmiştir315.  

Grotius savaş eylemini gerçekleştirenleri; eylemi yapanlar, bu eyleme yardım 

edenler ve bu eylemde araç olarak kullanılanlar olarak üçe ayırmaktadır. Grotius, 

eylemi yapanı çıkar sahibi olarak, eylem yardımcısını eylemi yapana yardıma koşan 

olarak ve son olarak da eylemde araç olarak kullanılanları da, eylemi yapana eylemi 

gerçekleştirirken iradeleriyle araç rolü üstlenerek yardımcı olanlar olarak 

tanımlamaktadır. Grotius hiç kimsenin savaşa katılması konusunda 

engellenemeyeceğini belirtmekte ve din adamlarının da özel bir yasayla savaştan muaf 

tutulamayacağını ileri sürmektedir316. 

Grotius’a göre savaşı haklı gösteren nedenler;sahip olduğun bir şeyi koruma, 

sahip olduğun fakat elinden alınan şeyi geri alma ve cezalandırmadır. Grotius sayılan bu 

nedenlerin başında da canını korumak için savaşmanın gerekliliği üzerinde durmakta ve 

canını savunma savaşı ancak haksız bir saldırı söz konusu olduğunda yapılabilir 

demektedir317. Grotius amaçları, komşusunu güçsüz duruma düşürmek veya başkasına 

karşı haklı olarak savaşa girişme nedenleri yaratma olan savaşların savunma savaşı 

kapsamına dahil edilemeyeceğini belirtmektedir318. Savaşa cezalandırma amacıyla 

girişilmesini doğal ve tarihsel bir gerçek olarak gören Grotius, cezalandırılacak eylemin 

                                                            
314   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 53. 

315   Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s. 124. 

316   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku , s, 47- 48. 

   Justificae causas propria   

317   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 51-53. 

318   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 54. 
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suç oluşturması durumunda, buna ek olarak doğacak zararların da tazmininin gerektiğini 

ileri sürmüştür319.    

Grotius’a göre savaşta asla haklı sayılamayacak nedenler ise “göz boyayıcı 

nedenler”dir. Bunların aslında gerçekçi akımın ulusal çıkar kavramını kullanarak 

haklılaştırdığı nedenler olduğu da söylenebilir. Söz konusu nedenler arasında; bir başka 

devlete iyilik yapar gibi görünerek onu egemenliği altına almak, daha geniş topraklar 

elde etmek, yakın bir tehdit olacak olan komşu devletin güçlenmesini önlemek, 

egemenliğinde bulunan halkın bağımsızlık isteğiyle ayaklanması, kralın ya da Kilise’nin 

evrensel egemenliği bulunduğunu varsayarak savaşmak ve kişisel çıkarlar için 

savaşmak gibi nedenler bulunmaktadır320.  

Grotius, Tanrı’ya karşı işlenmiş suçlar yüzünden savaş açılıp açılamayacağına 

yönelik tartışmada, Tanrı’nın yüksek kişiliğine karşı işlenmiş suçları cezalandıracak 

güçte olduğuna dair görüşe karşı meydana gelen bu suçun insanların da haklı olarak 

cezalandırabileceğini söylemektedir. Dinin devlet ve toplum açısından önemine değinen 

Grotius, devlet için yasalar ve bunların uygulanma kolaylığı açısından dinin etkisinin 

büyük olduğunu ileri sürmektedir321. Grotius Hristiyanlığı kabul etmek istemeyenlere 

karşı açılacak savaşın haksız bir savaş olacağını belirtirken, ancak dinleri nedeniyle 

kendilerine çok kötü muameleler yapılıyorsa ancak böyle bir durumda açılacak savaşın 

haklı olarak nitelendirilebileceğini belirtmektedir322.  

Grotius savaşta her iki tarafın da haklı olabileceği durumların var olabileceğini, 

savaşmakla ilgili olarak kararsız kalmamız durumunda savaşmaktan çekinmemiz 

                                                            
319   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 143. 

320   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s.  156-161. 

321   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 146-147. 

322   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 148. 
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gerektiğini belirtmektedir. Grotius ilk olarak karşılıklı görüşmeyi, ikinci olarak bir 

hakeme başvurup uyuşmazlığı hakem huzurunda çözmeyi önermektedir. Grotius 

özellikle Hristiyan kralların ve devletlerin hakemlik yoluna başvurmasını zorunluluk 

olarak görmektedir. Sonuç olarak Grotius savaşa girişilmesinde inandırıcı nedenlerle 

yetinilemeyeceğini, nedenlerin açıkça ortada olması gerektiğini belirtmiştir323. Grotius 

savaşta “inter arma silent leges” ifadesinin geçerli olmadığını belirtip, adalete 

uygunluk dışında savaşa girişilmemesi gerektiğini, girişilmesi durumunda da kanunların 

ve geleneklerin ihlal edilmemesi gerektiğini belirtmektedir324. 

Grotius savaşa başvurulmasını ve savaş sırasında uygulanacak kuralların 

uluslararası hukuk ve dolayısıyla doğal hukuk ile belirlenmesi gerektiğini savunmuşturr. 

On yedinci ve on sekizinci yüzyıl legalist hukukçuları savaşı doğal bir gerçek olarak 

algıladıkları için savaşı yasaklamak düşüncesi üzerinde durmamışlar daha çok savaşın 

kısıtlanması, belli bir hukuki temele oturması yönünde çabalamışlardır. Ama şunu da 

unutmamak gerekir ki Grotius’un da belirttiği üzere hukuk kurallardan oluşur ve bu 

kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek ve yaptırım uygulayacak otoriteyle birlikte 

ancak var olabilir325.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere Augustinus Haklı Savaş düşüncesini vahiy yoluyla 

temellendirerek Hristiyanların savaşmasını İsa’nın öğretisiyle nasıl 

bağdaştırılabileceğini ortaya koyarken, Aquinas vahyin yerine tabii akıl kavramı 

üzerinden bu düşünceyi bağdaştırmıştı. Vitoria’ysa o dönem için Hristiyanlık için yeni 

                                                            
323  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 164-166. 

   “Savaş sırasında hukuk susar” 

324   Yıldırım Torun, Hugo Grotius’un Hukuk ve Siyaset Felsefesi, İstanbul,Kaknüs 

Yayınları, 2005, s. 80  

325   Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 5.  
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olgular ve meseleler olan “Yeni Dünya” ve “Yerliler-Barbarlar” olguları üzerinden 

Haklı Savaşı bağdaştırmaya çalışmıştı326. Grotius da o dönem itibariyle yeni ortaya 

çıkan olgular olan “sömürgeleştirme”, “serbest ticaret hakkı” ve “özel şirketlerin 

hakları” (Hollanda Doğu Hindistan Şirketi vb.) üzerinden Haklı Savaş düşüncesini daha 

da sekülerleştirerek ve uluslararası hukukun bir unsuru haline getirerek uluslararası 

sistematik içinde açıklamaya çalışmıştır327. Grotius bir devletin kendi tebaasına kötü 

muamelede bulunmasının önlenmesinin haklı bir savaşa neden olabileceğini söyleyerek 

bir devletin bu koşulda bir başka devlete müdahale hakkının kabul edilmesi gerektiğini 

ileri sürmüştür. Bu da Grotius’un insani müdahalenin ilk teorisyeni olarak görülmesine 

sebep olmuştur328. Heywood bu müdahalelerin o dönem itibariyla nadir olarak 

gerçekleştirildiğini ama örneklerinin mevcut olduğunu belirtmektedir. Buna örnek 

olarak da 1827 yılında İngiliz ve Fransız donanma kuvvetlerinin Yunan bağımsızlık 

mücadelesine yardım etmek amacıyla Navarin Savaşı’nda Yunanistan’ın 

Güneybatı’sında konuşlanmış olan Türk ve Mısır donanmalarını yok etmesinin 

gösterilebileceğini belirtmektedir329.  

Orta Çağ, Haklı Savaş anlayışında açıkça Hristiyan öğretisi temel alınarak 

haklılaştırılan ve kutsanan savaşlar sonucu uzun dönemde yüzbinlerce insan 

öldürülmüştür. Otuz Yıl Savaşlarının vahşetine tanık olan Grotius savaşın daha ılımlı 

                                                            
326  Anghie, “Francisco de Vitoria ve Uluslararası Hukukun Kolonyal Kökenleri”, s. 

288. 

327  Seha L. Meray, “Açık Denizlerin Serbestliği Prensibinin Gelişmesi, Ankara Üni. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.2, C.10, 1955, s.86. (Erişim T., 12. 12. 

2018)  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/361/3790.pdf  

328  Heywood, Küresel Siyaset, s. 380. 

329  Heywood, Küresel Siyaset, s. 380. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/361/3790.pdf
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hale gelmesi için çalışmalarını yürütmüş ve böylelikle günümüz savaş hukukunun 

kurucusu olarak nitelendirilmiştir. Grotius da Cicero’ya benzer şekilde savaşa barışı 

tesis etmek amacıyla girilmesi düşüncesi üzerinde durmuştur. Grotius kaleme aldığı 

eserinde savaşı haklılaştırma gayretine girişmekten çok savaşa başvurma (ius ad bellum) 

durumunun haklı olup olmadığını ve savaş yürütülürken (ius in bello) nelerin yapılıp 

nelerin yapılamayacağını tartışmıştır. Kendinden önceki Kilise hukukçularının, 

skolastik düşünceyi veya gerçekçiliği benimseyenlerinn yaptığı gibi savaşın nasıl 

haklılaştırılacağı üzerinde değil de savaşa başlamanın ve yürütmenin hukuki 

dayanakları olup olmadığı üzerinde çalışmıştır330.  

Onsekizinci yüzyıl itibariyle Ius Publicum Europaeum’un (Avrupa Kamu 

Hukuku) kademe kademe oluşmasıyla birlikte savaşın ius in bello ve ius ad bellum 

boyutlarının sekülerleşmesi söz konusu olmuş dolayısıyla da savaş uluslararası hukukun 

bir konusu olarak görülmeye başlanmıştır331. Modern öncesi dönem olarak 

adlandırabileceğimiz sırasıyla Antik Yunan, Roma ve Orta Çağ Hristiyan öğretilerinin 

etkili olduğu dönemde Haklı Savaş teorisinin temelleri atılmış aynı zamanda savaşlar 

sonucunda ortaya çıkan vahşetler neticesinde insancıllık düşüncesiyle bağlantılı olarak 

önce ahlaki daha sonra da hukuki temellendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Modern 

dönem itibariyle savaşların küreselleşmesi söz konusu olacak kozmopolitan düşünce de 

savaşla ilgili olarak yeni boyutlar ortaya koyacak, Haklı Savaş teorisinin dayanakları 

tekrar tartışmaya açılacak bu bağlamda yeni savaşların ortaya çıkmasıyla birlikte Haklı 

Savaş yeni koşullara göre yeniden yorumlanacaktır. 

Yukarıdaki gelişmeler Ius Publicum Europaeum’un şekillenmesine paralel 

olarak savaşta haklı neden ve savaşın adilliği düşüncesinin de sekülerleşmesine neden 

                                                            
330  Yalçınkaya, Savaş, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, s. 123. 

331  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 255. 
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olmuştur. Daha önceki dönemde Tanrı’nın kelamından inşa edilen haklı neden ve 

savaşın adilliği sekülerleşmeyle birlikte uluslararası sözleşmelere ve dolayısıyla 

uluslararası hukuka konu olmuş, hak kavramı üzerinden teamül oluşturulmaya 

çalışılmış, farkların gözetilerek orantılılık ilkesine riayet edilmesi savunulmuş ve 

bunlara bağlı olarak da savaşın ius ad bellum yönüne ek olarak ius in bello boyutu 

açısından da insancıl hukukun temelleri atılmıştır332. Böylelikle savaş ilahiyatçıların ilgi 

alanından daha çok hukukçuların ilgi alanına dahil edilmiştir. Elbette burada felsefi ve 

hukuki temellerin doğrudan açık bir geçişinden bahsedememekteyiz çünkü Douzinas’ın 

da belirttiği gibi dönemin hukukçuları kendilerini ruhbanlık ve yüksek hakikatin 

peygamberliği üzerinden tanımlamaktadır333. Bu geçişte Vitoria’nın ve daha sonra da 

özellikle hukukileşme yönünden Grotius’un önemli rol oynadığı söylenebilir. Vitoria 

klasik Haklı Savaş teorisini değişen dünya şartlarına (Yeni Dünya’nın keşfi ve kolonyal 

gelişmeler) uyarlayarak modern dönem yorumunun temellerini atmıştır. Grotius da bu 

yeni yorumun bir devletlerarası hukuk boyutuyla ele alınması gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Savaş hukuku böylelikle uluslararası hukukun ilk ve temel unsurlarından biri 

olmuş ve Haklı Savaş düşüncesini egemenlerin eşitliği üzerinden tanımlayarak haklı 

neden ilkesini göz ardı ederek haklı nedeni yabancı eşit bir egemen olarak yeni bir 

düşman algısıyla ilişkilendirmiştir. Böylelikle savaşın ius ad bellum boyutu olarak 

haklılık konusu egemenin iradesine indirgenirken ius in bello boyutu olarak savaşın 

nasıl yürütüleceği uluslararası hukukla şekillendirilmeye çalışılmıştır. Douzinas’a göre 

Westphalia Antlaşması tam da bu belirtilen düşünce üzerinden şekillenmiştir. Avrupalı 

egemenler arasındaki savaşlar doğal olarak haklı nedenle yapılmaktadır çünkü taraflar 

hem biçimsel olarak eşittir hem de ahlaki gerekçelerden egemen olmaları nedeniyle 

                                                            
332  Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 54-55. 

333   Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 255. 
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muaflardır. Westphalia sistemi denilen modern ulus devletlerin özne olarak kabulüne 

dayanan uluslararası hukukun temeli tam da bu düşünceye dayanmaktadır334.  

C. Immanuel Kant, Hans Kelsen, John Rawls, Michael Walzer (Modern 

Dönem) 

Savaşın dönemin uluslararası hukukçuları tarafından (Francisco de Vitoria, 

Hugo Grotius, vb.) ius ad bellum boyutuyla egemenin iradesine, ius in bello boyutuyla 

hukuk kurallarına indirgenmesi savaşın etkisini azaltmak için sınıflandırılarak 

hükümsüz kılınma çabalarının sona ermesi anlamına gelmekteydi. Modern dönem savaş 

ve barış üzerine tartışmalar açısından Immanuel Kant’ın düşünceleri büyük önem arz 

etmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde kozmopolitan düşünceyi savunan 

düşünürlerin görüşlerini Kant’ın düşüncelerine dayandırması açısından da bu tartışma 

önemlidir.    

1. Immanuel Kant (1724- 1804) 

Kant savaşın ius ad bellum boyutunu egemenin iradesine indirgeyerek açıklayan 

düşünürleri Grotius’un şahsında “acınası avutucular” olarak nitelendirerek Haklı Savaş 

tartışmalarına farklı bir açıdan yaklaşarak tekrar gündeme getirmiştir. Kant’a göre akıl 

savaşı mahkûm edecektir. Barışçıl kozmopolitan düzen amaç olmalıdır ve onu 

amaçlamayan savaşın doğal hal olarak kabul edildiği uluslararası ilişkiler sistemini 

ortadan kaldırma yönünde adım atmayan egemen gayri adil bir düşman olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hristiyanlaştırılmış kozmopolitan toplumun amacını negatif biçimde 

savaşın ortadan kaldırılması olarak tanımlayan ilk kez Kant’ın ortaya koyduğu bu 

düşüncedir. Kant’a göre şiddet ancak sınırlı durumlarda ahlaka uygun olarak 

                                                            
334  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 256. 
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kullanabilir. Savaşın bir uluslarararası politik araç olarak kullanılması bizzat hukuk 

tarafından yasaklanmalıdır. Böylelikle Kant savaşın ius ad bellum boyutunun egemenin 

iradesine indirgenerek açıklanmasını reddetmesi Haklı Savaş düşüncesinin felsefi 

temellerini tekrar tartışmaya açmıştır335. Kant görüşünü temellendirirken Yunanlı bir 

düşünürün söylediklerinden yararlanarak savaşı “Yok ettiğinden daha çok kötü insan 

yetiştirdiği için bir yıkım.” olarak tanımlamaktadır336. Kant’a göre hiçbir savaş haklı 

olamaz ve bu nedenle de Haklı Savaş düşüncesi reddedilmelidir. Kant savaşı bir amaç 

olarak değil ancak barışa ulaşmak için araç olarak tanımlamaktadır ve bu tanımlama da 

sınırlamalara tabiidir. Savaş Kant’a göre ahlaki bozuklukların ve de toplumsal bütün 

fenalıkların temelinde yer almaktadır337. 

Kant “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” eserini iki ana bölüme ayırmış ve 

bunun ilk bölümünü savaşın sona erdirilmesinin ön şartlarını belirterek ikinci bölümde 

söyleyeceklerinin alt yapısını oluşturmaya ayırmıştır. İlk bölüm hukuki bir içeriğe sahip 

olmamakla birlikte daha çok ön şartların savaşı engelleyici işlevi üzerinde durmaktadır. 

Kant ikinci bölümde barışın hukuk felsefesi açısından nasıl temellendirilebileceğini 

                                                            
335   Immanuel Kant, “Towards Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”, H. Reiss(ed.),     

Kant:Political Writings içinde, Cambridge University Press, Cambridge 1986, s. 

103’ten aktaran Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 256. 

336  Immanuel Kant, “Ebedi Barış Üstüne Felsefi bir Deneme”, çev. Nejat Bozkurt, 

Immanuel Kant, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, s. 245’den aktaran 

Harun Tepe, “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, Barışın 

Felsefesi-200. Ölüm Yıldönümünde Kant, Ed. İonna Kuçuradi, Türkiye Felsefe 

Kurumu Yayınları, Ankara, 2006, s. 64 

337   Emre Bağce, “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: 

Sürekli Barış için Savaş Gerekli mi?”, Doğu- Batı, Cilt 6, No 24, 2003, s. 112. 
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açıklamaya çalışmaktadır. Kant ikinci bölümde düşüncelerini hukuki temele 

dayandırarak üç madde belirler ve bu maddelerin kademe kademe hayata geçirilmesiyle 

barışın devletler arasında tümevarımsal şekilde gerçekleşeceğini ileri sürer. İlk 

kademede ulusal düzenlemelerin yapılması gerekliliği ve bunun cumhuriyetçi yönetime 

evrilmesi gerektiğini belirtir. İkinci kademede gerçekleşen ulusal hukuki yapı 

uluslararası sisteme yansıtılarak devletler arasında kurulacak bir federatif birlik ortaya 

çıkmalıdır.  Son olarak üçüncü kademedeyse dünya yurttaşlığı kavramı ve dünya 

yurttaşlığı hukuku temelinde barış evrensel bir geçerlilik olarak kabul edilmektedir. 

Kant’a göre savaşlar olmamalıdır çünkü savaş hiçbir esenlik getirmemektedir. 

Kant savaşların çıkmasının engellenebilir bir şey olduğunu ileri sürerek savaşların 

önlenmesi gereken olaylar olduğunu belirtmektedir. Kant olumsuz bir buyruk 

niteliğindeki savaşın ortadan kaldırılmasını halklar arası hukuksal ilişkilerin 

kurulabilmesi için bir ön koşul olarak ortaya koymaktadır338.  

Kant dünya üzerinde ebedi bir barış durumunun tesis edilebileceğini savunurken 

bütün ahlak yasalarının en yüce mahkemesi olarak aklı görmekte ve bu aklın savaşın 

hukuksal bir yol olarak kullanılmasına şiddetle karşı olacağını belirtmektedir. Kant’a 

göre savaşın kazanılması durumunda bile zafer kazananın davasının haklılığını savaşı 

kazanan açısından ispat edebilecek bir ölçü oluşmamaktadır. Kant’a göre böylelikle 

aklın bu buyruğuna uyarak davrananlar barışa giden yolu da açmış olacaklardır339.  

Kant bütün savaşları sona erdirecek bir “barış ittifakı” (foedus pacificum) 

oluşturulmasıyla birlikte ebedi barışın tesis edilmesi için ilk koşulun gerçekleşmiş 

                                                            
338  Jürgen Habermas, “öteki” olmak, “öteki”yle yaşamak, İstanbul, Yapı Kredi 

Yayınları, 4. Baskı, Şubat 2010, s. 70. 

339  Kant, “Ebedi Barış Üstüne Felsefi bir Deneme”, s. 239’dan aktaran Tepe, “Kant Etiği 

ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, s. 64. 
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olacağını ileri sürmektedir. Elbette Kant’a göre ebedi barışın tesisi oldukça zor bir 

durumdur ve bunun için de söz konusu kurulacak ittifak belirli savaşların önlenmesine 

yönelik olarak değil doğabilecek her savaşın önlenmesine yönelik bir antlaşma 

çerçevesinde oluşturulmalıdır. Bu antlaşmanın içeriği tarihsel süreçte geleceğe yönelik 

olarak herhangi bir savaşa yol açabilecek tüm ihtilaflardan arındırılmış olmalıdır. 

Böylelikle bu antlaşma süreç içerisinde yeryüzündeki her devletin kabul edebileceği bir 

konsensusa olanak sağlayacak ve devletten devlete sirayet edecektir. Sonuç olarak da 

devletleri süreklilik arz eden ve adil bir barışa götürecek bir mekanizma oluşacaktır. 

Ancak Kant’a göre bu mekanizmayı kurabilecek yapı yukarıda belirtilen ittifakın 

dayandığı bir federalizmle mümkün olacaktır340. Daha sonra Kant’ın bu görüşleri 

günümüz kozmopolitanizm savunusunda temel olarak kabul edilecek, farklı düşünürler 

tarafından farklı yorumlamalarla güncel tartışmalara da sirayet edecektir. 

Kant’a göre devletler arasındaki ebedi barışın sağlanabilmesi adına bazı 

koşulların da barış ittifakına ek şekilde oluşması gerekmektedir. Bu koşullara genel 

olarak baktığımızda; 

- İster küçük ister büyük olsun hiçbir devletin, miras, değişim, alım-satım, ya 

da bağış yollarıyla başka herhangi bir devletin egemenliği altına girmemesi 

gerekmektedir. 

- Sürekli orduların, zamanla bütünüyle ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

- Hiçbir devletin başka bir devletin anayasasına ve hükümetine zor kullanarak 

karışmaması gerekmektedir. 

- Savaşta hiçbir devletin, ileride barış zamanında devletlerin birbirine karşı 

güven duymalarını olanaksız kılacak (suçsuz insanların öldürülmesi, zehirleyici 

                                                            
340  Tepe, “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, s. 64-65. 
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maddelerin kullanılması, anlaşmaları bozmak, ihaneti kışkırtmak v.b.) yollara 

başvurmaması gerekmektedir341. 

Yukarıda sayılan koşulların yanı sıra sürekli bir barışın gerçekleştirilebilmesi 

açısından Kant devletin politik bağlamda siyaseti şekillendirilirken barışın bir ideal 

olarak kabul edilmesi ve buna göre siyasi mekanizmanın oluşturulması ve devletin 

siyasetinin buna göre şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kant’a göre bu 

durum ancak özgür iradeyle şekillenen eylemler ve ahlakı merkeze alan eylemlerle 

mümkün hale gelecek ve sürekli barışa ulaşma yolunda ciddi adımlar olarak kabul 

edilebilecektir. Kant bencil eylemlerin çıkış noktası olarak ele alındığı durumlarda 

düşüncelerin ve eylemlerin yapısının kaçınılmaz şekilde savaşa zemin oluşturacağını 

belirtmektedir. Kant bu düşüncelerinin sonucunda insanların özgürce düşünebildiği ve 

bu özgür düşüncelerinin eyleme geçirebildikleri toplumlarda çatışma durumunun 

dolayısıyla da savaş durumunun ortadan kalkacağını iddia etmektedir342.  

Yukarıda belirtilen çatışmasız ve savaşsız bir toplumun sadece özgür ve ahlaklı 

eylemlerin gerçekleştirilebilirliğiyle oluşamayacağı gerçeğini de belirten Kant, söz 

konusu eylemlerin yanında örgütlenmenin de gerçekleşmesi gerektiğini ve de bu 

örgütlenmenin toplumsal boyutta gerçekleşmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu 

toplumsal örgütlenmenin nasıl ve hangi şartlarda olacağı sorusunaysa ancak cumhuriyet 

yönetiminde gerçekleşmesinin yerinde olacağı yanıtını vermekte ve bu cumhuriyet 

yönetiminin de uluslararası bir hukuki sisteme dahil olup söz konusu uluslararası 

hukuka tabii olması gerektiğini vurgulamaktadır. Söz konusu koşulların gerçekleşmesi 

durumuna da ek olarak bir dünya vatandaşlığı hukukunun gerçekleştirilmiş olmasını 

                                                            
341   Kant, “Ebedi Barış Üstüne Felsefi bir Deneme”, s. 227-231’den aktaran Tepe, “Kant 

Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, s. 65. 

342   Tepe, “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, s. 66-68. 
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koşul olarak ileri sürmektedir. Kant doğanın insanları hukukun egemenliğinde tesis 

edilmiş bir yurttaşlar toplumuna ulaşmaya zorladığını belirtmekte ve bunun için bir 

yurttaşlar anayasası yapılması gerektiğini savunmaktadır. Kant’a göre söz konusu 

yurttaşlar anayasasının en önemli işlevi adaleti tam olarak sağlayacak bir yapıda 

oluşturulması olmalıdır. Kant’a göre söz konusu yurttaşlar anayasasının 

yapılabilmesinin önkoşuluysa devletlerin kendi aralarında kuracakları ilişkilerin yasal 

yollardan ve ilkelere bağlı şekilde yürütülmesi olarak belirlemektedir343. Kant’ın savaşı 

ve barışı düzenleme konusundaki görüşü, devletlerarası hukukun normlaştırılmasına 

dayanmaktadır. Jürgen Habermas söz konusu normlaştırmanın da kozmopolitan 

değerler üzerinden ve evrensel bağlamda gerçekleştirilebileceğini savunmaktadır344. 

Habermas günümüzde Kantçı barışçıl kozmopolitanizmle kendi aşiretine sadakatin geri 

kalmış saldırganlığı arasında bir tercihte bulunmamız gerektiğini ileri sürerek barışçıl 

kozmopolitanizmin temellerini Kant’ın düşüncelerine dayandırmaktadır345.  

Kant sürekli ve adil bir barışın sağlanmasının yapılacak olan bir barış ittifakıyla 

gerçekleştirilebileceğini ileri sürmektedir. Söz konusu ittifakın yapısının da federalizm 

üzerinden şekillenmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Tarihsel süreçte bu ittifak 

aydınlanmış ulusların kuracakları cumhuriyetler aracılığıyla gerçekleşecek ve bu 

federatif ittifakın merkezleri de bu cumhuriyetler olacağını ileri sürmektedir. Bu şekilde 

kurulacak bir devletler hukukunun çekim merkezi oluşturacağını ve dolayısıyla öteki 

devletlerin de süreç içinde kendi özgürlüklerini de güvenceye almak için bu federatif 

yapıya yöneleceklerini hatta dahil olmak zorunda kalacaklarını belirtmektedir346  

                                                            
343   Tepe, “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?”, s. 69. 

344   Habermas, “öteki” olmak, “öteki”yle yaşamak, s. 71. 

345   Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 170.  

346  Tepe, “Kant Etiği ve Barış Düşüncesi Etik Savaşları Önleyebilir mi?” ,s. 69-70. 
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Kant’ın bu düşüncesi başta John Rawls’un ideal olmayan kuramında olmak üzere birçok 

düşünür tarafından ele alınacaktır. J. Rawls ideal olmayan kuramda devletleri ve 

aralarındaki hukuku düzenlerken Kant’ın yukarıda belirttiğimiz düşüncelerinden 

faydalanmıştır. Kant’ın düşüncelerinin kozmopolitan düşünceye yansımaları derin ve 

geniştir. Sonuç olarak Kant savaşın barış için bir araç olduğunu düşünen yazarlardan 

farklılaşarak amacın tekil bir barışa ulaşmaktan ziyade nihai ebedi bir barışı teşkil 

etmenin koşullarının ortaya koymak olduğunu belirtmektedir. Kant böylelikle modern 

bağlamda insan hakları üzerine siyasi söylemlerin temellendirilebileceği insanlık onuru 

kavramını ön plana çıkarmıştır. İnsanlık onuru kavramı aracılığıyla insan hakları soyut, 

saf akli ve ahlaki yönleriyle rasyonel bağlamda evrenselliğe gönderme yapan bir 

sorumluluk ve ödev bilinciyle bağlantılandırılmıştır. Söz konusu evrenselliğe dayalı 

ahlaki ve rasyonel evrenselleştirici sistem modern anlamda insan hakları kavramının 

evrensellik ve insan onuru temelinde meşruiyetini tesis etmekte ve bu da her bir insanı 

diğer insan topluluğuyla ilişki kurarken bağlayıcı ahlaki, hukuki ve siyasi sorumluluğu 

zorunlu kılan sistemsel yapıya bağlamaktadır347. 

 Kant’ın evrensel barış düşüncesine baktığımızda iki unsurun varlığından söz 

etmek mümkündür. İlk olarak bağlayıcı bir uluslararası hukuk sistemi ve ikinci olarak 

da bu sistemle ilişkili bir kozmopolitan hukuk. Kant’ın düşüncesi 18. Yüzyılda 

gerçekleşen büyük devrimler ve ortaya çıkan anayasalarla birlikte şekillenmişti. 

Böylelikle ulusal ile evrensel arasındaki ilişki modernitenin de siyasal tahayyülü içine 

girmiş bulunmaktaydı. Fransız ve Amerikan devrimleri doğal hakların 

vazgeçilemezliğini ileri sürüyor ve bu hakların yerel unsurlardan bağımsız olarak var 

olduklarını ilan ediyordu. Bu durum da insanın doğal haklarının hukuki bir biçimde 

                                                            
347  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 167. 
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ifadesine karşılık gelmektedir. Hakların tüm insanlıkla ilişkili bir durum yarattığı beyan 

edilmekteydi348.  

2. Hans Kelsen (1881-1973) 

Modern dönem içerisinde değerlendirebileceğimiz düşünürlerden Hans Kelsen, 

Kant’ın ebedi barış idealine farklı bir boyut kazandırmıştır. Kelsen gelecekte ortaya 

çıkacak bir dünya devletine ve bu devletin de diğer tüm devletleri fedaral bir anayasanın 

çatısı altında birleştireceğine inanıyordu. Kelsen söz konusu dünya devletinin hukuki 

unsurlarının varlığına Kant’tan daha fazla atıf yapmaktadır. Kelsen yirminci yüzyılın 

başlarında evrensel bağlamda birleşik bir hukuk düşüncesi geliştirmeye çalışmaktaydı. 

Kelsen’e göre hukuki düzen piramit yapıya benzer nitelikte en üstte uluslararası 

hukukun yer aldığı, uluslararası hukukun altındaysa ulusal hukukun yer aldığı tekcil bir 

normatif hiyerarşik sisteme dayanmaktadır349. Kelsen’in öngördüğü sistem içerisinde 

normların geçerliliği akıl yoluyla kavranabilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Normlar üstlerinde yer alan diğer normlardan türemekte ve tüm normlar tutarlı bir 

biçimde daha dar kapsamlı olan temel norma dayandırılarak açıklanmaktadır. Kelsen’in 

ortaya koyduğu hiyerarşik sistemde ulusal hukuki düzenlemeler uluslararası hukuki 

düzenlemelerle çatışarak geçerliliklerini sürdüremez. Kelsen bu noktada Kantçı 

metafiziğe gönderme yaparak ileri sürdüğü hukuki sistemin yeknesaklığının insanlığın 

ahlaki bağlamda uyumunu da barındırdığını belirtir. Böylelikle ahlaki doğa uluslararası 

hukukun en temel unsuru haline gelmektedir. Douzinas’a göre Kelsen’in hukuki 

                                                            
348 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 168-169. 

349  Hans Kelsen, Saf Hukuk Kuramı, Çev. Ertuğrul Uzun, Nora Kitap, 2016, İstanbul,  

s.67-69. 
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yeknesaklığı Roma İmparatorluğu’nun “civitas maxima”sına benzerlikler 

içermektedir350.  

Kelsen’in ileri sürdüğü evrensel hukuki düzende hukukilik ve ahlakilik bir araya 

gelerek devletler arasında gerçekleşen çatışmalara nihai çözüm olacaktır. Kelsen’e göre 

böylelikle hukuki bağlamda hak insanlığın örgütlü varlığıyla uyumlu bir en üstün etik 

idea haline gelecektir. Kelsen evrensel barışın hukuk aracılığıyla tesis edilebileceğini 

ileri sürerken bu hukuki otoritenin gerekli durumlarda barışı önceleyen sistemin 

devamlılığı için devletlerden üstün ve yeterli bir polis gücünün varlığına ihtiyacı 

olduğunu belirtmektedir. Kelsen’e göre hukuki yetkilerle donatılmış olan bu hukuki 

otorite ancak yine hukuk aracılığıyla evrensel barışın güvence altına alınmasını 

sağlayabilecektir351.  

Kelsen 1940-1941 yıllarında Harvard Üniversitesi Olivier Wendell Holmes 

kürsüsünde görevini sürdürürken pozitivist öğretide çok tartışılmayan “Haklı Savaş” 

öğretisinin ayrıntılı argümanlarla yeniden gündeme getirilmesi lehinde düşüncelerini 

açıklamıştır352. François Rigaux’a göre Kelsen’in saf hukuk teorisiyle uluslararası 

hukukun gelişim sürecinde söyledikleri arasında çelişkiler bulunmaktadır. Özellikle 

Haklı Savaş teorisi üzerine düşüncelerini derinleştirdiği ve teorinin saygınlığını geri 

kazandırmayı amaç edindiği dersin son muhakemesinde belirttiği üzere: “Bu tür bir 

doğrulama, tam anlamıyla hukuki mânâdan ziyade ahlakî mânâ taşısa da büyük öneme 

sahiptir. Çünkü son tahlilde uluslararası ahlâk uluslararası hukukun gelişimini 

besleyen topraktır. Uluslararası hukukun gelişiminin genel yönünü belirleyen 

                                                            
350  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 171. 

351  M. Hardt& A. Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 29-30. 

352  François Rigaux, “Kelsen ve Uluslararası Hukuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, C. LXV, S. 1, s. 394.  



 142 

uluslararası ahlâktır. Uluslararası ahlâk anlamında “adil” sayılanın, uluslararası 

hukuk haline gelmeye en azından eğilimi vardır”.353 Kelsen 1967’de kaleme aldığı 

“Uluslararası Hukukun İlkeleri” adlı eserinde yukarıda belirtilen kozmopolitan sistemin 

evrensel bağlamda gerçekleştirilmesi sürecinde yetkilendirilmiş hukuki otoritenin henüz 

vücuda getirilemediği durumlarda da örtük olarak gerçekleştirilecek yetkilendirmeyle 

uluslararası hukuku yok sayan devletlere karşı “hukuki bir yaptırım” olarak savaşın 

kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu da paradoksal olarak Kelsen’in gelecekte hayata 

geçirilebicek bir ebedi barış idealinin çıkış noktası olarak yenilenmiş bir Haklı Savaş 

teorisine dayandığını göstermektedir. Ebedi barışın sağlanabilmesi için savaşa 

başvurmanın nihai kriteri olarak dinin yerine hukuku kabul etmesi fakat bu hukukun 

şekillenmesinde de uluslararası ahlakı kriter olarak kabul etmesi “etik” Haklı Savaş 

öğretisini uluslararası sistemin hukuki meşruiyetinin önşartı olarak belirlemesine 

sebebiyet vermiştir354.  

3. John Rawls (1921- 2002) 

Haklı Savaş düşüncesinin evrensel insan haklarıyla ilişkisi bağlamında kuramsal 

değerlendirmelerde bulunan düşünürlerden birisi de John Rawls’tur.  Rawls özellikle 

“Halkların Yasası” eserinde Haklı Savaşı ideal olmayan bir kuram olarak nitelendirmiş 

ve farklı bir bakış açısıyla Haklı Savaşı ele almıştır. Bu nedenle günümüz kozmopolitan 

Haklı Savaş tartışmaları açısından da Rawls’un düşünceleri önem taşımaktadır. 

                                                            
353  Hans Kelsen, Law and the Peace in International Relations, The Oliver Wendell 

Holmes Lectures 1940-1941, Cambridge, Mass., Harvard Uni. Press, 1942, s. 

51’den aktaran Rigaux, “Kelsen ve Uluslararası Hukuk”, s. 398. 

354  Danilo Zolo, Invoking Humanity: War, Law and The Global Order, Bloomsbery 

Pub., 2002, Londra, s. 88-89. 
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Rawls “Halkların Yasası” adlı eserinde “Halklar Topluluğu” kavramını ve bunun 

sağlanması için “Halklar Yasası” idealinden bahsetmektedir. Bu Halkların Yasası 

kavramı iyi düzenlenmiş toplumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, ortak çıkarları 

gerçekleştirecek ortak kurumları ortaya çıkmasında yol göstermek amacı taşımaktadır. 

İyi düzenlenmiş halklarla, iyi düzenlenmemiş halkların kuracakları ilişkilerde rehberlik 

görevini de Halkların Yasası ideal kavramına yüklemektedir355. Fakat bu ilişkilerin 

başlangıç aşamasında ideal olmayan bir kurama gönderme yapılarak tesis edilmesinden 

bahsetmektedir. İdeal olmayan kuram olarak savaşma hakkı üzerinde duran Rawls, 

savaşma hakkını Haklı Savaş düşüncesi üzerinden şekillendirmektedir. Rawls’a göre 

Halkların Yasası idealine ulaşmak için uzun bir yol vardır ve bu idealin 

gerçekleşebilmesi için bazı adımlar atılması gerekmektedir. Haklı Savaş düşüncesi ise 

bu adımların şekillenmesi açısından ideal olmayan bir kuram olarak rehberlik etmelidir. 

Rawls’a göre bu rehberliği yapacak olan Haklı Savaş, a priori olarak ideal kuramın var 

olduğunu kabul etmelidir356. 

Rawls eserinde Haklı Savaş bağlamında halkları, iyi düzenlenmiş halklar, zorluk 

içindeki toplumlar ve yasatanımaz devletler olarak üçe ayırmaktadır. İyi düzenlenmiş 

halkların sadece kendini savunmak için savaşma hakkı vardır. Fakat bu kendini 

savunma durumu devletin akılcı çıkarlarını gerçekleştirme biçiminde asla olmamalıdır. 

Rawls’a göre iyi düzenlenmiş halklar birbirleriyle savaşmazlar. Ancak iyi düzenlenmiş 

devletlerin varlığı yasatanımaz devletler tarafından yayılmacı bir politikayla tehlikeye 

girerse samimiyetle ve makuliyet oranında inandıkları savaşa girme hakları vardır. 

Rawls böylelikle hiçbir devletin makul çıkarları yerine akılcı çıkarlarını hayata 

                                                            
355   John Rawls, Halkların Yasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, 

İstanbul, Aralık 2006, s. 97. 

356  Rawls, Halkların Yasası, s. 98. 
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geçirmek için savaşma hakkı olmadığını belirtmektedir. Rawls’ a göre Halkların 

Yasası’nın bütün iyi düzenlenmiş halklara kendini savunmak için savaş hakkını 

tanıdığını bunun dışında savaşma hakkının olmadığını ileri sürmektedir. Rawls’a göre 

eğer iyi düzenlenmiş bir toplum ekonomik zenginlik, doğal kaynak elde etmek veya güç 

kazanmak için vatandaşlarını357 savaşmaya zorlarsa Halkların Yasası’nı ihlal etmiş olur 

ve yasatanımaz devlet haline gelir. Sonuç olarak Rawls, ius ad bellum boyutunda 

saldırgan olmayan ve insan haklarına riayet eden her toplumun kendini savunma hakkı 

kapsamında savaşma hakkının varlığını kabul etmiştir358. 

Rawls iyi düzenlenmiş toplumların diğer toplumlara yol gösterici nitelikte 

olması gerektiğini ileri sürmekte ve buna ek olarak iyi düzenlenmiş toplumlar diğer 

toplumların Halkların Yasası’na riayet etmelerini sağlamalıdır. Rawls’a göre ideal 

amaca ulaşmak içinse iyi düzenlenmiş halklar iyi düzenlenmemiş rejimlerle ilişkilerde 

ortak görüş ve politikalar belirlemelidir. Bunun için bir çeşit konfederatif merkez ve 

kamusal forum görevi yapacak yeni kurumlar ve yöntemler geliştirilmelidir359. 

Rawls savaşın ius in bello boyutuyla ilgili olarak modern öncesi dönemde 

şekillenen geleneksel anlayıştan yararlanmaktadır. Rawls, iyi düzenlenmiş ve adil bir 

halkın açtığı savaşın tek amacının barışı sağlamak olduğunu belirtmektedir. Rawls’a 

göre iyi düzenlenmiş halklar birbirlerine savaş açmazlar. Ancak iyi düzenlenmemiş 

devletlerin yayılmacı politikalarını durdurmak için savaş açarlar. Rawls iyi düzenlenmiş 

halkların üç gruba dikkat etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunlar yasatanımaz devletin 

                                                            
357   Rawls’ın Siyasal Liberalizm eserinde vatandaş tanımı “neyin adil” ve “neyin iyi” 

olduğunu seçebilme yetisine sahip olan kişi olarak belirtilmektedir ve bunu iki 

ahlaki güç olarak belirtir. 

358   Rawls, Halkların Yasası, 99-101 

359   Rawls, Halkların Yasası, s. 102. 
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liderleri ve yetkilileri, askerleri ve son olarak sivil nüfusudur. İyi düzenlenmiş devletler, 

yasatanımaz devletlerin liderlerini ve yetkililerini sivil nüfustan ayırt etmelidirler. 

Çünkü yasatanımaz devletler iyi düzenlenmedikleri için savaşı örgütleyen ve açan 

toplumun sivil üyeleri olamayacaktır. Bu eylemden dolayı siviller değil yöneticiler 

sorumludur. Rawls’a göre her ne olursa olsun savaşı başlatanlar ulusların sıradan sivil 

halkı değil, liderleridir. Rawls klasik Haklı Savaş görüşünün sivil ayrımını daha da 

genişleterek üst rütbe subaylar haricindeki askerlerin de savaştan sorumlu tutulmamaları 

gerektiğini belirtmektedir. Çünkü bu topluluktaki askerlerin seçim şansı yoktur ve 

genellikle baskı halinde savaşın erdemlerine inandırılıp zorunlu olarak askere 

alınmışlardır. Rawls’a göre iyi düzenlenmiş halklar insan haklarına ister sivil olsun ister 

asker olsun mümkün olduğunca saygı göstermek zorundadır. Rawls, insan haklarının 

içeriğini öğretme düşüncesini iyi düzenlenmiş halklara yükleyerek, amaçlanan barışın 

ve kurmak istenilen ilişkilerin insan hakları temeline dayanması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu amaca ulaşmak için ise iyi düzenlenmiş halklar savaş sırasında 

eylemleriyle ve ifadeleriyle bu temeli doğru şekilde oluşturmalıdırlar. Rawls savaş 

sırasında herhangi bir eylemin ya da politik iradenin duruma uygun olup olmadığına 

karar vermekte pratik araç- amaç mantığının sınırlanmasının mutlak önem taşıdığını 

ileri sürmektedir. Pratik araç-amaç mantığının altında yatan ulusal çıkar ya da faydacı 

mantık gibi düşüncelerin diğer ilkelerle gözden geçirilerek sınırlanması gerekmektedir. 

Rawls’a göre savaş için saptanan normların çizdiği sınırlar aşılmazsa savaş stratejileri 

ve çarpışma yöntemleri bu sınırlar içerisinde kalacaktır. Bu durumun tek istisnası 

olağanüstü aciliyet durumudur360. 

                                                            
360   Rawls, Halkların Yasası, 103-106. 
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Rawls olağanüstü aciliyet istisnası361 terimini Michael Walzer’dan aldığını 

belirterek, bazı durumlarda sivillerin doğrudan kendilerine saldırıda bulunulmasını 

önleyen kesin statülerinin bir kenara bırakılmasının söz konusu olabileceğine 

değinmiştir. Fakat böyle bir eylemin ne kadar sınırlı olursa olsun kuşku taşıyan bir 

kazanım doğrultusunda meşru sayılamayacağını belirtmektedir. Bu istisnaya örnek 

olarak ise Nazizme karşı verilen mücadeleyi örnek göstermektedir. Çünkü Rawls’a göre 

Nazizm kendine has kötülüğü olan ve asla karşısındakine yaşama şansı tanımayan bir 

görüştü. Bu nedenle söz konusu örnek olağanüstü aciliyet istisnasının işletilmesini haklı 

çıkarıyordu362. Rawls olağanüstü aciliyet istisnasının II. Dünya Savaşı sırasında 

ABD’nin Japon şehirlerine yangın bombaları363 atması durumunda gerçekleşmediğini 

belirtmektedir. Rawls pratik araç amaç mantığının savaş halinde ilkelerin ihlal 

edilmesini haklı çıkaramayacağını ileri sürmektedir. Rawls’a göre ne kadar güç olursa 

olsun, bugünkü düşmanı yarının paylaşımcı ve adil barış ortamındaki dost olarak 

görmek gereklidir364. 

                                                            
361   Walzer da olağanüstü aciliyet istisnasını gerekliliğin doğasıyla açıklamakta ve 

Rawls’ın belirttiklerine paralel düşünceleri tarihsel örneklerle yansıtmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bknz. Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 334-356 

362  Rawls, Halkların Yasası, 107-108. 

363   Vietnam Savaşı sırasında ABD Dış İşleri Bakanı olan Mc Namara da II. Dünya 

Savaşı sırasında Japon şehirlerine atılan yangın bombalarının askeri-sivil hedef 

ayrımı gözetilmeden atıldığını itiraf etmektedir. “The Fog of War-Eleven Lessons 

from the life of Robert S. McNamara”, Yön.Errol Morris, Yapım ABD, 2004, 95 

dak. 

364   Rawls, Halkların Yasası, s. 110-111. 
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Rawls, II. Dünya Savaşı’nın gerçekleştiği tarihlerde Haklı Savaş ilkelerini açık 

bir biçimde dile getirmenin fayda etmeyeceğini kabul ederek bu nedenle bu gibi ihtilaflı 

sorunların barış zamanında dikkatle düşünülmesi gereken konular olduğunu 

belirtmektedir. Bu konular siyasal kültürle yakından ilişkilidir ve savaş ilkeleri savaştan 

önce ortaya konmazsa sadece tartışılacak fikirler olarak kalacaktır365.  

Rawls’ın Haklı Savaşı ile klasik Haklı Savaş öğretisi arasındaki benzerliklere ve 

farklara değinmek yerinde olacaktır. Klasik anlamda Haklı Savaş düşüncesi temellerini 

doğal hukuktan alırken, halkların yasası her ne kadar Hristiyan doğal hukuka atıf yapsa 

da ilkeleri yalnızca siyasal bir kavram ve onun siyasal değerleri ile ifade edilebilir. Bir 

diğer farklılık klasik Haklı Savaş doktrini çifte etki öğretisini kabul ederken Halkların 

yasası toplumsal sözleşme kavramındaki savaş haline ait ilkelerde olağanüstü aciliyet 

istisnası kabul edilmektedir366.  

4. Michael Walzer (1935- ) 

Michael Walzer Haklı Savaş düşüncesini 1977’de kaleme aldığı “Haklı Savaş 

Haksız Savaş” adlı eserinde ahlaki bir tez olarak adlandırmaktadır. Walzer’a göre ahlaki 

bakış açısı kendi meşruluğunu aktör durumundaki kişinin bakış açısından 

türetmektedir367. Yine Walzer’a göre ahlak gerçek dünyaya kendi yöntemleriyle 

atıflarda bulunduğu için ahlaki söylemi anlamak açısından bu söylemi çıkarlar diline 

çevirmek zorunda değiliz368. Walzer savaşın ahlaki gerçekliğinin insanoğlunun savaşla 

ilgili düşünceleri tarafından şekillendiğini vurgulayarak, bu ahlaki gerçekliğin salt 

                                                            
365   Rawls, Halkların Yasası, s. 112. 

366   Rawls, Halkların Yasası, 113-115 

367   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 30. 

368  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 35. 
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askerlerin gerçek eylemleri tarafından belirlendiğini reddetmektedir369. Savaşla ilgili 

durumların ahlaki kararlar vermekle eşdeğer olduğunu ve bu noktada devlet adamlarının 

ya da karar merciindeki askerlerin haksızlık yaparak ve zalimliklere yol açmanın 

tehlikelerinin farkında olmalarını ve bu durumlara yol açtıklarında bunları kendilerine 

dert edinmeleri gerektiğini ve bunların önüne geçmek için gerekli önlemleri almaları 

gerektiğini belirtmektedir. Walzer bu noktada tarihsel süreçteki göreliliğin de bu ahlaki 

kararları etkilediğini ileri sürmektedir370.  

Walzer savaşın ahlaki gerçekliğini klasik ayrım üzerinden ele almaktadır. 

Walzer’a göre savaşlar her zaman iki kez yargılanmaktadır. Walzer’a göre ilk olarak 

savaşın sebepleri olarak adlandırılan ius ad bellum boyutuyla, ikinci olarak da savaşı 

yürütürken kullanılan yöntemler olarak adlandırılan ius in bello boyutuyla savaşı 

yargılarız. İlk açıdan yargıyı haklı ya da haksız bir savaş olması yönünde bir sıfatla 

nitelendirirken, ikinci açıdan yargıyı adilce veya haksızca olması yönünde zarflarla 

nitelendiririz. Bu dilbilgisi ayrımı derin tartışmalara da beraberinde getirmektedir. Ius 

ad bellum boyutu saldırganlık veya meşru müdafaa bağlamında yargımızı belirlerken, 

ius in bello boyutunda geleneksel veya pozitif hukukta belirtilen kuralların ihlal edip 

edilmediği bağlamında bir yargıya varmamızı gerektirir. Bu iki yargılama süreci 

birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla haklı bir savaş haksız olarak 

yürütülebilirken haksız bir savaş da adil bir şekilde yürütülebilir. Tarihsel örneklerde bu 

ayrım bağlamında değerlendirebileceklerimiz olsa dahi bu ayrımın birbirinden bağımsız 

olması tartışmaları kafa karıştırıcı bir hale getirmektedir. Örneğin savaş olgusu 

üzerinden düşündüğümüzde saldırganlık bir suç eylemini ifade etmektedir ancak 

saldırgan başlattığı savaşta bile savaşın yürütülmesiyle ilgili kurallar geçerliliğini 

                                                            
369   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 38. 

370  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 39-40.  
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korumaktadır. Aynı zamanda saldırgana karşı direnmek meşru müdafaa yapmak bir 

haktır fakat bu karşı koyma durumu da yasal ve ahlaki sınırlara tabiidir. Ius ad bellum 

ve ıus in bello arasındaki bu ikili yapı savaşın ahlaki gerçekliğini en sorunlu kısmının 

merkezinde yer almaktadır371.  

Walzer bu sorunlu kısmı aşabilmek için savaşı bir bütün olarak ele almanın 

mantıklı olduğunu ileri sürmektedir. Walzer savaşın ahlaki geçerliliğin tamamıyla 

tutarlı olduğunu ileri sürmemektedir. Walzer savaşın farklı bölümlerinin dengeli bir 

şekilde bağlantılandırılabileceğini ya da bağlantısız olduğunu ortaya koymaya 

çalıştığını ileri sürmektedir.  Walzer’a göre savaşın ahlaki gerçekliğinin hemen hemen 

her gün verilen kritik kararların hem tarihsel sürecin bir ürünü olarak hem de gerekli 

koşulların bir sonucu olarak algılanması gerektiğini ve bunların da savaşın doğasını 

ahlaki veya ahlak dışı bir girişim olarak belirlememize neden olduğunu 

belirtmektedir372. 

Walzer savaşan askerlerin ahlaken eşitliğini tartışırken savaşı çirkinleştiren 

olgunun zorunlu askerliğin getirilmesi olduğunu belirtir. Walzer’a göre savaşın “kıyım 

sirki”ne dönmesinin sebebi çatışma sahasındaki insanların eylemleri değil insanların 

orada bulunmasıdır. Modern devletin ortaya çıkışıyla birlilte askerlerin hayatları 

kamulaştırılmıştı ve sadece çatışma alanlarında olmaları kıyım sahnesinin oluşmasına 

yetiyordu373. Bu bağlamda Walzer’a göre savaş kişiler arsında gerçekleşen bir durum 

değil siyasi varlıklarla bu siyasi varlıkların insan mekanizmaları arasındaki bir durum 

olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenledir ki Walzer savaşın ahlaki gerçekliğini 

tanımlarken askerlerin özgürce savaşıp birbirlerini düşman olarak nitelendirip kendi 

                                                            
371  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 47. 

372  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 48. 

373  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 65.  
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tasarladıkları çarpışmalara girmeleri durumunda aralarındaki eylemleri suç olarak 

nitelendirmeyecektir fakat eğer askerler özgür iradeleriyle savaşmıyorlarsa bu çatışma 

da onların suçu olmaktan çıkacaktır374. 

Walzer bu noktada modern Haklı Savaş düşüncesinin klasik örneklerinden birini 

vermektedir. II. Dünya Savaşı sırasında Hitler’in generallerinden biri olan Erwin 

Rommel Hitler’in “Komando Emri” denilen emrini uygulamamıştır. Bu emre göre 

Alman hatlarının gerisinde rastlanılan tüm düşman askerlerinin esir alınmayıp anında 

öldürülmesini buyurmaktaydı. Buna göre Rommel ahlaken kötü ve haksız bir savaşta, 

savaş yürütülürken ahlaki ve adil savaşmıştır. Bu örnek Walzer’a göre savaşın doğasıyla 

ilgili çok önemli bir noktaya değinmektedir. Rommel’in suçlu olarak görülüp 

görülmeyeceğine dair ayrım kritiktir. Eğer ister çatışma sırasında askerleri hedef alsın 

isterse de Hitler’in emri gereği tutsakları veya sivilleri hedef alsın yürüttüğü haksız 

savaş nedeniyle cinayet işlemekte olma durumu kabul edilirse bu kritik ayrım ortadan 

kalkacaktır375. Nürnberg yargılamaları sırasında Britanyalı başsavcı bu ayrımı 

uluslararası hukuka yerleştirip şu ifadede bulunmuştur, “Ancak savaşın kendisi 

meşruysa, savaşçıların öldürülmesi haklı bulunabilir. Fakat savaş meşru olmadığında bu 

ölümleri haklı çıkaracak bir şey yoktur ve bu cinayetler de yasa tanımayan soyguncu 

çetelerin işlediklerinden farklı değildir376”. Walzer’a göre Rommel’i ahlaki çerçevede 

bir katil olarak görmekteyiz fakat tutsakları vurmamasıyla ilgili de sempati besleriz. 

Walzer’a göre bunun nedeni ius ad bellum- ius in bello ayrımında yatmaktadır. 

Walzer’a göre savaşın ahlaki değerlendirmesini yaparken bizler askerlerin çıkarmakta 

                                                            
374  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 67. 

375  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 69. 

376  Robert W. Tucker, The Law of War and Neutrality at Sea”, Washington, 1957, s. 

6’dan aktaran Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 70. 
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sorumlu olmadıkları bir savaşla, sadece müdahale edebilecekleri yetki alanından 

sorumlu oldukları savaş eylemleri arasında bir sınır belirlemekteyiz. Bu sınırı 

belirlerken siyasi itaatin doğasının farkında olarak hareket ederiz. Walzer bu bağlamda 

askerlerin yaptıkları zulümler onlara sorumluluk yüklerken, savaş onlara ait değildir 

demektedir377. Walzer askerlerin iradesinin olmadığını ileri sürmemektedir. Elbette 

askerlerin iradesinin olduğunu kabul eder fakat iradelerinin kısıtlı bir alanda bağımsız 

ve etkin olarak geçerli olduğunu çoğu içinse bu alanın çok kısıtlı olduğunu ileri 

sürmektedir378. 

Walzer Haklı Savaş düşüncesindeki saldırganlık kuramının I. Dünya Savaşı 

sonrası Milletler Cemiyeti nezdinde gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerde “suç” 

eylemi olarak betimlendiğini belirtmekte bununla birlikte geleneksel çatışma 

kurallarının yerine yeni kurallar konulmadığını sadece geleneksel kuralların genişletilip 

incelik kazandırıldığını belirtmektedir. Böylelikle elimizde hem savaşın ius ad bellum 

boyutuyla ilgili yasaklar hem de savaşın ius in bello boyutuyla ilgili askeri eylem 

kuralları bulunduğunu söylemektedir. Böylece ahlaki yargılarımızın ikili doğasının 

uluslararası düzenlemelerle hukuka yerleştirildiğini ileri sürmektedir379. Savaş artık “iki 

veya daha fazla grubun silahlı güçlerle çatışmasına eşit şekilde izin veren hukuki bir 

durum380” olarak tanımlanabilecektir. Walzer’a göre savaş kuralları askerlere eşit bir 

öldürme hakkı tanıyan ana ilkeyle alakalı iki yasaklar bölümünden meydana gelir. İlk 

bölümde ne zaman ve nasıl öldürebileceklerini düzenlerken ikinci bölüm kimleri 

                                                            
377  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 70-71. 

378  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 72. 

379  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 73. 

380  Quincy Wrigth, A Study of War, Chigaco, 1942, s. 8’den aktaran, Walzer, Haklı 

Savaş Haksız Savaş, s. 73. 
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öldürebileceklerini belirtmektedir381. Söz konusu kurallaştırma eğiliminin altında yatan 

neden belirli insan gruplarının savaşın tespit edilebilen alanından dışarı çıkarmak olarak 

değerlendirilebilir. Böylelikle bu insan gruplarından birinin öldürülmesi meşru bir savaş 

faaliyeti olarak değerlendirilemeyecek ve suç kapsamına girecektir382.  

Walzer, askeri faaliyetlerle alakalı olarak ortaya çıkan yargılarımızın 

şekillenmesinde rol oynayan unsurların, birbirine bağlı normlar, gelenekler, meslek 

kuralları, yasal hükümler, karşılıklı anlaşmalar, dini ve felsefi prensiplerden oluştuğunu 

belirtmekte ve tüm bu unsurlara “savaş konvansiyonu” denmesini önermektedir. Walzer 

söz konusu sorunların çoğunluğunun askeri faaliyetler üzerinden değil, kendimizin bu 

faaliyetlerle ilgili yargılarımızdan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Walzer 

yargılarımızın ortaya koyduğu terimlerin uluslararası pozitif hukuk çerçevesinde 

siyasetçilerle hukukçuların egemen devletlerin temsilciliklerini yaparak vardıkları 

anlaşmaların yine hukukçuların hukuk diline dökmesiyle açıkça ortaya konduğunu 

belirtmektedir. Ancak uluslararası hukukun merkezi bir yapıda olmaması, ağır ve 

tepkisel olmayan bir yasama sisteminden ortaya çıktığını belirterek ortaya çıkan bu 

yasaların da özel durumlarda istisnalarını değerlendirebilecek eşgüdümlü bir yargı 

sisteminin bulunmadığını da göz ardı etmemek gereklidir. Walzer bu nedenle önerdiği 

savaş konvansiyonunun bulunabileceği tek kaynağın yasa kitapları olmadığını, 

konvansiyonun varlığının da bu yasa kitaplarına bağlı olmadığını, nerede savaş varsa 

orada belirecek ahlak tezlerinin varlığı üzerinden konvansiyonun şekilleneceğini 

belirtmektedir. Walzer buna örnek olarak da örfi çatışma hukukunun yasa kitaplarından 

değil yaşanan olayların ve ortaya çıkan örneklerin değerlendirilmesiyle oluştuğunu ileri 

sürmektedir. Walzer bunu bir yöntem olarak sunmakta ve genel formüller açısından 
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382  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 75. 
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hukukçulara danışmak gerektiğini ancak hem savaş konvansiyonunu içeren hem de 

savaş konvansiyonunun esas gücünü oluşturan ahlaki yargılar için tarihten örneklere ve 

gerçek tartışmalara başvurmamız gerektiğini belirtmektedir. Walzer’a göre söz konusu 

ahlaki yargıların tarihsel süreçte yapılanmasının toplumsal bir şablona oturtulabilir. Bu 

şablon da dinsel, kültürel, siyasal ve nihai olarak da yasaldır. Bir ahlak kuramcısı olarak 

kendisine de düşen görevin bu şablonu bütüncül bir bakış açısıyla incelemek ve sorunun 

en derin nedenlerine ulaşmak olarak belirtmektedir383. Walzer sonuç olarak insanın hem 

ahlaka uygun olarak çarpışmayı istediğini hem de savaşta zafer kazanmak istediğine 

değinmekte bunun hem cehennemin kurallara bağlanmasını hem de cehennemin dışında 

olmak istemekle benzer istekler olduğunu söylemektedir384. 

Sonuç olarak klasik Haklı Savaş düşüncesinden kozmopolitan Haklı Savaş 

düşüncesine gelişimine genel olarak baktığımızda ve bu durumun insan hakları 

çerçevesinde nasıl ele alınabileceğini yukarıda bahsedilen düşünürler üzerinden kısaca 

açıklamak yerinde olacaktır. Roma Hukuku’nun Hristiyanlaştırılmasındaki asıl bağlantı 

Aziz Augustinus ve Aziz Thomas teolojisine dayanmaktadır. Roma kurum ve düşünce 

sistemi böylelikle Hristiyan teolojisine de yansımış Aziz Thomas teolojik olarak dört tür 

yasayı birbirinden ayırmıştır. Bunlar, ebedi yasa, doğal yasa, ilahi yasa ve beşerî 

yasadır. Devlet hukuku, kendi hukukundan üstte yer alan ilahi ilkere uymalı, aksi 

taktirde yurttaşların sadakatine dayalı hak iddialarını kaybetmelidir. Bu dönem itibariyle 

eşitlik ideasının tarih sahnesine daha belirgin çıkışı söz konusu olmaktadır. Aziz 

Paulus’a göre Hristiyan doktrininde artık ne Yahudi ne Yunanlı ne köle ne özgür insan 

ne kadın ve ne de erkek vardır, herkes İsa’da birleşmektedir385. İnsan haklarının eşitlik 

                                                            
383  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 80-81. 

384  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 82. 
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ideasının bu düşünceden kaynaklandığını belirten görüşler olsa da Douzinas’a göre her 

ne kadar seküler ve üstün ilahi yasa arasındaki ilk Hristiyan yorum devrimci potansiyel 

taşısa da süreç içerisinde Kilise’nin seküler otoriteler karşısında üstün gelmesiyle 

birlikte doğal hukuk devletin iktidarını gerekçelendirmesinin öğretisi haline gelmiş ve 

inançlıların seküler prenslere itaat etmesini öğretinin bir unsuru olarak kabul etmiştir386.  

Orta çağ düzeninin çöküşüyle birlikte ortak Hristiyan etik anlayışının yerini 

birbiriyle çatışma halinde olan ahlaki yaklaşımlar almaya başlamıştır. Bu çatışma 

durumu birbiriyle çatışan birçok devletin varlığına dayanmakta ve bu birbiriyle savaşan 

güçlü orduların kendi haklılık duygularıyla donandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu dönemde ortaya çıkan Vitoria ve Grotius gibi hukukçular ulusların sözleşmeye 

dayanan hukuku adına tanrısal yaptırıma dayanan doğal hukuku bir kenara bırakarak 

evrensel standart arayışından vazgeçilmesi yönünde bir görüş oluşturmuştur. Grotius De 

Iure Belli ac Pacis (Savaş ve Barış Hukuku) adlı eserinde önceki Hristiyan teolojisine 

dayanan anlayışı özetlemekte ve savaşın devletlere karşı işlenen suçların 

cezalandırılması yönüne vurgu yaparak savaşın adilliğini savaş tanınımın dışında 

bırakmayı tercih etmiştir. Grotius’un eseri uluslararası hukukun kurucu metinlerinden 

biri olması dolayısıyla savaşların adilliği de söz konusu süreçte uluslararası hukukun 

sınırları dışında kalmış görünmektedir387. Aydınlanma felsefesiyle birlikte Hristiyan 

öğretinin söyleminin artık yetmemesiyle birlikte insanın öznitelikleri olan akıl, ruh ve 

özgürlük modern insanın kurumsal ve kişisel bağlantılarını oluşturmak için 

kaynaştırılma ihtiyacı doğmuştur. Ahlaki sınırlamalar Hristiyan öğretisinde olduğu gibi 

vicdanın yerine aklın buyruklarına bırakarak bu sınırlamalar eylemde bulunacak özne 

tarafından özgürce kabul edilmelidir. Bu dönüşüm Kant’ın dinsel aşkınlığı aklın 

                                                            

386  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 19. 

387  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 254. 
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aşkınsal ön koşullarına dönüştüren ahlak ve hukuk felsefesi sayesinde gerçekleşmiştir. 

Kendi yasasını kendisi koyup aklı ve özgür iradeyi bir araya getirmek Kant’ın kategorik 

buyruğu sayesinde mümkün olmuştur. Haklar bu bakımdan insanı saygıya değer onurlu, 

özgür, otonom ahlaki bir birey olarak tanımlar. Hukuki haklar olarak insan hakları insan 

öznesine vucut verir. Kant’ın düşüncesi hukuki iki unsur içermektedir. Bunlardan ilki 

bağlayıcı uluslararası hukukken ikincisi kozmopolitan hukuktur. Karşılıklı mutabakata 

dayalı ve tümüyle bağlayıcı olacak bir uluslararası hukuki yapının varlığı devletlerin dış 

ilişkilerinin de hukuka uygun olmasını sağlayarak devletleri karşılıklı hak ve ödevlere 

sahip hukuki özneler haline getirecektir388. 

 Kelsen de gelecekte var olacak dünya devletinin tüm devletleri federal bir 

anayasa altında birleştireceğini düşünüyordu. Kelsen Kant’ın aksine dünya devletinin 

hukuki bileşenlerine daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtiyordu. İnsan haklarına 

koşut olarak evrensel hukuk düzeni hukukilik ve ahlakiliği bir araya getirerek devletler 

arası çatışmalara son vererek hukuki hak en üstün etik idea olacak insanlık örgütüyle 

uyumlu bir yol izleyebilecektir389. Ancak Kelsen geleceğin ebedi barışının başlangıç 

noktası olarak reformasyona uğramış yeni bir haklı savaş teorisini de yukarıda 

belirtildiği üzere kabul eder görünmektedir. Kelsen savaşa girmenin nihai kriteri olarak 

din ve ahlak yerine hukukla belirlemesi etik bir haklı savaş düşüncesini uluslararası 

sistemin hukuki meşruiyetinin önşartı olarak kabul etmesine neden olmuştur. Bu kabul 

de insan hakları düşüncesini hukuki bir formasyon olarak kabul durumunu beraberinde 

getirmektedir390.  

                                                            
388 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 168. 
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390 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 170. 
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İdealist Kantçı geleneğe göre kimin koyduğu önemsenmeksizin yurttaşların 

kendileri tarafından yapıldığı kabul edilen devletin genel hukukuna uyulması 

gerekmektedir. Rawls da bu itaati insanların adalet ilkelerini müzakare ettiği ve 

yasalaştırdığı başlangıç durumu düşüncesiyle tekrar canlandırdığı varsayımsal süreç 

olarak karşımıza çıkarır. Rawls’a göre makul derece “liberal” ve “kabul edilebilir 

hiyerarşik” halklar diğer hukuk dışı devletlere göre daha üstün kurumlara, kültüre ve 

ahlaki özellikere sahiptir. İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğundaysa hukuk dışı 

devletlere saldırma yetkileri de bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Evrensel 

uygunluk standardı liberalizmin insan hakları anlayışı üzerinden sağlanmaktadır ve bu 

iyi düzenlenmiş halklar tarafından yasatanımaz devletlere karşı insan haklarını ihlal 

etmeleri nedeniyle sürdürülen savaş haklı hale gelmektedir391.  

Walzer da Rawls’ın bu haklı savaş düşüncesine esin kaynağı olmuştur. Walzer 

ABD’nin Vietnam Savaşı sürecinde ve sonrasında insan haklarını ahlaki bir kriter 

olarak meşruiyetin temel dayanaklarından biri olarak kabul ederken özellikle ABD’de 

gerçekleştirilen 11 Eylül saldırıları sonrasında insan hakları ihlallerinin “olağanüstü 

aciliyet istisnası” durumlarında (ki bu istisna Rawls tarafından da kabul edilmektedir) 

belli oranda ahlaki olarak gerçekleştirilebilir olarak kabul edilebileceğini 

savunmaktadır. 11 Eylül saldırılarının terör olgusunun da tartışmalara dahil olmasıyla 

birlikte insan hakları ve ihlallerine verilecek küresel askeri tepkiler bakımından bir 

dönüm noktası olduğu kabul edilmektedir392.  

                                                            

391  Rawls, Halkların Yasası, s. 99-100. 

392 Jeff McMahan, Killing in War, Clarendon Press, Oxford, s. 233-234. 
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Douzinas’a göre insan hakları böylelikle varolanı betimleyerek modern iktidarın 

meşruiyeti haline gelmeye karşılık gelir. İnsan haklarının eylemsel temel önermesi 

devrimci bir enerjiyi içerirken en büyük zayıflığı da en güçlü yanı da budur393.  

II. HAKLI SAVAŞIN KOZMOPOLİTANLAŞMASI VE TEMEL 

İLKELERİ 

Douzinas’a göre içerik olarak farklı olmalarına rağmen Haklı Savaş düşüncesi, 

sömürgecilik ve insan hakları ilişkisi yeni dünyanın yani Amerika’nın keşfiyle başlayan 

günümüze dek uzanan hikayenin birbirinden bağımsız gibi görünen ama derinden 

bağlantılı bölümlerini şekillendirmektedir394. Immanuel Wallerstein da benzer olarak 

işgalci olarak tanımlanabilecek bir otoriteye karşı çıkıldığında her zaman ahlaki bir 

gerekçelendirmeyle karşılaşıldığını söyler. Wallerstein’a göre bu ahlaki 

gerekçelendirme onaltıncı yüzyılda doğal hukuk ve Hristiyanlık, ondokuzuncu yüzyılda 

uygarlaştırma, yirminci yüzyılın ikinci yarısı ve yirmibirinci yüzyıl itibariyle insan 

hakları üzerinden oluşturulmaktadır395.  

Yirminci yüzyıl iki dünya savaşının gerçekleşmesiyle birlikte savaşın 

küreselleştiği bir çağ olarak kabul edilmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı, sonrasında 

Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş’ın da sonrasında küresel terörizm savaşın küreselleşme 

boyutunu pekiştirmiştir. Savaşın küreselleşmesiyle birlikte bu yeni olgularla ilgili 

                                                            

393 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 101. 

394  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 88. 

395  Immanuel Wallerstein, European Universalism: The Rhetoric of Power, The New 

Press, New York, 2006,s.27’den aktaran; Costas Douzinas, İnsan Hakları ve 

İmparatorluk, s. 89. 
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evrensel norm arayışları söz konusu olmuştur. Uluslararası ilişkiler ve insani 

gelişmişliğin normatif dili haline gelen insan haklarıyla savaş ilişkisi özellikle 1990lar 

sonrasında devletin güvenliği ilkesinin yarattığı meşruiyet zemininde tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda her iki kavram birbiriyle çoğunlukla çatışmış ve insan 

haklarıyla savaşa başvurma ve savaşı yürütme kavramsallaştırmasının birbiriyle çatıştığı 

durumlar meydana gelmiştir. Bu çatışmanın doğmasındaki en önemli etken insan 

haklarının adaleti ulusal sınırlar içinden çıkarıp ulusal sınırlar ötesinde de talep edilen 

ve gerçekleşmesi gereken bir değer olarak kabul etmesidir. Bu kabul de savaşın 

kozmopolitan yaklaşımla ele alınmasına yönelik görüşleri ortaya çıkarmıştır. İnsan 

hakları argümanı çoğu zaman ABD’nin SSCB ile giriştiği dünya hakimiyeti yarışında 

ABD siyasi söyleminin merkezinde yer almıştır. Bu durum sonuç olarak SSCB’nin 

dağılmasıyla birlikte 1990larda insan haklarını sağlamak iddiasını içeren insani 

müdahalelerin artmasına ve devletlerin hakları ile insan hakları arasındaki çatışmanın 

üst düzeye çıkmasına neden olmuştur396. Soğuk savaş sonrası dönemde kurulmaya 

çalışılan yeni dünya düzeniyle birlikte bazı devletler diğer devletlerin kendi 

vatandaşlarına uyguladıkları kötü muamele, şiddet ve katliamları dolayısıyla insan 

hakları ihlallerini neden göstererek ihlalleri gerçekleştirdikleri iddia edilen devletlere 

kollektif veya kendi başlarına askeri müdahalelerde bulunmuşlardır ve günümüzde de 

bu müdahalelerin sayısı ve genişliği gittikçe artmaktadır397. Söz konusu askeri 

müdahaleler insani müdahale, koruma sorumluluğu gibi hukuki, Haklı Savaş düşüncesi 

gibi felsefi ve tarihsel boyutları olan tartışmalara gönderme yapılarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu tartışmaların odak noktasında insan hakları kavramının müdahale eden 

uluslararası örgütler veya devletler tarafından içinin boşaltılarak amacından saptırıldığı, 

                                                            
396  Philippe Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, Alfa 

Kitap, İstanbul, 2015, s. 30-33 

397  Heywood, Küresel Siyaset, s. 363. 
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meşruluğu tartışmaya açık olan askeri müdahalelerin meşrulaştırılmasında bir araç 

olarak kullanıldığı, söz konusu askeri müdahalelerin çok daha fazla insan hakları 

ihlallerine yol açtığı noktalarında yoğunlaşmaktadır398.  

Douzinas’a göre modern dönemden farklı olarak günümüz Haklı Savaş 

düşüncesine göre insanlık adına savaş fikri hukuki barışın savaşa ikame edilmesiyle 

ortaya çıkar. Bu konuda Nürnberg yargılamalarının ortaya koyduğu saldırı savaşlarının 

haksız savaşlar olduğu, ağır insan hakları ihlallerine neden olduğu ve bunun da 

uluslararası hukuk açısından suç oluşturduğu genel ilkesi dönüm noktasıdır399. 

Böylelikle Westfalya düzeninde göz ardı edilen savaşın ius ad bellum boyutu tekrar 

gündeme taşınmıştır. Birleşmiş Milletler Şartı’na dayandırılan “meşruiyet”, Güvenlik 

Konseyi’ne verilen “meşru yetki” ile bu boyuta hem felsefi hem de hukuki dayanak 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna bağlı olarak da uluslararası yaptırım uygulama hakkı 

dayanak olarak saldırgan/savunma amaçlı veya haklı/haksız savaş arasındaki ayrıma 

indirgenmiştir400. Buna karşılık kozmopolitanizmin modern dönemde atılan temellerini 

güncel gelişmelere uyarlayarak postmodern savunusunu inşa eden düşünürlere göre 

kozmopolitan yapı her yönüyle hayata geçirildiğinde savaşlar sona erecek, ebedi barış 

çağının başlayacağını dolayısıyla bu yönüyle de insan hakları ihlallerinin sona 

erdirilebileeğini iddia etmektedirler. Bu yapının hayata geçirilmesinde de kozmopolitan 

Haklı Savaş teorisinin kritik önemi bulunmaktadır. Fakat Douzinas ve bu iddialara 

eleştirel yaklaşan düşünürlere göre son 20 yılda bu iddialara dayanılarak gerçekleştirilen 

eylemlere bakıldığında çıkarılabilecek sonuç insan haklarının cılız bir hukuki cila olarak 

kullanıldığı güçlü bir ahlaki bileşenin egemen ideolojiliğe terfi ederek evrensel boyutta 

                                                            
398  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 7. 

399  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 112. 

400  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 259. 
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hakim hale geldiğidir401. İzleyen bölümde kozmopolitan iddialar ve buna karşılık olarak 

ileri sürülen eleştiriler ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 

Uluslararası boyutta bireyin özne olarak kabulü ile insan haklarının gelişimi 

paralel olarak ilerlemektedir. Bireyin hakları tarihsel süreçte çoğunlukla daha genel 

kavramlara dahil edilerek (ulusal çıkar, dini mensubiyet vb) ya önemsenmemiş ya da 

çok az ön plana çıkabilmiştir. Uluslararası politik boyutuyla birey devletler arası güç 

mücadelesinin ortaya çıkardığı kendi aleyhine olan sonuçlara katlanmak zorunda 

kalmıştır. Ancak günümüzde devlet politikalarıyla söz konusu politikaların birey 

üzerinde gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin bir arada bulunarak devam etmesi 

boyutu gittikçe zor açıklanabilir bir hal almaktadır402. Bu gerilim üzerinden 

yorumlanacak olursa Kuzey Afrika’da ve Ortadoğu’da Arap Baharı olarak adlandırılan 

toplumsal olaylar gerçekleşmiş ve devletlerin birey üzerinden gerçekleştirdiği insan 

hakları ihlallerine tepki olarak doğan toplumsal olaylar neticesinde söz konusu 

coğrafyada uluslararası boyutlu siyasi ve hukuki değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler 

yaşanırken insan hakları ihlalleri üzerinden yapılan değerlendirmelerin hem iç siyasette 

hem de uluslararası siyasette bir meşruluk tartışmasına zemin hazırladığı söylenebilir.  

Siyasal gerçeklik ile ahlaki görüş arasındaki etkileşim insan hakları uygulaması 

aracılığıyla birbirini biçimlendiren karşılıklı etkileşimin olduğu bir yapıyı ortaya 

çıkarır403. Bu nedenle devlet içindeki insan hakları ihlallerinin oranı ve ağırlığı arttıkça 

uluslararası askeri müdahale tartışmalarının artması arasında bir doğru orantı 

bulunmaktadır.  Haklı Savaşın kozmopolitanlaşması da bu ilişki üzerinden ele alınarak 

                                                            
401  Douzinas, , İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 159. 

402  Heywood, Küresel Siyaset, s. 364. 

403  Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, s. 28. 
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postmodern kozmopolitanizm anlayışının Haklı Savaşın kozmopolitanlaşması anlayışını 

nasıl şekillendirdiği üzerinde durmak çalışmamız açısından yerinde olacaktır. 

A. Haklı Savaşın Kozmopolitan Revizyonu ve Özellikleri 

Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan anlayışa dayandırılarak tekrar gündeme 

getirilmesi çalışmamızın merkezinde yer alan bir tartışmadır. Şöyle ki Haklı Savaş 

teorisi günümüzde insan haklarını korumak amacıyla yapıldığı iddia edilen savaşlarla 

veya uluslararası askeri müdahalelerle tekrar tartışmaya açılmıştır. Söz konusu bu ikili 

ilişkinin nedeni Douzinas’a göre kozmopolitan hukukun tarihine bakıldığında 

anlaşılabilir. Kozmopolitan hukuk yerel haksızlıklara karşı bir hareket olarak doğsa da 

genel olarak son safhada yeniden inşa edilen tahakkümün ideolojisine dönüşmektedir404. 

Michael Ignatieff’e göre kırılma 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında 

gerçekleşmiştir. 1990lar sonrasında Batı’nın kazandığı mutlak zafer sonrası hakim 

olacak olan ius cosmopoliticum (kozmopolitan hukuk) dinci radikaller, terör örgütleri, 

canlı bombalama olayları gibi tehditler nedeniyle sekteye uğratılmıştır. Böylelikle Batı 

isteyerek değil mecburen bazı uluslararası yaptırımlarda bulunmak durumunda kalmış 

ve bu yaptırımların araçlarını da (uluslararası askeri müdahaleler, Guantanamo Körfezi 

uygulamaları vb.) her ne kadar gayri ahlaki ve hukuken kabul edilemez bulunsa da 

uygulamıştır405. Kozmopolitan anlayışa dayandırılan Haklı Savaş teorisi de bu 

bağlamda güncel olarak iki farklı yaklaşım üzerinden tartışılmaktadır. İlk yaklaşımı 

savunanlara göre genel hatlarıyla söyleyecek olursak Haklı Savaş teorisi kozmopolitan 

düşünce ve iddialarla temellendirilerek ebedi barışa giden yolda insan haklarının 

korunması noktasında uygun bir araç olarak değerlendirilebilir. İkinci yaklaşımı 

                                                            
404  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 19. 

405  Michael Ignatieff, “Is the Human Rights Era Ending?”, The New York Times, 5 

Şubat 2002’den aktaran, Costas Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk ,s. 4-5. 
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savunanlara göreyse yine genel hatlarıyla ortaya konacak olursa her ne kadar 

kozmopolitan değerler üzerinden temellendirilse de Haklı Savaş teorisi insan haklarını 

koruma amacını taşımadığı ortada olan savaşlar veya uluslararası askeri müdahaleler 

için hukuki ve felsefi bir meşruiyet zemini sağlamak, böylelikle de uluslararası hukukun 

insan haklarını korumak için ortaya koyduğu meşru olmayan ve gayri ahlaki güç 

kullanımını yasaklayan yapısını aşmak için kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk 

devletler arasında gayri meşru güç kullanma anlamına gelen saldırganlığı ve bir devletin 

başka bir devletin sınırları içinde gayri meşru güç kullanımı anlamına gelen müdahaleyi 

yasaklar. Walzer bu yasakların ahlaki açıdan bazı istisnaları olduğunu ileri sürmektedir. 

Bunlardan ilki 1967 İsrail saldırısında olduğu gibi engelleyici müdahaledir, ikincisi 

önceki bir müdahaleyi dengelemek için yapılan halkın kendi kaderini belirleme hakkına 

dayanan gerekli müdahaledir, üçüncüsü ortaya çıkabilecek muhtemel bir katliamın 

önüne geçmek için insanların kurtarılması için yapılan müdahaledir, dördüncüsüyse 

belirli bir insan topluluğunu temsil hakkını kanıtlamış fakat temsil etmesi engellenen 

ayrılıkçı hareketlere yardım hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Belli istisna 

durumlarında müdahaleyi kolaylaştıran Walzer’ın düşüncelerine Jerome Slater ve Terry 

Nardin ihtiyatlı yaklaşmaktadır. Slater ve Nardin’e göre Walzer’ın temel insan 

haklarının korunmasından yola çıkarak şekillendirdiği ve bu durumlarda devletlerin 

diğer devlete müdahale etmesine dair istisnaları devletlerin birbirlerinin iç işlerine insan 

hakları ihlalleri bahane edilerek karışılması keyfiliğine yol açacağını ileri sürerek 

eleştirmişlerdir. Böylelikle insan hakları dayanak teşkil ederek müdahalelere meşruluk 

kazandırmanın mümkün olduğunu ileri sürmüşlerdir. Nardin’e göre bu durum etik 

olarak sınandığında ancak müdahalelerin yerindeliğini kısıtlamak ve bu açıdan 

meşruluğunu sağlamak yönünden işe yarayabilecektir. Nardin bu noktada hangi koşullar 

altında müdahalenin gerçekleştirilebileceğine insan hakları teorisi üzerinden cevap 

aramaktadır. Söz konusu müdahaleler ancak belirli şartlarda gerçekleştirilirse 
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savunulabilir ki o da eğer bir askeri müdahale insan haklarını korumayı amaçlıyorsa 

şiddet içermeyen çok daha kısıtlı yaptırımlarla çözüm aranmalı ancak bunlar konusunda 

başarısız olunursa müdahale gerçekleştirilmelidir. Bu durumun dahi bir insan hakkı 

ihlali olduğunu kabul eden Nardin bu durumun her zaman suistimale açık bir alan 

bıraktığını kabul etmektedir. Fakat asıl olarak Nardin’e göre devletler birbirlerinin iç 

işlerine müdahale etmemeli ancak bu temelde devamlı bir arada yaşama koşulunu 

yerine getirebileceklerdir406.   

Haklı ve haksız savaşlar arasındaki ayrım üzerinde duran ana hatlarıyla üç 

gelenekten bahsedildiğini belirtmiştik. Bunlar pasifist kuram, siyasal realist kuram ve 

Haklı Savaş kuramı olarak ayrılmaktaydı. Pasifizmden siyasal realist kurama doğru 

gidildikçe askeri güç kullanımına yönelik gösterilen tolerans artmaktadır. Siyasal realist 

kuram askeri güç kullanımını devletin egemenlik alanı içinde değerlendirmekteyken 

pasifist kuramsa askeri güç kullanımına karşı bir pozisyon almaktadır407. Bu nedenle bu 

iki kuramın çalışmamızının kapsamının dışında yer aldığını belirtmiştik. Haklı Savaş 

kuramını savunanlar pasifistleri gerçeklerden uzak olmakla, siyasal realistleriyse 

devletin egemenliğini herhangi bir koşul aramadan meşru olarak kabul etmeleri 

noktasında eleştirmektedirler. Haklı Savaş kuramcıları insancıl müdahale, koruma 

sorumluluğu gibi askeri güç kullanımına belli şartlarda izin veren durumları müdafaa 

                                                            
406  Jerome Slater, Terry Nardin, “Nonintervention and Human Rights”, The Journal of 

Politics, Cilt 48, Sayı 1, s. 86-96.( 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.2307/2130926 Erişim Tarihi: 

5.03.2019) 

407  Terry Nardin, “Uluslararası Siyaset Teorisi”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Der. 

Scott Burchill vd., Küre Yayınları, İstanbul, s. 389. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.2307/2130926
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etme eğilimindedir408. Belli şartlarda askeri güç kullanımı ve bunun kozmopolitanizm 

üzerinden yansımalarıyla insan hakları arasındaki gerilimli ilişkiyi ortaya koymak 

çalışmamız açısından önem arz etmektedir.  

İnsan hakları öncelikle II. Dünya Savaşı sonrasında daha sonra da özellikle 

Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte evrensel olarak ulaşılması muhtemel bir ideal olarak 

tasarlanmıştır409. İnsan haklarının uluslararası ideal olarak tasarlanması siyasi olarak 

karşıt görüşü savunan grupların/devletlerin insan hakları meşruiyetini göz ardı ederek 

bir düşünce sistemi ortaya koymasına engel olmuştur. Douzinas’a göre bu kabul öyle bir 

boyuta gelmiştir ki politik olarak bir araya gelemeyecek birçok görüş insan hakları 

konusunda bir araya gelmek durumunda kalmıştır. Douzinas’a göre insan hakları söz 

konusu olduğu zaman sağ görüşle sol görüş, dinle devlet, devlet yanlısı görüştekilerle 

isyancılar, gelişmekte olan ülkelerle Manhattan liberalleri dahi bir araya gelmektedir. 

Doğaldır ki bu farklı görüşlerin insan hakları konusundaki konumlarının birbirinden 

farklı olması kaçınılmazdır. İnsan hakları düşüncesini gözardı eden bir postmodernite, 

Aydınlanma’nın ortaya koyduğu kendini gerçekleştirme ve özgürleşme tahayyül 

edilebilir bir durum olarak gerçekçi bulunmamakta ve bu söylem dışında bir söylemin 

dile getirilmesine dahi tahammül edilememe durumu yaratmaktadır. Douzinas’a göre bu 

durum milenyum savaşlarıyla veya uluslararası askeri müdahalelerle Batı 

tahakkümünün daha net şekillenmesine yol açmaktadır. Söz konusu tahakkümün 

meydana çıkardıkları konusunda yukarıda kısaca belirtilen iki farklı görüş 

bulunmaktadır. İlk görüşe göre çatışmaların insanlık ve hak bayrakları altında yapıldığı 

savunusuyken, ikincisiyse bu durumun hiç de ilk görüşün iddialarına uygun araçlarla 

                                                            
408  Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s.108. 

409  John W. Lango, The Ethics of Armed Conflict-A Cosmopolitan Just War Theory, 

Edinburgh University Press, 2014, Edinburgh,  s. 8. 
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gerçekleştirilmediği ve bu nedenle de gerçekleri yansıtmadığıdır. İlk görüşü ortaya 

koyanlar açısından insan hakları felsefe ve hukuk kuramının en soylu yaratımı olarak 

modernitenin evrensel hedeflerinin en iyi kanıtı olarak gösterilmektedir fakat birinci 

görüşe eleştirel bağlamda yaklaşan ikinci görüşü savunanlara göreyse ilk görüşü kanıt 

olarak dile getirmek hakikati insan haklarıyla kamufle etmek anlamına gelmektedir410. 

İlk görüşü savunanlar açısından Kozmopolitan Haklı Savaş teorisi insan haklarını 

korumak için küresel meşru bir Haklı Savaşlar literatürü bağlamında araç olarak 

tanımlanabilirken, eleştirel görüşe göreyse insan haklarını korumak için yapılacak söz 

konusu kozmopolitan Haklı Savaşlar Batı’nın her anlamda tahakkümünü arttıran bir 

araç olma özelliğini taşımakla birlikte insan hakları düşüncesinin içini boşaltarak 

sonunu hazırlamaktadır. 

Haklı Savaş teorisi çalışmalarının interdisipliner bir yapıda ve çok boyutlu 

olması çeşitli alanlardan düşünürlerin bu konuyla ilgili tartışmalara katılmasına olanak 

vermektedir. Bu bağlamda Haklı Savaş teorisi üzerine uluslararası hukuk, hukuk 

felsefesi, uluslararası ilişkiler, askeri etik, barış ve adalet çalışmaları, felsefe, siyaset 

bilimi, teolojik çalışmalar gibi birçok alanda çalışma yapılmaktadır. Bunlara ek olarak 

Haklı Savaş teorisiyle ilgili ahlak felsefesi, küresel adalet, uluslararası güvenlik ve insan 

hakları boyutuyla ilgili çalışmalar son dönemde artış göstermektedir411. Çalışma 

kapsamında kozmopolitan Haklı Savaş teorisi insan haklarını koruma boyutuyla sınırlı 

olarak ele alınmaya çalışılacaktır.  

Kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin ortaya çıkışına ve gelişimine baktığımızda 

genel olarak klasik Haklı Savaş teorisinin günümüz koşullarında yorumlanması ve 

kozmopolitan düşünce perspektifinden yeniden ele alınmasının gerekliliği üzerinde 

                                                            
410  Douzinas, İnsan Haklarının Sonu, Dipnot Yayınları, 2018, Ankara, s. 15. 

411  Lango, The Ethics of Armed Conflict-A Cosmopolitan Just War Theory, s. 9-10. 
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durulmakta ve düşünürler kendi görüşleri açısından farklı noktalarda klasik Haklı Savaş 

teorisinin ortaya koyduğu prensiplerde revizyona giderek günümüzde ve gelecekteki 

savaşların etik boyutlarıyla ilgili olarak bazı çıkarımlarda bulunmaktadırlar412. Paul 

Ramsey Hristiyan değerlerden hareketle Haklı Savaş teorisini temellendirmeye 

çalışırken, Walzer, Rawls gibi düşünürler insan haklarını da belli oranda Haklı Savaş 

teorisine katarak düşünceye yaklaşmakta, Fabre ve Lango da kozmopolitan değerler 

üzerinden Haklı Savaş teorilerini temellendirmeye çalışmaktadırlar. Çeşitli akademik 

çalışmalarda Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan anlayışı üzerinden atıflar bulunmakla 

birlikte sistematik olarak kozmopolitan Haklı Savaş teorisini ele alan iki eser 

bulunmaktadır. Belirli bir kozmopolitan Haklı Savaş teorisini şekillendirmeye çalışan 

Fabre’nin “Cosmopolitan War” adlı eseri ve Lango’nun “The Ethics of Armed Conflict- 

A Cosmopolitan Just War Theory” adlı eseri çalışmamız açısından önem arz etmektedir. 

İki düşünür de kendine özgü konular ve kapsamlar bağlamında kendi kozmopolitan 

Haklı Savaş teorilerini yaratmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu eserlerin teorik kapsamı 

oldukça geniş olan Haklı Savaş geleneğinin günümüz şart ve koşullarında tekrar ele 

alınması olarak yorumlanabilir. Çalışmamız açısından düşünürlerin ileri sürdükleri 

kozmopolitan Haklı Savaş teorilerilerinin düşünürlerden önce ileri sürülen Haklı Savaş 

teorilerinden farklı oldukları noktalar ele alınacaktır. 

Modern dönemde Haklı Savaş teorisiyle ilgili tartışmalar 1960’larda Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Vietnam operasyonu sırasında pasifist hareketlerin seslerini 

güçlü biçimde ortaya koydukları dönemde Ramsey’in dile getirdikleriyle birlikte 

gündeme gelmiştir. Ramsey Haklı Savaşın eski görüşlerini tekrar gündeme getirme 

noktasında önem taşımaktadır. Daha sonra Walzer bu tartışmalara katılmış ve akademik 

camiada Haklı Savaş teorisiyle ilgili önemli etki yaratmıştır. Walzer haklı- haksız 
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savaşları bütünlükçü bir yapıda ele almaya çalışarak ahlaki bir temellendirme yapmaya 

çalışmıştır. Soğuk Savaş bittikten sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 

gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George 

W. Bush döneminde kullanılan Haklı Savaş söylemi, daha sonra yine ABD Başkanı 

Barack Obama döneminde insan haklarına dayalı Haklı Savaş söylemi üzerinden 

meşruiyeti inşa edilmeye çalışılan uluslararası askeri müdahalelerle (Afganistan, Irak 

vb.) birlikte tekrar Haklı Savaş teorisi tartışmalarını gündeme getirmiştir413. Son olarak 

yeni olarak tabir edebileceğimiz dönemde kozmopolitanizm tartışmaları ve bu 

tartışmaların askeri müdahaleler konusunda önerileri gündeme gelmiş ve kozmopolitan 

değerlere dayalı bir Haklı Savaş teorisinin mümkün olup olmadığı tartışmalara neden 

olmuştur.  

Birleşmiş Milletler Şartı’nın giriş kısmında,  “Biz Birleşmiş Milletler Halkları: 

... Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş 

felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur 

ve değerine... uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye, 

ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve 

yöntemleri benimsemeye...414” belirtilerek ortaya konan düşünce üzerine bazı temel 

sorular ve bunlara verilen cevaplar üzerinden kozmopolitan Haklı Savaş teorisi 

şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Kozmopolitan Haklı Savaş teorisi Birleşmiş Milletler 

Şartı’nın belirttiklerine yönelik olarak yöneltilen, Hangi ahlaki prensiplere dayalı olarak 

söz konusu düşünceler gerçekleştirilebilecektir? Silahlı kuvvet kullanılmasına neden 

olacak ortak yararı tehdit edecek durumlarda hangi etik ilkelere göre hareket 
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edilecektir? Ortak yarar dışında herhangi bir silahlı kuvvet kullanımı 

gerçekleşmeyecekse uluslararası ortak yararın ne olduğuna ilişkin tespit nasıl ve hangi 

yöntemlerle yapılacaktır? Ortak yarar dışında herhangi bir silahlı kuvvet kullanma 

durumunda ne tür etik yöntemler izlenmelidir? Silahlı kuvvet kullanılması bütün silahlı 

çatışmaları kapsayacak şekilde mi değerlendirilmelidir? Sivilleri korumak için hangi 

ahlaki ve hukuki prensipler benimsenmelidir? gibi sorulara insan haklarıyla ilişkili 

olarak cevaplar verme niteliği taşımaktadır. Ahlak felsefesi açısından Haklı Savaş 

teorisi tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki Haklı Savaş teorisinin 

ortaya koyduğu ahlaki prensipler konusunda ortak bir kabul söz konusu değildir. Farklı 

Haklı Savaş teorisyenleri ve farklı alanlarda Haklı Savaş teorisiyle ilgili çalışma 

yapanlar söz konusu yukarıdaki sorulara bu bağlamda farklı cevaplar verdiğinden tek 

bir Haklı Savaş teorisinden dolayısıyla da tek bir kozmopolitan Haklı Savaş teorisinden 

bahsetmemiz mümkün değildir415. Çalışmamız bağlamıyla sınırlı olarak düşünürlerin 

Haklı Savaş teorisiyle ve kabul ettikleri prensiplerle insan hakları bağlantısı üzerine 

ortaya koydukları düşünceler inceleme konusu edilecektir.  

Fabre “Kozmopolitan Savaş” adlı kitabında öncelikle kozmopolitanizmi ve 

kozmopolitan adaleti açıklamaya çalışmakta daha sonra da savaşları sınıflandırarak bu 

savaşların kozmopolitan bakışla nasıl yorumlanabileceğini açıklamaya çalışmaktadır. 

Fabre’ye göre savaşlar; kolektif meşru müdafaa savaşlar, varoluş savaşları, sivil(iç) 

savaşlar, insancıl müdahale, kaynak(meta) savaşları, asimetrik savaşlardan 

oluşmaktadır. Fabre buradaki savaştan yukarıda belirttiğimiz Kaldor’un yeni savaşlar 

yaklaşımını kabul ederek bu yaklaşım üzerinde durduğunu ve devlet merkezli 

yaklaşımın değil birey merkezli yaklaşımın kozmopolitanizm gereği ele alınması 

gerektiğini belirtmektedir. Fabre’ye göre savaş etiği ve kozmopolitanizmin savaş 
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hakkında ilgi alanları kesişmekte ve siyaset felsefesi açısından birbirini destekleyici 

unsurlar içermektedir416. Fabre’ye göre kozmopolitan görüşü savunanlar 

kozmopolitanizmin farklı alanlarına odaklanmakta ve dünya hükümetinin normatif 

belirleyicisi olarak dağıtıcı adalet ilkelerini savunurken bunun nasıl gerçekleştirileceği 

konusuna ya pek girmemekte ya da tarafgir bir duruş sergilemektedirler. Fabre 

kozmopolitan adalet ilkelerinin hayata geçirilmesi noktasında yapılacak askeri güç 

kullanımının Haklı Savaşın kozmopolitan teorisi üzerinden gerçekleştirilebileceğini 

savunmaktadır417.  

Savaşın ahlaki olarak kabul edilemezliğini ve pasifist görüşün bir savunucu olma 

zorunluluğunu kozmopolitan görüşle bağdaşmadığını ileri süren Fabre kozmopolitan 

düşünürlerin daha önce düşünmedikleri kadar çok savaş ve savaşın normatif boyutu 

üzerine düşünmeleri gerektiğini belirtmektedir. Fabre savaşları sınıflandırıp söz konusu 

savaşların ius ad bellum (kimin savaşa başvurabileceğine dair prensipler), ius in bello 

(savaş sırasında uygulanacak prensipler) boyutlarını ayrıntılı olarak kozmopolitan Haklı 

Savaş teorisi üzerinden nasıl şekillenebileceğini açıklamaya çalışmaktadır. Fabre 

savaşın ius post bellum (savaş sonrası uygulanacak prensipler) boyutunu da daha sonra 

kaleme aldığı “Kozmopolitan Barış” adlı eserinde ele almıştır. Fabre savaşın ius ad 

bellum ve ius in bello boyutlarıyla ile ilgili klasik Haklı Savaş prensiplerini benimsemiş 

fakat bunların yorumlanmasında kozmopolitan bakış açısının yerleştirilmesi 

gerekliliğini ileri sürmektedir. Bu açıdan klasik Haklı Savaş teorisinde olduğu gibi 

savaşın ius ad bellum boyutu savaşın haklı bir nedene dayanması, meşru bir otoriye 

tarafından açılması, doğru amaçlarla açılması, savaşa son tercih olarak başvurulmuş 

olması, makul başarı şansına dayanması, getireceği iyiliğin/yararın sebep olacağı 
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zarardan daha fazla olması zorunluluğu gibi prensiplere dayanırken, savaşın ius in bello 

boyutu; savaşçılar sadece askeri açıdan gerekli görevleri yerine getirmeli, savaşçılar 

yalnızca düşman savaşçıları hedef alabilirken sivilleri hedef almamalıdır, savaşçıların 

yol açacağı zararlar ortaya çıkacak sonuçla orantılı olmalıdır prensiplerine 

dayanmaktadır418.  

Fabre’ye göre kozmopolitanizm insanları temel ve öncelikli ahlaki varlıklar 

olarak kabul etmekte ve buna bağlı olarak da kozmopolitanizmin insanların eşit ahlaki 

değere haiz varlıklar olarak kabulüne dayanan bir bakış açısını yansıttığı kabul 

edilmelidir. Fabre’ye göre bu durum da kozmopolitanizmin bireyci, eşitlikçi, evrensel 

anlayış üzerine şekillenmesini gerektirmekte ve siyasi sınırların ahlaki açıdan keyfi 

biçimde şekillendiği iddiasını ileri sürerek ve bu keyfi biçimde şekillenen sınırların 

insanların gelecek yaşamlarında yıkıcı etkilere sebep olmaması gerektiğini iddia 

etmektedir. Bu nedenle de adalet ilkelerinin içerikleriyle derinlemesine değil 

kapsamıyla ele alınması gerektiğini belirtmektedir419.  

Fabre adalet ilkelerinin kapsamı olarak kozmopolitan adalet kavramını bir öneri 

olarak değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durarak bu anlayış üzerinden ve bu 

anlayışın bakış açısıyla yukarıda belirtilen ayrı ayrı silahlı çatışma durumlarını ele 

almak gerektiğini belirtmektedir.  Fabre bu bakış açısının temeli olacak kozmopolitan 

adaletin kapsamının bireylerin hem hak sahibi olmak bakımından hem de ilkelerin 

taşıyıcıları olmaları bakımından önemli olduğunu ileri sürmektedir420. Fabre böylelikle 

klasik Haklı Savaş prensiplerinin yorumlanmasında kozmopolitan adalet 
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perspektifinden olaylara ve olgulara yaklaşarak kozmopolitanlaşan savaşın ahlaki 

temellere oturtulabileceğini ileri sürmektedir421. 

 Lango’ya göre Haklı Savaş teorisi ahlaki bir teori olarak karşımıza çıkar ve 

dolayısıyla da Haklı Savaş prensipleri ahlaki prensipler olarak belirlenmektedir. 

Dolayısıyla bu temele dayandırılarak üretilen hukuki normlar ahlaki düşüncelere göre 

şekillenmektedir. Walzer da Haklı Savaş teorisini ahlaki temellendirme üzerinden 

açıklamakta ve 1977 yılında yazdığı “Haklı ve Haksız Savaş-Tarihten Örneklerle 

Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez” adlı kitabında nükleer silahların ortaya çıkmasıyla 

birlikte Haklı Savaş teorisinin isminin ahlaki olarak haklı bir savaşın tanımının haksız 

savaşlar üzerinden de yapılması dolayısıyla haklı ve haksız savaş teorisi olarak 

değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir422. Ahlak ilkeleriyle ile ilgili bir teori olarak 

Haklı Savaş teorisi, aynı zamanda teorik olarak ortaya konan ilkelerin doğası, 

gerekçelendirilmesi ve uygulanması ile ilgili bir teoridir. Yukarıda da belirtildiği gibi 

Haklı Savaş teorisi üzerine çalışan düşünürlerin de Haklı Savaş ilkelerinin doğası 

(normatif etik), gerekçelendirilmesi (metaetik) ve uygulanmalarıyla (uygulamalı etik) 

ilgili farklı görüşleri bulunmaktadır. Örneğin faydacı teoriyle Haklı Savaş ilkelerini 

yorumlayan R. B. Brand’ın görüşünde Haklı Savaş teorisi karakteristik olarak sonuçcul 

bir teori olarak şekillenirken Lango’ya göre deontolojik olarak şekillenmelidir. 

Deontolojik görüşe göre ahlaki yargılar öncelikli olarak hareket gerçekleşmeden 

oluşurken, sonuçcul bakış açısıyla değerlendirildiğinde ahlaki yargılar hareketin ortaya 

çıkardığı sonuca göre değerlendirilmektdir423. Yine Lango’ya göre bu durum 
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deontolojik görüşü benimseyenlerin ortaya çıkan sonucu görmezden gelen bir görüş 

oluşturacakları anlamına da gelmez424.  

Ahlak felsefesi açısından en belirgin sonuçcul görüşlerden biri faydacılık 

temelinde şekillenmiştir. Jeremy Bentham’ın savunduğu en büyük mutluluk ilkesi 

bunun örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Buna göre yapılması doğru olan şey, 

en fazla mutluluğu sağlayacak şeydir. Dolayısıyla sonucunda mutlu olacağın şey doğru 

olandır aynı zamanda. Lango’ya göre faydacı bir temellendirmeyle Haklı Savaş teorisi 

insan haklarına aykırı birçok sonucu da beraberinde getirebilecektir. Yine Lango’ya 

göre tarihsel süreçte en etkili deontolojik teoriyi Kant ortaya çıkarmıştır. Lango’ya göre 

kozmopolitan teori de sonuçcul değil deontolojik olarak şekillenmesi bakımından 

Kant’ın görüşlerinden etkilenmiştir. Ahlaki katılık açısından deontolojik görüşü 

savunanlar arasında da görüş farkları mevcuttur. Kant’ta ahlaki ödevler sonuç ne olursa 

olsun geçerli olarak karşımıza mutlakiyetçi bir anlayışla çıkarken diğer bir deontolojik 

teoriyi savunan W. D. Ross’a göre ahlaki ödevler prima facie ödevler olarak karşımıza 

çıkmaktadır ve mutlakiyetçilik konusunda daha yumuşak bir görüşü savunmaktadır. 

Silahlı çatışmalarda özellikle ius ad bellum boyutunda ahlaki fikir ayrılıkları da söz 

konusu olmaktadır. Çünkü silahlı kuvvet kullanımı hakkında prima facie ahlaki 

yükümlülükler çatışabilir, biz bunları çözmek için ahlaki ikilemlere kapılıp sonunda 

çıkmaz sokakla karşılaşmamız muhtemeldir425. Lango’ya göre kozmopolitan Haklı 

Savaş teorisi askeri caydırıcılık fikriyle koruma sorumluluğu fikrinin birleşimi olarak 

değerlendirilmelidir426.  
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Fabre ve Lango’nun eserleri karşılaştırıldığında ortaya koydukları kozmopolitan 

Haklı Savaş teorileri bazı noktalarda birbirinden farklılaşmaktadır. Öncelikle Lango’nun 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin öncelikli olarak merkezinde Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi yer alırken Fabre’nin teorisinde Güvenlik Konseyine böyle bir 

öncelik atfedilmemiştir. Fabre daha çok kozmopolitan değerler ve birey üzerinden 

kurumların şekillenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Lango klasik Haklı Savaş teorisi 

prensiplerinden “son çare” prensibinin önemini özellikle vurgularken Fabre bu prensibe 

özel bir önem atfetmemektedir427. Lango, Ross’un ileri sürdüğü sonuçcu ahlaki teoriyi, 

prima facie ahlaki yükümlülükler anlayışını savunurken Fabre bunun üzerinde 

durmamaktadır. Lango ahlaki teori ve uygulamayı birbirinden ayrı olarak ele alırken 

Fabre bir bütün olarak ele almaktadır. Lango eserinde Haklı Savaş prensiplerini 

kozmopolitan anlayışla tekrar ele alınması gerektiğini savunurken Fabre savaş ve 

çatışma sınıflandırmaları yaparak bu ayrım üzerinden kozmopolitan adalet fikriyle 

bağlantılı olarak düşüncelerini açıklamaktadır. Lango insan haklarıyla kozmopolitan 

Haklı Savaş arasındaki ilişkiyi çekirdek Haklı Savaş prensipleri üzerinden ayrıntılı bir 

şekilde kurarken Fabre kozmopolitan adalet ilkeleri üzerinden sınırlı ve genel bir 

şekilde kurmaktadır. Çalışmamız açısından kozmopolitan Haklı Savaşla insan hakları 

ilişkisini kurmak noktasında hem ahlaki teoriyi hem de uygulamayı ayrıca ele aldığı için 

Lango’nun kozmopolitan çekirdek Haklı Savaş prensipleri sadeleştirmesini ve 

sınıflandırmasını esas almak yerinde olacaktır. Fabre’nin eseri kendine özgü bir teori 

geliştirse de kozmopolitan Haklı Savaş ve insan hakları arasındaki ilişkiyi kurmak 

açısından yeterli bir bağlantı sunmamaktadır.  

Çalışmanın bir sonraki bölümünde postmodern kozmopolitanizm ve barış 

kavramıyla ilişkisi üzerinde durulacak daha sonra bunun kozmopolitan Haklı Savaş’a 
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yansımaları bu bölümde açıklanmaya çalışılacaktır. Elbette söz konusu görüşleri 

çalışma kapsamında tüketmemiz mümkün görünmemektedir. Ancak temel iddialar ve 

dayanaklar panaromik olarak ve çalışma konusuyla sınırlı olarak ele alınmıştır. Bu ilişki 

bağlamında Lango kozmopolitan Haklı Savaş teorisini ileri sürerken Haklı Savaş 

ilkerinde de revizyona gitmiş ilkelerin çokluğunun uygulama açısından sorunlara neden 

olduğunu belirterek bu nedenle de sadeleştirmeye giderek temel çekirdek ilkeler 

üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini ileri sürmüştür428. Bu sadeleştirilmiş 

çekirdek Haklı Savaş ilkelerinin tarihsel süreçte nasıl ele alındığı ve geçirdiği 

değişimler de postmodern kozmopolitanizm ve barış anlayışı ele alındıktan sonra 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

B. Postmodern Kozmopolitanizm ve Barış Anlayışı 

Kozmopolitanizmin tarihsel geçmişine baktığımızda Stoacı felsefe ve bu 

felsefenin Roma’daki farklı yorumlara dayandığını söylemek mümkündür. 

Kozmopolitanizm etimolojik olarak değerlendirildiğinde Antik Yunan “kosmos” ve 

“polites” kelimelerinin kökenlerinden gelmekte ve dünya vatandaşlığına gönderme 

yapılarak açıklanmaktadır. Bireyler topluluğunun insanlık topluluğununu da 

oluşturduğu ön kabülünden hareket ederek evrensel düşüncelerin ve dayanışmanın yerel 

dayanışma ve düşüncelerin yerini alması gerekliliği üzerinde durur. Evrensel sorunların 

yine evrensel düşünce ve politikalarla çözülebileceği iddiasına dayanarak etik, 

sosyolojik, politik açılardan evrensel ilkeler belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Dünyanın tek fakat çeşitliliğe dayanan bir topluluk olduğu ideası kozmopolitan 

felsefenin temeli olarak kabul edilmektedir429.  
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429  Stan Van Hooft, Cosmopolitanism a Philosophy for Global Ethics, Acumen  

Publishing, Stocksfield, 2009, s. 14-15. 
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Kozmopolitan düşünce özellikle insanlık tarihinde dönüm noktası olan felaketler 

gerçekleştiğinde tartışmaya açılmaktadır. Modern kozmopolitan düşüncenin de 

tartışılmaya başlanması II. Dünya Savaşı sonrası döneme denk gelmektedir. Özellikle II. 

Dünya Savaşı sırasında Nazilerin gerçekleştirdiği Holokost ve bu savaşın sonuçları 

insanlığın yeniden kendi varoluşunu sorgulamasını sağlamıştır. İnsanlık kendi varoluşu 

ve bunun korunması yönündeki ahlaki ilkelerin, evrensel normların ve hukukun 

araştırılması modern kozmopolitanizm tartışmasının merkezinde yer almaktadır. II. 

Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirilen çoğu tartışmanın çağdaş felsefi temelleri 

Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme”adlı eserinden yapılsa da siyasi 

çekişmeler nedeniyle Soğuk Savaş sırasında bu tartışmalar gerekli etkiyi evrensel 

boyutta yaratamamıştır. Özellikle 1990 sonrası Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte 

kozmopolitan düşüncesi savunan düşünürler (David Held, Mary Kaldor, Ulrich Beck, 

Daniele Archibugi vb.) yeni dünyada ortaya çıkan olguları küresel bir fırsat olarak 

değerlendirmişlerdir. David Held ve Mary Kaldor’a göre tarihsel süreçte kozmopolitan 

düzene geçiş kaçınılması mümkün olmayan bir durumdur430. Devletlerarası coğrafi 

sınırların, yerel ahlaki değerlerin, kültürler arası çekişmelerin, ulusal ekonomik 

sınırların uluslararası sorunların derinleşmesine neden olduğu savından hareketle tüm 

dünya insanlığı açısından ortak ahlaki değerlerin ve etik normların insan hakları 

çerçevesinde tanımlanarak hayata geçirilmesi çalışmaların ana konusunu teşkil 

etmektedir431.  Günümüz dünyasında küresel açıdan tüm insanlığı ilgilendiren 

sorunların olduğu açıktır ve bu sorunlardan çalışmamızla ilgili olarak savaşlar, silahlı 

çatışmalar, iç savaşlar, insancıl müdahale, koruma sorumluluğu vb. gibi konular 

kozmopolitan görüşler açısından nasıl ele alınıyor ve çözüm önerileri getiriliyor 

                                                            
430  Mary Kaldor, New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, Polity, 

Cambridge, 1999, s. 23. 

431  Stan Van Hooft, Cosmopolitanism a Philosophy for Global Ethics, s. 16-19. 
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incelemek gerekmektedir. Ulrich Beck’e göre “Bugün önemli gerçek şudur ki, insanlık 

durumunun kendisi kozmopolitleşmiştir432.”  

 Burada tartışılması gereken hususlar, tarihsel süreçte küreselleşmenin 

önlenemez bir olgu olarak yükselişi ve ulus devletlerin gerilemesinden sonraki aşamada 

kozmopolitanizmin rolü nedir? Kozmopolitanizm Hardt-Negri’nin ileri sürdüğü 

imparatorluğun alternatifi midir? Kozmopolitanizm önerdiği yapılarla gücün 

kullanımını denetleyen, kurucu üyeler arası barışı tesis eden ve insan haklarını her birey 

için güvenceye alan bir dünya federasyonu ve buna bağlı bir kozmopolitik demokrasiyi 

hakim kılabilir mi? Kozmopolitan hukuk ve buna bağlı ortaya çıkan kozmopolitan 

kurumlar küreselleşen dünya için daha iyi daha adil ve insani düzenlemelerin 

gerçekleşmesini sağlayabilir mi? İleri sürülen bu düzenin kurulmasında kozmopolitan 

Haklı Savaşın rolü ne bağlamda belirlenecektir? Söz konusu sorulara bu çalışma 

kapsamında kalarak cevaplar aranmaya çalışılacaktır. 

Günümüz kozmopolitan görüşün şekillenmesinde Held önemli bir düşünür 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Held’in küresel barışı temellendirmeye çalıştığı görüşleri 

çalışmamız açısından da önem arz etmektedir. Held modern dönemin özelliklerini 

taşıyan Westphalia düzeni üzerinden şekillenen egemen devletlerin eşitliğine dayanan 

uluslararası modeli ulus devletin merkezi bir konumda olması ve bu konumlarının 

vazgeçilmez oluşu üzerinden eleştirmektedir. Bu durum bireylerin sistem içinde kalarak 

aralarındaki sorunları yine kendi aralarında çözmelerini engelleyen temel faktör olarak 

görmektedir433. Held’e göre küreselleşme olgusu kozmopolitan bağlamda ulus üstü 

                                                            
432  Ulrich Beck, Cosmopolitan Vision, Cambridge, 2006, s. 2.’den aktaran Douzinas, 

a.g.e., s. 159.  

433  David Held,”Cosmopolitan Democracy and the Global Order: Reflections on the 

200th Anniversary of Kant's "Perpetual Peace", Alternatives: Global, Local, 
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nitelik taşıyan ilişkileri daha belirgin hale getirirken buna bağlı sorunları da süreç 

içerisinde törpüleyerek Westphalia düzeni sonrası yeni bir döneme kapı 

aralayabilecektir.  

Held’e göre Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte sadece hegemon güçler 

arasındaki ideolojik kamplaşma sona ermemiş aynı zamanda uluslararası hukukun 

dönüşeceği yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönüşüm sırasında ulus devletler artık 

partizanca iddialarından vazgeçmek zorunda kalacak ve küresel bağlamda kozmopolitan 

yeni politikalar önplana çıkacaktır434. Held’in Soğuk Savaş’ın hemen ertesinde yaptığı 

bu öngörü yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir.  

Modern bir kavram olarak egemenliğe baktığımızda auctoritas (iktidarın ilkesi) 

ve potestas (iktidarın kullanımı) kavramlarının bileşiminde devlete içkin üstün bir güç 

şeklinde modern devletle birlikte oluştuğu varsayılmaktadır435.  Orta çağdaysa 

auctoritas ve onun kullanımı anlamına gelen potestas ikili bir yapı söz konusuydu bu da 

krallıklara meşruiyet kazandıran kilise şeklinde vucut bulmuştu. Fakat modern 

bağlamda Westphalia sistemi de bu bileşimlere haiz birbirine eşit egemen devletlerin 

                                                                                                                                                                              

Political, Vol. 20, No. 4 (Oct.-Dec. 1995), pp. 419-420, 

https://www.jstor.org/stable/40644842 , (Erişim T.: 20.01.2019) 

434 David Held, “Democracy and Globalization”, Global Governance Vol. 3, No. 3 

(Sept.–Dec. 1997), pp. 253-254. 

https://www.jstor.org/stable/27800169, (Erişim T.:22.01.2019) 

435  Mehmet Ali Ağaoğulları, “Demokratik Mitoslar:Halk-Ulus Egemenliği ve Siyasal 

Temsil”, II. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne Sunulan Bildiri(31 Mayıs-2 

Haziran 1989) 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/viewFile/5000099075/5000092334 

(Erişim T.:20.01.2019) 

https://www.jstor.org/stable/40644842
https://www.jstor.org/stable/27800169
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/viewFile/5000099075/5000092334
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kurduğu bir sistem olarak kabul edilmektedir. Held’in belirttiği Westphalia sonrası 

süreçte ve bazı görüşlere göre günümüzde auctoritas olgusu insan hakları kavramı 

üzerinden tanımlanmaktadır. Westphalia düzeninde dokunulmaz hak kabul edilen 

egemen devletlerin iç işlerine karışmama ilkesi esas alınırken Soğuk Savaş sonrası 

süreçte insan haklarının gereklilikleri ileri sürülerek yapılan insancıl müdahale ve daha 

sonra ortaya çıkan koruma sorumluluğu yaklaşımlarıyla söz konusu dokunulamaz kabul 

edilen ilkenin delinmeye başlaması gibi gelişmeler kozmopolitan iddiaların 

gerçekleşebileceğine yönelik görüşlerin artmasına yol açmıştır. Aynı süreçte bu 

görüşlere karşılık eleştirel görüşler de ortaya çıkmış ve insan haklarının farklı 

yorumlanması sonucu özellikle uygulamalarda ortaya çıkan çifte standartla birlikte 

insan hakları normlarının henüz uygulamada auctoritas haline gelemediğini ileri 

sürmüştür. Douzinas’a göre de bu auctoritas ile potestas bileşiminde Haklı Savaşın rolü 

meşruiyeti sağlama noktasında kritik önem taşımaktadır. İnsan hakları gereği ileri 

sürülerek yapılan uluslararası askeri müdahalelerin meşruiyetini uluslararası hukuk 

üzerinden sağlayamama durumunun ahlaki ilkeler üzerinden dolayısıyla da Haklı 

Savaşın kozmopolit yorumları üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını böylelikle 

auctoritas ile potestas bileşiminin sağlanmaya çalışıldığını belirtmektedir436.  

Held’e göre kozmopolitanizm ile barış kavramı yakından ilgilidir. Bu kuramsal 

çerçevenin Kant’ın Ebedi Barış mirası üzerinden geliştirilmesinin üzerinde durarak 

kozmopolit ilkelerle şekillendirilebilecek egemen aktörleri dışlamayan fakat onların 

yetki ve sorumluluk alanlarını düzenleyen bir yapının ortaya çıkarılmasının gerekliliği 

ileri sürer.  Kantçı temelde liberal bir anlayışla şekillenecek olan bu yapı uluslararası 

adaletsizliğin önlenmesinde uluslararası normların önemi ve bunların da kozmopolit 

değerler üzerinden tüm ilgililere yansıtılabileceği, böylelikle de ortaya çıkabilecek 

                                                            
436  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 178-180. 
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sorunların toplumlararası dayanışmayla çözülebileceğini iddia etmektedir. Held’in bu 

noktada özenle üstünde durduğu tartışma Westphalia düzeninin şekillendirdiği 

uluslararası hukukun gelecekte nasıl dönüşüme uğrayacağı konusudur. Westphalia 

düzeni egemen devletler üzerinden bir uluslararası hukuk yapısı inşa ettiyse günümüzde 

de buna bağlı olarak uluslararası hukuk şekilleniyorsa ne olması gerekir ki gelecekte 

dönüşecek olan uluslararası hukukun temeli kozmopolit ilkelere göre şekillensin ve bu 

yeni düzen eski düzenin yerini alabilsin sorusu kritik önem taşımaktadır437.   

Held uluslararası barış açısından uluslararası güvenlik alanında devletin asli 

anlamdaki aktörlüğü sınırlanırken küreselleşme olgusuyla birlikte yeni devlet üstü/dışı 

unsurların da katkısıyla yeni bir uluslararası düzen ortaya çıktığını ileri sürmektedir. 

“Yeni Savaşlar” denen bu yeni kavramlaştırma birçok tartışmayı da beraberinde 

getirmiştir. Held’e göre uluslararası güvenlik temel bir sorundur ve bu sorunu 

çözebilmek için modern devletlerin ortaya koyduğu klasik yöntemler günümüzde 

çözüm üretmekten uzaktır. Yeni Savaşlar’a karşı yeni yöntemler geliştirilmeli ve bu 

yeni yöntemlerin de devlet üstü/dışı unsurların dahil edildiği çok taraflı ve çok boyutlu 

küresel çözüm mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle gerçekleştirilebileceğini 

belirtmektedir438. Held’e göre Soğuk Savaş sonrasında Vestalya düzeninin temelinde 

yer alan ulus devlete ait egemenlik alanlarının küreselleşme olgusuyla birlikte daralarak 

yerini çatışma kültürünü aşındıran kozmopolitan uluslararası hukuk normları oluşacaktı 

                                                            
437  Hasan Deniz Pekşen, “David Held”, Barış Çalışmaları, Ed. Erhan Büyükakıncı, 

Adres Yayınları, Ankara, Mayıs 2018, s. 578-580. 

438  David Held, “Cosmopolitanism after 9/11”, 1384-5748 International Politics, Vol. 

47, 1, Macmillan Publishers 2010, 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/ip.2009.27.pdf (Erişim T.: 

21.01.2019) s. 54-55. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/ip.2009.27.pdf
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ve bu kozmopolitan ilkelere dayalı normların etkilerinin arttırılması için de önemli 

adımlar atılacaktı. Hatta bu noktada Held tarafından Kyoto Protokolü gibi küresel 

dayanışmayı arttıran olumlu örnekler de bu sürecin sinyalleri olarak değerlendirilmişti. 

Held’e göre uluslararası güvenlik açısından uluslararası problemlemlerin salt ulusal 

politikalarla çözülmeye çalışılması aynı sorunların döngüsel olarak yaşanmasına yol 

açacak ve çözüm süreçlerinin işlemesine de engel olacaktır. Tam da bu noktada Held 

egemenlik ile ilgili olarak yukarıda belirttiğimiz auctoritas ve potestas kavramlarının 

bileşimini insan hakları kavramı üzerinden inşa ederek “egemenlik kavramı bundan 

böyle fiili güç kategorisine ait terimlerle tanımlanamaz; tam aksine meşru bir devleti 

açılamak daha fazla demokrasi ve insan hakları diliyle mümkün olacaktır” 

demektedir439.  

Held’e göre “kaderin bir araya getirdiği topluluklar” (overlapping communities 

of fate) kozmopolitan düzeyde ortaya çıkacak ilkelerle birlikte ancak yeni küresel bir 

hukuk sistemi yaratılırsa küresel bir barışa kapı aralanması söz konusu olabileceğini 

iddia etmektedir440. Mary Kaldor da “Yeni Savaşlar” olarak nitelendirdiği yeni 

kavramlaştırmayla bu tartışmalara katkıda bulunmuş ve şekillendirmiştir. Kaldor’a göre 

de uluslararası güvenlik bağlamında uluslararası barışın tesis edilebilmesi için ulus 

devletin uluslararası sorunları çözme yöntemleri yeterli olmayacak yöntemlerdir ve bu 

yöntemler yerine yeni ve devlet üstü/dışı unsurların üreteceği yeni küresel çözümlerin 

                                                            
439  David Held, “Cultural Diversity, Cosmopolitan Principles and the Limits of 

Sovereignty”, Der.D. Held ve H. More, Cultural Transformations, Oxford, 

OneWorld Publishing’den aktaran; Hasan Deniz Pekşen, a.g.e., . s. 582. 

440  David Held, “Toward a New Consensus: Answering the Dangers of Globalization”,  

Harvard International Review, Vol. 27, No. 2, 2005, s. 14 

https://www.jstor.org/stable/42763021 (Erişim T.:22.01.2019) 

https://www.jstor.org/stable/42763021
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devreye girmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu iddialarını da “New and Old Wars: 

Organized Violence in a Global Era” adlı kitabında ayrıntılandırmıştır. Kaldor’a göre 

eski savaşlardan yeni savaşlara doğru tarihsel süreçte supranasyonalizm ve 

kozmopolitan güvenlik politikalarıyla ancak küresel bir barış tesis edilebilecektir. Fakat 

şu nokta da atlanmamalıdır ki küresel askeri müdahale süreçleri ampirik çıkarımlar 

üzerinden değerlendirilirken kozmopolitan barış önerileri daha çok normatif çıkarımlar 

üzerinden değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. 
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Tablo 1. Mary Kaldor/Çatışmaların Tarihsel Dönüşümü441 

 Ulusal Çatışmalar 

İdeolojik/Soğuk 

Savaş 

Çatışmaları 

Yeni Savaşlar 

İnsancıl 

Müdahale 

(İdeal) 

Siyasal 

Hedefler 

Devlet gücünün 

özellikle sınırlar ve 

jeopolitik çıkarlar 

üzerinden 

konsolidasyonu 

Devlet gücünün 

ele geçirilmesi ya 

da sürdürülmesi 

Devletlerin 

bütünlüklerinin 

bozulması, etnik 

homojenliğe dayalı güç 

formları 

Uluslararası 

kurumların 

konsolidasyonu 

İdeolojiler Ulusal 
Evrensel 

İdeolojiler 
Kimlik Politikaları 

Kozmopolit 

Hümanist 

Mobilize 

Etme 

Şekilleri 

Ekonomik, fiziksel, 

vatanseverlik 

üzerine 

İdeolojik/otoriter 

Korku, yozlaşma, din; 

elektronik medyanın 

anahtar rolü 

Ulus-Ötesi sivil 

toplum 

Dış Destek 
Müttefikler, 

emperyalizm 

Süper Güçler/eski 

kolonyal güçler 

Diaspora, küresel 

askeri şirketler, mafya, 

bölgesel güçler vb. 

Ulus-ötesi 

hükümetsel ve 

hükümet dışı 

koalisyonlar 

Savaşım 

Şekli 

Düzenli profesyonel 

güçler, dikey 

hiyerarşik komuta 

sistemi, savaşın 

önemi 

Merkezi, mutlak, 

askeri 

teknolojinin 

devasa gelişimi 

Farklılaşmış ve parçalı 

paramiliter grupların 

ve suç örgütlerinin 

çatışmalara müdahil 

olması, kıtlık, tecavüz, 

yağma 

Barışa zorlama; 

ulus ötesi polis 

gücü 

Savaş 

Ekonomisi 

Devletçi, vergiler 

üzerinden 

düzenlemeler, 

borçlanma ve 

bunların yönetimi 

Komuta 

ekonomisi, 

mecburi askerlik, 

topyekûn 

seferberlik 

Acil durum 

müdahaleleleri ve kayıt 

dışı paralel ekonomi 

Yeniden inşa, 

normalleşme, 

merkez 

dışılaştırma ve 

bütünleşme 

 

Kaldor klasik savaşların artık yeni savaşlara dönüştüğünü ve bu yeni savaşların 

kavramlaştırılarak anlatılması gerektiğini bu bakış açısıyla bakıldığında geçerli olan 

uluslararası yapının mevcut çatışmaları çözmede yetersiz kalacağını savunmaktadır. 

Çatışmaların temelindeki sorun zaten bu yeni savaşları ortaya çıkaran uluslararası 

                                                            
441  “New wars, End of military Fordism”, Restructuring the global military sector, Ed. 

Mary Kaldor, Basker Vashee, on behalf of UNU World Institute for Development 

Economics Research, London, Pinter Publishing’den aktaran; Hasan Deniz Pekşen, 

“David Held”, Barış Çalışmaları,  s. 588. 
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yapıdadır ve ancak bu yapı kozmopolitan bir anlayışla organize edilebilirse mevcut 

sorunlar çözülebilir. Küresel sorunların insan hakları bağlamında ele alınarak ve 

kozmopolitan değerler üzerinden gelişecek sorumluluk bilinciyle şekillenecek insancıl 

müdahalaler ve koruma sorumluluğu gibi yöntemlerle oluşacak bir küresel güvenlik 

anlayışının oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. Bu yöndeki yaklaşımlar D. Held, 

Richard A. Falk, T. Nardin, C. Fabre, John W. Lango gibi düşünürler tarafından farklı 

açılardan ele alınmış ve tartışılmıştır.  

Held’e göre tarihsel süreçte çatışmanın ya da savaşların değişmez unsurunun ne 

olduğunu ortaya çıkarmak ve bunu ortadan kaldırmak asıl ilgilenilmesi gereken husus 

değildir. Asıl önemli olan yeni bir yapı kurarak ki bu yapının kozmopolitanizm olması 

gerekliliği üzerinde durararak bu yapıda savaşların, çatışmaların veya uyuşmazlıkların 

taraflarının ortak bir katılım süreciyle çözümlenmenin sağlanabileceğini ileri 

sürmektedir. Küresel alanların birbirini kapsadığı alanlarda belirlenecek bazı ilkelerin 

hayata geçirilmesiyle birlikte çatışmaların genel nedenlerinin de çoğunun 

çözülebileceğini düşünmektedir. Böylelikle kozmopolitanizm sivil toplum örgütlerinin, 

hükümetlerin, devletlerin temsilcilerinin dahi aşmaması gereken bazı temel değerlere 

dayalı standartları belirleyecek bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Held bu 

değerlerin birey veya insanlığın birer üyesi olarak her bir insanın taleplerine 

odaklanacağını, insanların eşit politik davranışı hak ettiklerini çünkü temelde eşit 

olduklarını belirttiğini ileri sürererek insanların içine doğup geliştikleri topluluğun göz 

önünde bulundurulmadan önemsenerek buna göre davranılması gereken bir değerler 

bütününden bahsetmektedir. Held bu değerler üzerinden bazı ilkeler belirleyerek 

kozmopolitan barışı açıklamaya çalışır. Buna göre; ilk ilke her bireyin insan olarak eşit 

değere ve saygınlığa haiz olması, ikinci ilke bireylerin sistem içerisinde etkin olarak 

temsil edilmesi, üçüncü ilke bireylerin eylemlerinden şahsi olarak sorumlu tutulması ve 

hesap verilebilirliği, dördüncü ilke rızanın aranması, beşinci ilke ortaklaşa alınacak 
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kararların çok dereceli karar alma süreçlerinden sonra alınması, altıncı ilke kapsayıcı bir 

durumun varlığı, yedinci ilke ağır zarar vermekten kaçınma ve acil olarak ortaya 

çıkabilecek gereksinimlerin karşılanması olarak karşımıza çıkmaktadır442. Held ilk 

ilkenin diğerleri açısından temel teşkil ettiğini belirterek temel bir nitelik atfeder. 

Böylelikle insancıl müdahale gibi liberal ilkeler üzerinden şekillenen bir yaklaşımla 

doğrudan ilişki kurulabilecektir. Held’e göre küresel bağlamda eşitsizliğin olduğu 

alanlar küresel sorumluluk alanları olarak karşımıza çıkmakta ve bu da küresel bir 

sorumluluğun meydana gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Küresel bağlamda bu 

sorumluluktan kaçınmak küresel barışın da önünde bir engel olarak karşımıza 

çıkmaktadır443. Son ilkenin açılımı olarak eşit hak taleplerini engelleyecek yerel 

uygulamaların önüne geçecek siyasi durumların küresel düzeyde işlevsiz hale 

getirilmeleri ve kozmopolit ilkelerin etkin bir konuma getirilmeleri açısından önemlidir. 

Held’e göre bu noktada yaklaşımı liberal yaklaşımların boyutunu aşarak kollektif 

sorumluluk noktasında küresel bir hukuk inşası söz konusu olabilecektir. Held ilkeler 

üzerinden ideal çerçeveyi ortaya koyarken çatışmaları önleyecek yapının yani 

küreselleşme sürecinde yer alan ortak unsurların (devletler, devlet dışı örgütler, şirketler 

vb) gerektiğinde ilkeler çerçevesinde hareket ederek ve sürecin gerekleri içinde kalarak 

bu yapıyı savunacağını ileri sürmektedir. Böylelikle küreselleşme sürecinde kozmopolit 

ilkeler uygulamayla birlikte yaygınlaşacak ve çatışmaların başlıca nedeni olarak 

belirtilen sınırlandırılmış halkların belirlediği koşullardan bağımsız olarak barış küresel 

bağlamda gerçekleştirilebilir bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır. Böylelikle 
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özgürleştirici bir yöntem ortaya çıkacak ve bu yöntemi belirleyen ilkeler barışı da inşa 

etmenin dayanaklarını oluşturacaktır. Altıncı ve yedinci ilkeler de bu yapıyı tesis 

etmenin önüne geçilmesini engellemek amacıyla belirlenmiştir. Held’e göre söz konusu 

ilkeler çerçevesinde davranacak olan küresel unsurlar hem barışın tesisi hem de tesis 

edilen barışın korunmasına yönelik olarak gerekli tedbirleri küresel haklar ve 

sorumlulukları gereğince yerine getireceklerdir444.  

Held bu ilkeleri üç grup altında toplayarak; ilk üç ilkesinin “kurucu ilkeler” 

olduğunu, daha sonraki üç ilkenin “meşrulaştırıcı ilkeler” olduğunu ve son ilkeninse 

“Gereksinime Öncelik Tanıyan İlke” olarak şekillendiğini belirtmektedir. Held 

kozmopolitçiliği bu yedi ilke etrafında gerçekleşen politik ve etik alanı tanımlamak için 

kullanmaktadır. Held yerinde bir belirleme olarak bu kozmopolitan sistemin bir 

kozmopolitan hukuk ve ona bağlı olarak ortaya çıkan otoriteye ihtiyacı olduğunu 

belirtmektedir. Kozmopolitan hukuk temel olarak yukarıda belirtilen yedi ilkenin 

müeyyidelendirilme biçimi olarak tasavvur edilebilir. Kozmopolitan hukuk sistemi 

içerisinde devletle özel bir coğrafi bölgeyi etki alanı içinde mündemiç olarak 

barındırdığı varsayılan otorite de tekrar tasarlanarak yeni biçimler almalıdır.  Bu 

biçimsel tasarım klasik ve liberal egemenlik anlayışına karşıtlıklar içermektedir. Held’e 

göre mevcut uluslararası liberal egemenlik anlayışı her ne kadar ilkesel düzeyde 

uluslararası insan hakları sistemine ve demokratik yönetişim ilklerini hedeflese de 

olgulara baktığımızda farklı yönlere eğilimler mevcuttur. Bu eğilimlerin engellenmesi 

ve kozmopolitçi egemenlik anlayışının tesisine bağlıdır. Kozmopolitçi egemenlik 

kozmopolitçi hukuk sistemi tarafından şekillendirilen ve aynı zamanda sınırlamalara 

tabi olan karşılıklı iletişime dayalı bir kamu otoritesi ağına işaret etmektedir. Böylelikle 

ulus devletler tarafından yönetilen değişmez olduğu kabul edilen sınırlar ve bunlar 
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üzerindeki mutlak egemenlik düşüncesi sarsılacaktır. Bu sarsılan yapının yerine de 

kozmopolitçi meşru bir yapı biçimi olarak siyasi bağlamda düzenleyici ilişkileri ve 

faaliyetleri yapılandıracak bir kozmopolit egemenlik anlayışı geçecektir. Söz konusu 

yapıda ulus devletin temel belirleyici rolü sınırlandırılarak yasalar, kurallar, siyasi 

hareket ve bunlara bağlı yansımaların unsurlarından sadece biri olarak karşımıza 

çıkacaktır445.  

İlkesel açıdan bu koşulların sağlanması için bazı kurumsal yapıların da ortaya 

çıkması gerekmektedir. Held’e göre bu kurumsal yapının ortaya çıkması için liberal 

düzen içinde gömülü ve yinelenen sorunlarla ilişkilendirilecek bazı koşullar 

bulunmaktadır. Bu koşullar “yasal kozmopolitanizm, politik kozmopolitanizm, 

ekonomik kozmopolitanizm ve kültürel kozmopolitanizm” başlıkları altında karşımıza 

çıkmaktadır. Bu koşullar kümülatif olarak değerlendirilmesi gerekmekle birlikte 

çalışmamız açısından özellikle “yasal kozmopolitanizm” ve “politik kozmopolitanizm” 

üzerinde durmak gerekmektedir446.  

Yasal kozmopolitanizm insanlar arasında yasal bir eşitliğe dayanan temel 

kurumları da yasal açıdan eşit ve kalıcı kişisel hakların kabulüne göre inşa eden ideal bir 

küresel yasal düzen önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasal kozmopolitanizmin 

odak noktasında “legalis homo” (yasal haklara sahip yurttaş/insan) bulunmaktadır. 

Yasal kozmopolitanizmde legalis homo yasa gözetiminde eylemini gerçekleştirmekte, 

buna bağlı olarak yasanın korumasına tabi olmakta ve bu korumayı talep etmekte, 

belirlenmiş mahkemeler önünde dava açmak ya da tarafı aleyhine dava açılmasını kabul 

etmekte özgürlüğü bulunan, fakat yasayı da doğrudan belirlemeyen insan olarak kabul 

edilmektedir. Yasal kozmopolitanizm böylelikle evrenselleştirici ve kapsayıcılık 
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potansiyeline kavuşmaktadır. Held’e göre yasal kozmopolitanizmin kurumsal 

koşullarının kapsamını oluşturmak için üç koşul önem arz etmektedir. İlk olarak sosyal, 

politik ve ekonomik gücü içeriğinde barındıran haklar ve yükümlülükleri belirleyen 

yeni bir sözleşme yapılarak kozmopolitan demokratik hukukun inşa edilmesi ve bunun 

savunulması gerekmektedir. İkinci olarak ceza hukukunu, ticaret hukukunu, medeni 

hukukun unsurlarını içeren birbiriyle bağlantılı bir küresel yasal sistem ortaya 

çıkarılmalıdır. Üçüncü ve son olarak da yeni bir uluslararası insan hakları 

mahkemesinin kurulması ve yerel/bölgesel insan hakları kurumlarının daha da yetkin 

hale getirilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve Uluslararası Adalet Divanı’na 

yetki verilmesi gerekmektedir447.  

Held’e göre yukarıda belirtilen koşulların tesisi ve korunması içinse politik 

kozmopolitanizmle ilişkili bir yapının ortaya çıkması gerekmektedir. Politik 

kozmopolitanizm de tamamlayıcı yasaların oluşumu ve bunlara bağlı olarak da zorlama 

biçimleri tasavvur edilmektedir. Politik kozmopolitanizm dünya genelinde bir yapının 

düzenlenmesi ve bunun yasal zorlama koşullarını gerçekleştirecek siyasal 

örgütlenmelerin ve mekanizmaların tesisini kapsamaktadır. Held mevcut güç mantığının 

politik bağlamda kozmopolitan anlayışa çoğunlukla ters düştüğünü kabul etmekle 

birlikte ancak kozmopolitan politik görüşün küresel bir çağın gerekliliklerine meydan 

okuyarak cevap verebileceğini ileri sürmektedir. Held’e göre politik kozmopolitanizmin 

çıkış noktasında “kaderin bir araya getirdiği topluluklar” yer almaktadır. Klasik ve 

liberal egemenlik anlayışında devletler kendi sınırları içerisinde veya dışında 

gerçekleşen sorunları devletin var oluş nedenleri üzerinden ele alarak zora dayalı 

araçlarla çözmeye odaklanmaktadır. Fakat bu güç mantığı birçok karmaşık sorunu 

(ekonomik düzenlemeler, kaynakların tüketimi, çevresel sorunlar vb.) çözme konusunda 
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son derece elverişsiz bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Politik kozmopolitanizm bağlantılı 

bir dünyada karmaşık sorunların varlığını kabul etmekte ve çözümlerini belirli 

konularda sınırları çizilmiş politik alanlara bölerek bazı konularda yerel ve bölgesel 

yapılara bırakmak bunun dışında kalan politik alanlarıysa bu sorunlara özgülenmiş 

küresel yapılara bırakmayı öngörmektedir. Held’e göre politik kozmopolitanizmin 

kurumsal koşullarının kapsamını oluşturmak için dört koşul önem arz etmektedir. 

Bunlardan ilki küresel otoritenin tesisi için çok katmanlı yönetişim, ikinci olarak 

yerelden küresele doğru inşa edilecek bir demokratik ağ, üçüncü olarak bölgesel 

bağlamda politikleşmenin artışıdır. Sonuncu olarak ve konumuzla bağlantılı olarak ileri 

sürülen koşulsa; kozmopolitan hukukun savunulması için zorlayıcı bir güce ihtiyaç 

olduğu ve bu gücün son çare olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda etkili ve 

sorumlu bir sistematik içinde uluslararası askeri müdahalede bulunacak bir askeri gücün 

kurulması yer almaktadır448. Söz konusu askeri gücün kurulması ve gerektiğinde de 

askeri güç kullanıma yönelik içeriğin oluşturulmasında da kozmopolitan değerlere 

dayalı kozmopolitan Haklı Savaş teorisi şekillendirilmeye çalışılmaktadır.  

C. Kozmopolitan Çekirdek Haklı Savaş İlkeleri  

1. Ius Ad Bellum 

a. Haklı Neden  

Haklı neden prensibi Haklı Savaş düşüncesinin en önemli tartışması olan “savaş 

ne zaman haklı olabilir?” tartışması etrafında şekillenmiştir. Bir savaşın haklı olabilmesi 

için haklı bir sebebinin de olması gerektiği ön kabulü üzerinden hareket edilmektedir. 

Böylelikle haklı neden ilkesi Haklı Savaş düşüncesinin en önemli konusunu 
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oluşturmaktadır. Haklı Savaş düşüncesi açısından savaşa girişilebilmesi için açık 

şekilde ortaya konulabilecek bir haklı nedene ihtiyaç bulunmaktadır. Bu haklı nedenler 

arasında haksız şekilde saldırıya uğramak, masumları korumak, daha önceden yapılan 

bir hatanın düzeltilmesi gibi nedenler sayılabilmektedir449.  

Augustinus savaşa girişmenin yapılan yanlış bir hareketi düzetlmek için, haksız 

bir şekilde el koyulan bir şeyi geri almak, bu el koyma sebebiyle oluşan zarar için öç 

almak amacıyla yapılması durumlarında haklı olarak kabul edilebileceğini 

belirtmektedir. Augustinus, savaşı bir araç olarak tanımlayarak insanlara özellikle 

hükümdara verilen bir yetki olarak mülkiyete karşı ya da haklara karşı yapılan ihlallerin 

ve haksızlıkların savaş önceki duruma geri döndürülmesi amacıyla yapılması gerektiğini 

savunmaktadır. Augustinus aynı zamanda şeytanı cezalandırmak için yapılan savaşları 

da haklı nedene dayalı savaşlar olarak nitelendirmektedir450. Augustinus’a göre 

Tanrı’nın koyduğu kuralların ihlali de Haklı Savaş nedenleri arasında yer alabilecek bu 

kurallara uymayan ayrılıkçılara karşı güç kullanılması da Haklı Savaş nedenlerinden 

biridir451. 

Augustinus Kilise’nin kendini korumak için şiddet kullanması mümkün 

olmadığına göre dünyevi bir otoriteden yardım alınması gerektiğini belirterek bu 

bağlamda gösterilecek şiddetin haklı olduğunu ve Kilise’nin dünyevi otorite aracılığıyla 
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uyguladığı şiddetin amacının insanları şerlerden koruyarak tedavi etmek yönünde 

olduğunu ileri sürmektedir452.  

Saldırı veya savunma savaşları arasında göreceli bir görüşü benimseyen 

Augustinus, askeri güç kullanımında saldırı veya savunma savaşları arasında çok 

anlamlı bir fark yoktur. Çünkü Augustinus’a göre gerçekleşen tüm savaşlar Hristiyanlığı 

ve Kilise’yi korumak için yapıldığı ölçüde savunma savaşı olarak telakki edilmesi 

gerekir ve de ahlaki olarak tartışmaya girmeksizin Haklı Savaşlardır. Augustinus için 

haklı nedene dayanmayacak olan savaşlar salt güç kazanmak için yapılan, şiddetli 

düşmanlık hissiyle başvurulan ve şiddetin sevilmesi için keyfi olarak yapılan 

savaşlardır. Ancak yine de bunlar şer duygularına hakim kişilere karşı yapılması 

durumunda haklı neden saymak yerinde olacaktır453.  

Augustinus’a göre sonuç olarak önceden yapılmış bir adaletsizlik veya uğratılan 

bir haksızlık söz konusu değilse devlet için haklı bir savaş mümkün değildir. Ancak 

daha sonra farklı temellendirmelerle Bush Doktrini olarak da karşımıza çıkacak olan 

“önleyici savaş” kavramı istisna teşkil etmektedir. Buradaki adaletsizlik anlayışının 

içeriğinde ahlâki adaletsizliğin de yer alması, yine buradaki ahlâkiliği Hristiyan 

doktrinindeki ahlâk anlayısı üzerinden değerlendirmesi nedeniyla bunlara karşı 

gerçekleştirilecek her ihlal adaletsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle 

adaletsizliği cezalandırmayı Haklı Savaşlara başvurmada haklı bir neden olarak 

değerlendirmesi saldırı ve savunma savaşları arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır. 

Böylelikle bir önceki bölümde belirtildiği üzere Augustinus Hristiyan doktrinindeki 

savaşlara karşı olan pasifist yaklaşımı etkisiz hale getirmekte ve hem kilise hem de 
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imparatorluk için iktidarın sağlamlaştırılması yönünde işlevsel bir düşünce sistemi 

oluşturmaktadır454. 

Aquinas’a göreyse haklı neden olması için saldırılan tarafın bu saldırıyı hak 

etmiş olması gerekmektedir. Aquinas da Augustinus üzerinden haklı nedeni açıklayarak 

yapılan yanlış bir şeyin düzeltilmesi, yapılan yanlış bir eylemin öcünün alınması, bir 

devletin yaptığı haksızlığı düzeltmemekte diretmesi ya da haksız yere el konulan bir 

şeyin geri alınması için gerçekleştirilen savaşlar haklı nedene dayandıkları için Haklı 

Savaşlar olarak nitelendirilebilecektir455. Aquinas’a göre haklı neden gerçekleşen 

savaşlarda yapılmış olan bir eylem neticesinde zarar görenin saldırma hakkı olarak 

nitelendirilmektedir456. Haklı nedenin içeriğini Augustinus’a göre biraz daha genişleten 

Aquinas Tanrı’ya karşı gerçekleştirilen haksızlıkları, Tanrı’ya karşı yapılan yanlışları ve 

Tanrı’ya karşı yapılan saldırıları da Haklı Savaş için haklı neden olarak 

değerlendirmektedir. Aquinas’a göre dini korumak için gerçekleştirilen savaşlar da haklı 

nedene dayalı olarak kabul edilmelidir. Hristiyanlık dinine mensup olmayanlara karşı 

verilen savaş onları Hristiyan dinini kabul etmeye zorlamak için değil Hristiyanlık 

dinine engel teşkil etmesinler diye yapıldığı için haklı neden olarak kabul edilmelidir. 

Aquinas “Tanrı’ya hizmet” ve “Hristiyan ibadetinin korunması” gibi tanımlanması ve 

sınırlarının çizilmesi zor kavramları da savaş için haklı neden olarak kabul ederek haklı 

neden ilkesinin çok genişletici bir yorumunu yapmaktadır457.  
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Vitoria da bir savaşın haklı bir savaş olması haklı bir nedene dayanması 

gerektiğini ileri belirtmektedir. Vitoria’ya göre insan kendini ve mallarını korumak için 

savunma savaşı, haksız yere elinden alınan bir şeyi geri almak için tekrar temin savaşı, 

yapılan bir haksızlığın karşısında öç almak için saldırı savaşı, en son olarak da barışın 

ve güveliğin korunması amacıyla yapılan savaşların haklı nedene dayanabileceklerini 

belirtmektedir. Önceki Hristiyan düşünürlerin görüşlerine katılan Vitoria’ya göre 

Hristiyanlar için savaşın nedeni ve amacı Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olan 

Hristiyan devletlerin barışı ve güvenliğinin devam etmesi söz konusuysa mübahtır. 

Vitoria’ya göre masum insanların acı çekmesini önlemek Hristiyan devletlerinin 

bekaaları için zorunlu bir husustur458. Vitoria önceki Haklı Savaş düşünürlerinden farklı 

olarak farklı dine mensubiyet ve inançsızlığı haklı bir savaş için haklı bir neden olarak 

görmemektedir ve haklı nedenin merkezine “zarar” kavramını koymaktadır. Ortada bir 

zarar yoksa haklı bir nedenin varlığından da söz edilemeyecektir. Vitoria’ya göre siyasal 

iktidarın hakimiyetinin meşruluğu dinsel bir kaynaktan değil doğal hukuki bir 

kaynaktan gelmekte ve canın/malın korunması bağlamında dinsel gerekçeyi aşan doğal 

haklar söz konusudur459.  

Vitoria bir savaşta her iki tarafın da aynı anda haklı nedenleri olabileceğini fakat 

her iki tarafın da objektif olarak haklı nedene dayanamayacağını mutlaka bir tarafın 
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subjektif haklı nedene dayanmış olacağını belirtmektedir. Bu subjektif haklı nedene 

dayanan taraf önlenemez bir cehalete kapılmıştır ve bu durumda mutlaka bir taraf savaş 

nedeni açısından gerçekten haklıyken diğer taraf bilerek kötü niyetli olmasa dahi cehalet 

içindedir ve kendi nedenini haklı neden olarak kabul edip ona inanmaktadır460. 

Grotius’a göre haklı bir savaşın tek haklı nedeni savaş açılan tarafın öncesinde 

bir haksızlığın faili olması durumudur. Başkaca bir neden yokken savaşın ilanı ve bu 

savaşın devamı haklı bir savaş olarak değerlendirilemez. Grotius’a göre “Savaşın tek 

haklı nedeni, şüphesiz kendisine karşı savaş açtığımız kimsenin, bize karşı daha önce 

bir haksızlık işlemiş olmasıdır.” demektedir. Eğer bir savaş haklı bir nedene 

dayanmıyorsa o savaş haksız bir savaş olarak nitelendirilmelidir461. Grotius, Vitoria gibi 

dini farklılıkların başlı başına bir haklı neden oluşturmadığını belirterek karşı tarafa 

yönelik silah kullanılmasının tek haklı sebebi olarak saldırı durumunda devletin 

sınırlarının, halkının, düzeninin korunması dolayısıyla meşru müdaafada bulunulmasını 

kabul etmektedir462.  

Walzer’ın Haklı Savaş düşüncesi insan hakları bağlamında şekillendiği için söz 

konusu hajların savunulması noktasınd girişilecek savaşları haklı nedene dayalı savaşlar 

olarak görme eğilimindedir. Walzer’a göre bir savaşta üç haklı nedene dayanılabilir. 

                                                            
460  Lynn H Miller,. “The Contemporary Significance of the Doctrine of Just 

War.” World Politics, vol. 16, no. 2, 1964, s.. 255–256, 

www.jstor.org/stable/2009507. (Erişim T. 23.09.2018) 

461  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, 72. 

462  James Turner Johnson, “The Idea of Deffense in Historical and Contemporary 

Thinking About Just War”, Journal of Religious Ethics, Vol. 36, No.4, 2008, s.550 

https://www.researchgate.net/publication/227954561_The_Idea_of_Defense_in_His

torical_and_Contemporary_Thinking_about_Just_War (Erişim T. 24.09.2018) 

http://www.jstor.org/stable/2009507
https://www.researchgate.net/publication/227954561_The_Idea_of_Defense_in_Historical_and_Contemporary_Thinking_about_Just_War
https://www.researchgate.net/publication/227954561_The_Idea_of_Defense_in_Historical_and_Contemporary_Thinking_about_Just_War
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Bunlar meşru müdafaa hakkı, en üst derece olağanüstü durum istisnası ve müdahale 

gerekliliğidir463.  

Walzer’a göre egemen bir devlette yaşayan vatandaşlar bu egemen devletin 

sınıları içerisinde yaşarken dışarıdan gelecek tehditlere ve etkilere göre değil bağımsız 

bir biçimde yaşama hakkına sahiptirler. Devletler bireysel hakların devredilmesiyle 

oluştuğu için kendisine devredilen bu hakların korunmasında sorumlu aktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bunun dışarıdan engelenmesi bu toplumda yaşayan 

insanları, hayatlarını ve haklarını etkilediği oranda savaşmak zorunda kalabilirler. Bu 

noktada Walzer’ “saldırganlık kuramı” dediği bir kavramsallaştırmaya gitmektedir. 

Saldırganlığa karşı verilen iki şiddet türü tepkiyi haklı çıkarabilir. İlk olarak saldırıya 

uğrayanın meşru müdafaa savaşı diyebileceğimiz tür, ikinci olarak da saldırılan devletle 

birlikte uluslararası toplumun üyelerinin bozulan hukuku tekrar tesis etmeye yönelik 

savaş türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan çıkarılabilecek sonuçsa uluslararası 

hukuka uygun şekilde ancak sadece saldırganlık durumu savaşın haklı nedeni 

olabilmektedir464. 

Walzer’a göre savaş başlatmanın uluslararası hukukta haklı neden sayılabilecek 

tek sebebi saldırıya-haksızlığa uğramış olmak gelmektedir. Kendinden önceki 

düşünürler gibi siyasi anlamda farklı rejime tabi olmak ya da dinsel farklılıklar savaş 

için haklı birer neden oluşturmamaktadır. Walzer’ın ifadesiyle, 

“...Hakları savunmak, savaşmak için bir sebeptir. Bunun tek sebep 

olduğunu yeniden ve son kez vurgulamak istiyorum. Legalist paradigma, 

başka her tür savaşı devre dışı bırakır. Önleyici savaşlar, ticaret savaşları, 

                                                            
463  Hudson, Kimberly A. ,Justice, Intervention, and Force in International Relations: 

Reassessing Just War Theory in the 21st Century. Routledge, 2011, s. 9-14. 

464  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 97-99. 
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genişleme ve fetih savaşları, din savaşları, devrim savaşları, askeri 

müdahaleler gibi savaşların tümü yasaklanmıştır; hem de mutlak bir 

yasak konmuştur, tıpkı bunların yerel toplumlardaki eşdeğerlerinin kamu 

hukuku tarafından dışlanması gibi. Teze bir de öbür taraftan bakarsak, 

tüm bunlar başlatan tarafın payına saldırgan bir eylem olarak kabul edilir, 

tıpkı yerel toplumdaki eşdeğerlerine evler ya da sokaklarda karşı 

koyulması gibi, bu eylemlere güç kullanarak direniş gösterilmesi 

haklıdır. 465” 

Walzer bunları söylemekle birlikte legalist paradigmanın çok dar bir yoruma izin 

verdiğini bunun da uluslararası hukukçuların konuyla ilgili ne düşündüklerinden 

ibarettir diyere Haklı Savaş düşüncesinin daha kapsamlı ele alınabileceğini belirtir. Bu 

nedenle de pozitif hukukun yanında ahlaki tez dediği Haklı Savaş düşüncesinin de hem 

de savaş konvansiyonu dediği kavramsallaştırmanın da birlikte ele alınması gerektiğini 

belirtmektedir466.  

İnsan hakları perspektifinden müdahaleler konusuna yaklaştığını ileri süren 

Walzer, ahlaki anlamda insanlığın vicdanını yaralayan toplu katliam, etnik temizlik ve 

devlet terörü gibi suçlar söz konusu olduğunda bu durumların gerçekleştiği devletlerden 

başka bir devletin ahlaki yükümlülüğü olmadığını ve fakat müdahale etmesi 

gerekliliğini ya da müdahale etmeye yetkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu yetki 

kavramını ahlaki anlamda yükümlülük olmaması fakat müdahaleye yetkili olması 

                                                            
465  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 112. 

466  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 78-79 
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nedeniyle “kusurlu görev” olarak adlandırmaktadır467.  Walzer bu açıdan bakıldığında 

ABD’nin Bosna’ya müdahalesini savunurken, ABD’nin Vietnam’da gerçekleştirdiği 

savaşın emperyal bir saikle yapıldığını belirtmektedir. Burada kriterin insan haklarının 

ağır ihlali durumunun söz konusu olması gerektiğini belirterek devletin yönetimi ya da 

ideolojisiyle alakalı bir durumun askeri müdahale için haklı neden olamayacağını 

belirtmektedir. Walzer insancıl durumlar nedeniyle müdahalelerin istismara açık 

olduğunu kabul ederek her ne olursa olsun insanlık konusunda vahşet ve acı durumlar 

büük boyutlarda gerçekleşiyorsa ve devlet otoritesi bunu engellemiyor ya da 

engelleyemiyorsa askeri müdahaleler ahlaken gerekli olabilir demektedir. Askeri 

müdahalede bulunanlar söz konusu insancıl amaçlarına ulaştıklarında da bulundukları 

devleti terk etmelidirler468.  

Haklı Savaş düşünürlerinin büyük bir kısmı Haklı Savaşın ancak bir savunma 

savaşı olması durumunda haklı bir nedenden bahsedilebileceği konusunda görüş 

belirtmiştir. Bu nedenle saldırı savaşlarının Haklı Savaşlar olarak nitelendirilmesine 

karşı çıkmaktadırlar469. Fakat burada “savunma savaşı” kavramının nasıl algılanması 

gerektiği büyük önem taşımaktadır. Söz konusu kavramın günümüzde özellikle 

ABD’nin “11 Eylül” saldırısına uğraması sonucunda fazlasıyla esnetildiği açık bir 

gerçek olarak kabul edilebilir. Geçmiş dönemlerde bazı Haklı Savaş kuramcılarının 

görüşlerinde değindiği, günümüzde de Bush doktrini olarak ortaya çıkan görüşlere göre 

                                                            
467  Michael Walzer, “The Argument about Humanitarian Intervention”, Dissent, 

Vol:49, No:1, 2002, s.5-6. https://www.dissentmagazine.org/article/the-argument-

about-humanitarian-intervention (25.09.2018) 

468  Michael Walzer, Arguing about War, Yale University Press, New Heaven, 2004,  

s.69-70. 

469   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 2. 

https://www.dissentmagazine.org/article/the-argument-about-humanitarian-intervention
https://www.dissentmagazine.org/article/the-argument-about-humanitarian-intervention
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bazı saldırı savaşları savunma amacı taşımaktadır ve bu nedenle Haklı Savaş 

prensiplerine uygundurlar. Söz konusu görüş haklı neden prensibi açısından bir istisna 

getirmektedir. Bu istisnada önemli olan savunmak için saldırı kapsamında da olsa, 

savaşın amacı önceden gerçekleştirilmiş bir kötülüğü cezalandırmak olmalıdır. Fakat 

günümüzde dar yorumlanması gereken bu istisnanın kural haline geldiği durumlarla 

sıkça karşılaşılmaktadır.     

b. Son Çare 

Haklı Savaş teorisinin ilkelerine her düşünür tarafından eşit oranda önem 

gösterilmemiştir. Bazı ilkeler diğerlerine oranla daha fazla önemsenirken bazı ilkelere 

de bazı düşünürler hiç yer vermemiştir. Son çare Haklı Savaş ilkeleri arasında 

düşünürler tarafından neredeyse en az değerlendirilen ilkelerden biridir. Askeri kuvvet 

kullanımı ancak bütün barışçıl yöntemler denendikten sonra başvurulabilecek bir yol 

olmalıdır. Son çare prensibine göre devletler kuvvet kullanımına başvurmadan önce 

hakeme veya uluslararası örgütlere başvurma, aracılık kurumu yoluyla barış yolunu 

açma gibi barışçıl yolları tüketmelidirler470. Bu ilkeye göre savaşın haklı bir savaş 

olabilmesi için, tüm barışçıl yöntemlerin tükenmiş ve savaşın zorunluluk olarak kendini 

dayattığı bir evreye girilmelidir.   

Cicero savaşın tüm çareler tüketildikten dolayısıyla herhangi bir çare 

kalmadığında söz konusu olabileceğini belirtmektedir. Cicero’ya göre bir tartışmayı 

bitirmenin iki yolu söz konusudur. Bunlardan ilki iletişim kurarak, ikincisiyse fiziksel 

güç kullanarak. Ancak ilk koşul önce iletişim kurmaktır, iletişim işe yaramazsa ancak 

güce başvurulabilir.471 

                                                            
470   Guthrie; Quinland, Just War-The just war tradition: Ethics in modern warfare, s. 13. 

471  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s.58 
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Walzer’a göre yayın olan inanç savaşın son çare olmasıdır ve amacın elbette 

barış elde edilmesidir demekle birlikte bu son çare ilkesinin çok muğlak bir ifade 

olduğunu belirtmekte ve son çarenin ne olduğu sınırlarının nerede başlayıp nerede 

bittiğinin kesitirilmesinin çok zor olduğunu belirterel bu ilkeye önem atfetmemiştir. 

Walzer’a göre bir adım daha atılırsa son çarenin safhasının belirlenmesinin imkansız bir 

çaba olduğunu ileri sürerek her zaman savaştan kaçınmak için bir son şansın 

olduğundan bahsetmenin mümkün olduğundan bahsetmektedir. Walzer’a göre haklı 

neden ilkesine yoğunlaşılmalıdır çünkü haklı neden gerçekleştiğinde savaşa 

başvurmanın yeterli olacağını son çarenin muğlak bir ifade olarak askıda kalacağını ileri 

sürmektedir. Walzer’a göre savaş hakkı doğduğu andan itibaren son çareyi tartışmaya 

gerek yoktur çünkü savaş yasal hale gelmektedir472. 

James Turner Johnson savaşın son çare olarak ele alınmasına Walzer’dan farklı 

bağlamda yaklaşmaktadır. Johnson’a göre yüzyılımızda kitle imha silahlarının ve 

nükleer gücün varlığı bir devlet adamının savaşa karar vermesini oldukça 

güçleştirmektedir. Bu nedenle askeri güç kullanımına karar verirken elindeki tüm 

olasılıkları değerlendirip amaçla orantılı olacak en iyi seçeneği seçmesinin gerekliliği 

üzerinde durmaktadır. Bu anlamda savaşın son seçenek olması gerektiği hususu 

üzerinde duran Johnson bu ilkenin elbette askeri gücü sonsuz bir döngü içerisinde 

                                                            
472  Peter Steinfels, “Beliefs; The just-war tradition, its last-resort criterion and the 

debate on an invasion of Iraq”https://www.nytimes.com/2003/03/01/us/beliefs-just-

war-tradition-its-last-resort-criterion-debate-invasion-iraq.html (Erişim T. 

25.09.2018) 

https://www.nytimes.com/2003/03/01/us/beliefs-just-war-tradition-its-last-resort-criterion-debate-invasion-iraq.html
https://www.nytimes.com/2003/03/01/us/beliefs-just-war-tradition-its-last-resort-criterion-debate-invasion-iraq.html
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sonsuza kadar ertelemek anlamına gelmediğini belirtmektedir473. Johnson’a göre 

değerlendirilen tüm seçenekler sonunda mantıki olarak kullanılması gereken herhangi 

bir araç kalmadığında geçerli olabilecek bir ilke olarak savaşın son çare olmasını 

değerlendirmektedir474.  

Lango’ya göre son çare ilkesi gereklilik kapsamında hukukta yer bulmaktadır ve 

saldırının önlenmesi veya durdurulması amacına yönelik her tercih tüketildikten sonra 

askeri kuvvet kullanmaktan başka bir yöntem kalmaması durumuna karşılık 

gelmektedir475. Lango’ya göre son çare ilkesi bir savaşın haklı neden şartlarından birini 

oluşturmakta uluslararası hukuk açısından değerlendirildiğinde de bu ilkenin 

yerindeliğiyle ilgili olarak bir savaşın meşruiyetinin tartışılması gerektiğini ileri 

sürmektedir476. Lango’ya göre BM önleyici askeri güç kullanımına karar verirken 

Güvenlik Konseyi son çare ilkesini göz önünde bulundurmazsa haksız bir savaşa 

sebebiyet verebilecektir.477  

                                                            
473  Cıan O’drıscoll, “James Turner Johnson’s Just War Idea: Commandıng The 

Headwaters Of Tradıtıon”, Journal Of International Political Theory, Edinburgh 

Univeristy Press, 4(2) 2008, 202-203. 

474  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, 661-662. 

475  John W. Lango, Preventıve Wars, Just War Prıncıples, And The Unıted Nations, 

The Journal of Ethics, 9, Springer, 2005, s. 261. 

476  Lango, Preventıve Wars, Just War Prıncıples, And The Unıted Nations, The Journal 

of Ethics, s.258 

477  Lango, Preventıve Wars, Just War Prıncıples, And The Unıted Nations, The Journal 

of Ethics, s. 260. 
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2. Ius In Bello 

a. Savaşan-Sivil Ayrımı (Ayrım Gözetme) 

Ayrım gözetme prensibine göre savaş sırasında sivillere saldırılmamalıdır. 

Sivilden anlamamız gerekense; savaşta bir tarafa zarar verme durumunda olmayan 

silahsız kişiler veya zarar verenlere yardım etmeyen kişilerdir478. Savaşta doğru hedef 

seçimi hayati önem taşımaktadır. Haklı olduğu iddia edilen bir savaşta hedefler arasında 

ayrım yapma zorunluluğu doğmaktadır. Çünkü askeri hedef seçme zorunluluğu 

keyfiyete dönüşüp sivil unsurların da saldırıya uğraması savaşın haklılığına zarar 

getireceği görüşü hakimdir. Savaşanların ön kabul olarak orduya gönüllü olarak 

girdikleri varsayılır ve savaş sırasında askeri hedeflerin vurulması hem ahlâka hem de 

hukuka aykırı kabul edilmemektedir479. Bu durumun aksi olarak masumların ve savaşa 

katılmayanların saldırının muhatabı olmalarıysa iradelerine aykırılık teşkil etmesi 

dolayısıyla hem ahlâka hem de hukuka aykırı olarak değerlendirilmektedir480.  

Tarihsel süreçte savaşta ayrımı gözetilecek kişiler, sınıflar vb. değişmektedir. 

Sürece kısaca bakılacak olursa, Augustinus’a göre askerler, ruhban sınıfı ve 

savaşmayanlar ayrıma tabi tutulmalıdır. İlk olarak askerler komuta altında bulundukları 

zaman diliminde insanları öldürme noktasında yükümlü değillerdir çünkü düşmanı 

öldürme konusunda emir almışlardır ve eğer emri yerine getirmezlerde kendilerinin 

cezalandırılacaklarını bilmektedirler. Düşmanı öldüren bir asker yasanın bir emrini 

yerine getirmektedir ve görevini kişisel arzularından uzak bir şekilde yapmaktadır. 

Augustinus’a göre görevi gereği düşmanı öldüren bir asker insan öldürme 

                                                            
478  Guthrie; Quinland, Just War-The just war tradition: Ethics in modern warfare, s. 14. 

479   Walzer, Arguing about War, s. 65 vd. 

480   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 3. 
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suçlamasından dolayı başka yöneticiler tarafından da suçlanamayacaktır. Askerlerin 

insan öldürmesi günahtan da muaftır Augustinus’a göre çünkü bu askerlerin asli 

görevidir. Eğer askere emir veren günahkar bir hükümdar dahi olsa asker hükümdarın 

emrine uymalıdır aksi taktirde kanunları uygulamama ve devlete ihanetten dolayı ceza 

alması yerinde olacaktır481. İkinci olarak Augustinus’a göre ruhban sınıfından olanlar 

özellikle eziyet etmek için aranmıyorlarda yerlerinde kalmalı ve insanları ruhani 

besinlerle beslemeye devam etmelidir. Ancak eziyet için aranıyorlarsa Kitabı 

Mukaddes’te yazdığı üzere “Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size 

doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu gelinceye dek İsrail’in bütün kentlerini dolaşmış 

olmayacaksınız.482” denmesine atıf yaparak başka şehre kaçmaları gerekliliğini 

belirtmektedir. Augustinus’a göre üçüncü ayrımdaki savaşmayanlar için düşmanın eline 

düşmeleri durumunda merhamet gösterilmesi ve hoşgörüyle yaklaşılmasını gerektiğini 

belirtmektedir. Augustinus Boniface’ye yazdığı “letter 189’a 6”da “Başkaldıranlara ve 

direnenlere karşı şiddet kullanılmasının uygun olacağı gibi yenilmiş veya esir düşmüş 

olanlara karşı da merhamet uygun düşer, özellikle gelecekte barış için sorun 

oluşturmayacağı düşünülenler için483” diyerek bu konudaki görüşlerini dile 

getirmektedir. 

Aquinas’a göre adil bir insanın öldürülmesi öldürenin ağır bir günah işlediğini 

gösterir. Doğal yasayla yasaklanmış bir fiili işleyen kişi merhamete sığmayan bir 

eylemde bulunmuş olacağını hiç zarar görmeyi hak etmeyen birine zarar vererek adalete 

                                                            
481  Mattox, Saint Augustinus ant the Theory of Just War, s. 62-63. 

482  Kitab-ı Mukaddes ,Yeni Ahid, Matta, Bap 10,23, https://incil.info/kitap/Matta/10 

(Erişim T. 26.09.2018) 

483  Augustinus, “Letter 189, 6”, (Erişim T. 

26.09.2018),http://www.newadvent.org/fathers/1102189.htm. 

https://incil.info/kitap/Matta/10
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aykırı bir davranışta bulunmuş olacağını, toplumun iyilik yönünden eksileceğini ve 

nihayetinde de Tanrı’nın buyruğuna aykırı geldiğini ileri sürmektedir484. Aquinas Kitab-

ı Mukaddes’ten “Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. 

Çünkü ben kötü kişiyi aklamam.485” örneğini vererek masum ve dürüst kişilerin 

öldürülmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Söz konusu nedenlerle Aquinas her ne olursa 

olsun masum ve dürüst kişilerin öldürülmelerini yasal bulmamaktadır486.  

Aquinas’ın sivil-savaşan ayrımı açısından önemi “Summa Theologica” adlı 

eserinin ikinci bölümünün ikinci kısmında 64. sorunun 7. bendindeki ifadesi olan 

“...hiçbir şey bir olayın iki yönünün olmasına engel teşkil etmez487” üzerinden 

şekillenmiştir. Bu ifadeden yola çıkarak günümüzde “çift etki” olarak kabul edilen 

tanım doğmuştur. Çifte etki kavramını günümüzde bazı Haklı Savaş düşünürleri 

                                                            
484  Thomas Aquinas, Summa Theologica, Second Part Of The Second Part : L.63, C.7., 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf (Erişim T. 

27.09.2018) 

485  Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit, Çıkış, Bap 23, 7, https://incil.info/kitap/exo/23 

(Erişim T. 27.09.2018) 

486  Thomas Aquinas, Summa Theologica, Second Part Of The Second Part : L.63, C.7., 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf (Erişim T. 

27.09.2018) 

487  Thomas Aquinas, Summa Theologica, Second Part Of The Second Part : L.63, C.8., 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf (Erişim T. 

27.09.2018) 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
https://incil.info/kitap/exo/23
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
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olumlarken bazı Haklı Savaş düşünürleriyse reddetmektedir. Çift etki tanımının ilk 

kullanıcısı olması bakımından Aquinas önem teşkil etmektedir. Aquinas savaş sırasında 

ölümlerin gerçekleşmesinin savaşın doğası gereği var olduğunun kabul edilmesi 

gerektiğini belirtir. Fakat savaşa sadece öldürmek eylemini gerçekleştirmek için 

girişilmesi durumunda girişilen savaşın hiçbir nedenle haklı olamayacağını da 

eklemektedir. Aquinas’a göre haklı bir savaşta niyet öldürmek değil düşmanı 

durdurmak olmalıdır, eğer savaş sırasında kurallar ihlal edilirse haklı bir savaş haksız 

bir savaşa dönüşebilecektir. Aquinas masumların bazı zorunlu koşullar gerektirdiğinde 

öldürülebileceklerini “çift etki” ilkesiyle açıklamaktadır. Aquinas; “…bir masumu 

yalnızca öldürmek niyetiyle öldürmek her türlü hakkı ihlal anlamına gelir. Fakat, 

hukuki ve gerekli olan bir şey yapılırken masumun kazaen ölmesi doğal, kutsal ya da 

yazılı hukuka aykırı değildir488.” diyerek “çift etki” ilkesini ilk meşrulaştıran 

düşünürlerden olduğu söylenebilir489.  

Ancak burada Aquinas’ın ifade ettiği ölüm ikincil niteliktedir dolayısıyla istenen 

bir sonuç olmamakla birlikte gayri ihtiyari ortaya çıkmaktadır. Aquinas’ın aslen bilinçli 

bir öldürme durumunun yasak olduğunu söylemesi söz konusudur. Aquinas masumların 

öldürülmesinin yasak olduğunu söylese de “çift etki” üzerine yaptığı yorum daha 

sonraki tarihsel süreçte Haklı Savaş düşüncesi üzerinden savaş esnasında masumların 

bazı kaçınılmaz durumlarda öldürülmelerinin meşru olarak görülebileceği kabulüne yol 

                                                            
488   St. Thomas Aquinas, The Summa Thologica (çev.) Fathers of the English 

Dominican Province, Benziger Bros. Edition, 1947 (§ II-II,q 64,avıı)’dan aktaran 

Ereker,  “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 13. 

489   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 13 
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açmıştır ve bu durum belirli bir hedefe askeri güç kullanımı durumunda oluşacak ikincil 

zararlar yaklaşımının dayanak noktasını oluşturmuştur490.  

Haklı Savaş düşüncesinde yukarıda belirtildiği gibi bazı düşünürlere göre 

sivillerin bazı durumlarda öldürülebileceği kabul edilmiştir ve bu durum “çifte etki” 

kavramıyla açıklanmaktadır491. Çifte etki bir ahlaki doktrin olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çifte etki kavramı üzerinde ilk olarak Orta Çağ’da Katolik ahlakçılar 

çalışmalar yapmıştır. Katolik ahlakçılar çifte etki kavramına askeri örneklerle yaklaşmış 

ve askerin hedefini vurması durumunda sivillerin de zarar göreceğini öngörüyorsa, 

askerin ahlaki olarak nasıl davranması gerektiği üzerinde durmuşlardır492.   

Çift etki, sivil unsurlara saldırılmasını mutlak olarak yasaklayan ilke ile makul 

kabul edilebilecek askeri harekatları uzlaştırmanın bir yolu olarak tanımlanabilir. 

Askerlerin savaşma haklarının yanı sıra yükümlülükleri de vardır. Bu yükümlülüklerin 

en başında sivillerin haklarının gözetilmesi gelmektedir. Askeri birlikler siviller 

açısından sebep oldukları tehlikeyi en aza indirgemekle yükümlüdürler493. Sivillerin 

gerekli itinayı görme haklarının olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Sonuç olarak 

çifte etki ilkesi açısından önemli olan şartlar;  

- Gerçekleştirilen eylem meşru bir savaş eylemi olmasının yanında kendi 

içinde iyi ve tesirsiz olarak nitelendirilebilmelidir. 

- Ahlaki olarak doğrudan bir etkisi varsa bu etki kabul edilebilir boyutta 

olmalıdır. 

                                                            
490  Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, s. 48. 

491   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 4. 

492   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 213. 

493   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 214-218. 
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- Eylemde bulunan kişi iyi niyetli olmalı, kabul edilebilir etkiyi hedeflemeli, 

kötü etkiyi amaçları dışında bırakmalı ve kötü etkiyi amacına ulaşmak için araç olarak 

kullanmamalıdır. Eylemi gerçekleştiren öngörülebilir kötü etkiyi en aza indirgemek için 

çaba sarf etmeli ve gerekirse bunu sağlamak için bedel ödemelidir.  

- Meydana çıkacak iyi etki kötü etkiyi telafi edebilecek oranda olmalıdır. 

- Siviller açısından kötü sonuçlar doğurması muhtemel askeri eylem, çifte etki 

ilkesine göre yukarıdaki şartları gerçekleştirdiği ölçüde meşru olarak 

nitelendirilebilecektir494.  

Ayrım gözetme ilkesi Haklı Savaş düşüncesi açısından savaşın ahlaki sınırlar 

içerisinde yürütülebilmesi açısından önemli bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadrı. 

Walzer’a göre devletlerin savaşa girme nedenleri insanların hayatlarının korunması 

olması nedeniyle masum ve sivil halkın savaş sırasında zarar görmemesi gerekmektedir. 

Bu ilke gereği savaşa müdahil olmayan insanlara zarar verilmemelidir. Bu saldırgan 

devletin vatandaşları için de geçerli bir ilke olarak değerlendirilmeli masum sivil halk 

her ne olursa olsun saldırının muhatabı olmaktan muaf tutulmalı ve askeri gücün bilinçli 

olarak hedefi haline gelmemelidir. Savaşan orduların askerleri birbirlerinin düşman 

olarak gördükleri devletlerin sivil vatandaşlarının hayatlarına kast etmemeli ve sivillerin 

hayatlarını etkileyecek temel ihtiyaçlarını görememelerine yönelik saldırılarda 

bulunmamalıdır495. 

                                                            
494   Kenneth Dougherty, General Ethics: An Introduction to the Basic Principles of the 

Moral Life According to St. Thomas Aquinas, Peekskill, New York, 1959, s. 65-

66’dan aktaran, Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 214. 

495  Jerome Slater, “On Michael Walzer, Gaza and the Lebanon War”, Dissent 

University of Pennsylvania Press Volume 54, Number 1, 2007 , s. 95-96. 
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Walzer masum sivil insanların savaş sırasındaki dokunulmazlıkları konusunda 

hassas davransa da “çift etki” kavramına ek olarak “en üst derecede olağanüstü durum” 

yaklaşımını ileri sürerek ve ayrım gözetmeyle ilgili kesinliğe istisna getirmektedir. 

Walzer çift etki kavramının masumların öldürülmesi noktasında askeri sorumluluğun 

üstünü kapatmaya gerekçe sağladığını belirtmektedir496. Çift etkiyi ahlaki bir doktrin 

olarak kabul eden Walzer’a göre gerçekleştirilen eylem esnasında iyi niyetli 

olunmasının yeterli olması dolayısıyla askerlerin kötü niyetli olmadıkları sürece 

sonuçtan muaf olmalarına kapı araladığını ileri sürmektedir. Bu durum istismar 

edilmeye açıktır çünkü askeri eylemi gerçekleştirenlerin masum sivillere kötülük yapma 

amacı gütmedikleri sürece orantılı davranma çerçevesinde bu çok önemli hususta 

oldukça rahat davranmalarına olanak vermektedir497. Walzer çift etki ahkali doktrinin 

askeri eylemi gerçekleştirenin iyi niyetli olması durumunda dolayıısyla meydana 

gelecek olumsuz durumun farkında olması durumunda ve bu olumsuz durumun 

vahametinin en aza indirilmesi noktasında savunulabileceğini belirtmektedir498. Walzer 

masum sivillerin hayatını kurtarma ihtimali askerlerin hayatlarını riske atacak bir durum 

yaratıyorsa söz konusu riskin alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu risklerin somut 

olayda nereye kadar varacağının belirlenmesinin zor olması durumundaysa masum 

sivillerin zarar görmemesi için en uç noktaya kadar zorlamak gerektiğini ancak risk 

arttığı zaman askeri operasyon bitecek ya da tekrarlanamayacak duruma gelmesi 

noktasında risk almanın mantıklı sınırlar dışına çıkacağını ve böyle bir durumda ağır bir 

bedel ödemektense risk almanın kesilebileceğini belirtmektedir. Walzer’a göre çift 

etkinin savunulabilir olduğu nokta ancak “çifte niyet”in unsurlarının gerçekleşmesiyle 

mümkündür ki bunlardan ilki “iyi etki”nin yani iyi bir sonun elte etme niyetinin varlığı 

                                                            
496  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 213. 

497  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 215.  

498  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 216. 
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olarak karşımıza çıkarken ikinci unsur öngörülebilir kötü etkinin mümkün olduğunca 

azaltılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Walzer masum sivillere yönelik gerekli 

oranda itinayla yaklaşılması gerekliliği söz konusuyken askeri personelin daima 

sivillerden daha fazla riske atılması gerektiğini savunmaktadır499.  

Walzer masum sivillerin her bakımdan askeri unsurların yarattıkları 

tehlikelerden uzak tutularak maksimum seviyede korunması gerektiğini ileri sürerken 

“en üstün derece olağanüstü durum” olarak tanımladığı artık tehlikenin insan 

hayatlarının kaybedilmesinin sınırlarını aştığı ve tüm değerlerin yok edilme tehlikesiyle 

karşı karşıya olduğu durumlarda bazı istisnaların söz konusu olabileceğini iddia 

etmektedir. Söz konusu durumun gerçekleşmesi durumunda savaş sırasında sivillerin 

dokunulmazlığının askıya alınarak ortadan kaldırılabileceğini savunmaktadır. Bu en üst 

derece olağanüstü durumda söz konusu olan varlığımızın dayandığı değerler ve kollektif 

anlamda varlığımızın çok yakın bir tehlikeyle karşılaştığı durumlarda söz konusu 

olmaktadır500. Walzer’a göre bu olağanüstü durumun ideolojik yönden istismar 

edilmeden hayata geçirilebilmesi için iki ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan ilki tehlikenin 

yakınlığı, ikincisiyse tehlikenin doğasıyla ilgilidir. Her iki ölçüt de kümülatif olarak 

bulunmalıdır. Olağanüstü durumda aşırı önlemlerin gerekliliği söz konusuysa 

karşılaşılan tehlike kaçınılmaz derecede yakın ve sıradışı şekilde dehşet verici bir 

durumun söz konusu olması gerekmektedir501. Walzer bu duruma örnek olarak Adolf 

Hitler’in uygulamalarını ve Nazi Almanyası’nın verdiği savaşı verir. Tarihin bu 

döneminde insani değerlerin son derece büyük bir tehdit altında olduğunu, bu tehdidin 

ortaya çıkardığı tehlikenin yadsınamaz şekilde yakın bir tehlike olduğunu, böyle bir 

                                                            
499  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 217. 

500  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 334-338 

501  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 334. 
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durumda en üst derece olağanüstü durumun gerçekleştiğini belirtmektedir502. Walzer’a 

göre böylesi olağanüstü bir durumda masum sivil de olsa insanların hakları askıya 

alınarak savaş konvansiyonun ihlal edilmesi söz konusu olabilir. Walzer savaşı 

yürütmenin ahlaki sınırları olduğunu ama yukarıda belirttiğimiz ölçüt dahilinde bu 

sınırların aşılabileceği istisnai zamanların varlığını ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Walzer söz konusu ender durumlarda mevcut felaketten daha büyük bir felakete sebep 

olmamak koşuluyla bu olağanüstü durumu ortadan kaldırmak ya da önelemek için 

askeri gerekliliklerin doğası gereği ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakta serbest 

kalacağımızı belirtmektedir. Walzer bu noktada çift etki öğretisinde olduğu gibi 

insanların öldürülmesini bir yan unsur olarak değil en üst derece olağanüstü durum 

kavramsallaştırmasıyla masum sivil insanların kasten öldürülebileceğini ileri 

sürmektedir. Walzer bu kavramsallaştırmanın da istismar edilmeye elverişli bir 

yaklaşım olduğunu kabul ederek savaşmanın ve kazanmanın böyle bir durumda dahi 

başka araçlarla imkanlı olduğu müddetçe savaş tehdidinin masum sivillere 

yönlendirilemenin zorunlu bir koşul olmadığını belirtmektedir503. Walzer Nazi 

Almanyası’ndan örnek vererek savaşın ilk başlarında müttefiklerin gerçekleştirdiği 

bombardımanların bu olağanüstü duruma bir tepki olarak savaş konvansiyonlarını 

uygun şekilde aşabilecek uygulamalar olduğunu belirtmekte fakat savaşın bitmesine 

yakın dönemde müttefiklerin Alman şehirlerini (Dresden, Hamburg vb.) 

bombalamalarındaki amacın masum sivillerin maneviyatlarında çöküntü yaratmak 

olmasının bu olağanüstü durumun geride kalması nedeniyle mahkum etmektedir504. 

Walzer en üst derecede olağanüstü durum konusunda diğer bir örneğinde ABD’nin 

Japonya’ya karşı gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarını verir. ABD’nin Japonya’ya 

                                                            
502  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 336. 

503  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 338. 

504  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 346-348. 
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karşı gerçekleştirdiği saldırıda artık en üst derecede olağanüstü durum söz konusu 

değildir çünkü ABD açıkça savaşı kazanmış olmasına rağmen Japon kentleri 

Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye atom bombası atarak savaşın daha kısa sürede bitmesi 

amacıyla yüzbinlerce masum sivil insanın ölümüne sebep olmuştur. Savaşın daha kısa 

sürede bitirilme amacı masum sivil insanların ölümlerinin ahlaki yönden 

haklılaştırılamayacağını ileri sürerek o dönemde artık Japonya’nın Nazi Almanya’sı 

kadar insani değerler açısından büyük tehdit oluşturmadığını bu nedenle Japonya’yı 

mağlup etmiş olmanın yeterli olması gerektiğini ülkeyi işgal edip yönetimi yıkma 

amacının aşırı amaçlar olduğunu belirtmektedir505. Walzer II. Dünya Savaşı’nın bu 

bağlamda dönüm noktası olarak 1942 Temmuz ayındaki askeri karar değişikliklerinin 

olduğunu belirterek bu zamana kadar gerçekleştirilen bombardımanlarda ayrım gözetme 

ilkesine riayet edilerek meşru askeri hedefler vurulurken bu tarihten sonra masum sivil 

halkın yaşadığı şehirlerin bombalanması kararının ahlaki anlamda sorunlu olduğunu 

belirtmektedir506. Walzer, savaş sürdürülürken haklı sebeplere dayalı şekilde bitirilme 

noktasına ulaşılığ en üst derece olağanüstü durum ortadan kalktıktan sonra savaş 

konvansiyonu ihlalleri yaparak savaşa devam etmenin saldırganlık suçunu 

oluşturduğunu belirtmektedir507. Sonuç olarak Walzer en üst derecede olağanüstü 

durumun yenilginin kapıya dayandığı durumlarda, bu yenilgi durumu da siyasi 

topluluğun felaketi olacaksa ancak bu durumda faydacı hesaplar yaparak savaş 

kurallarının delinmesine izin verilebileceğini düşünmektedir. Ancak tehlikede olan 

durumun savaşın bitiş zamanı veya kapsamıysa o zaman savaşın kurallarının delinmesi 

saldırganlık suçuna sebebiyet verecektir. 

                                                            
505  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 349-355. 

506  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 339-340. 

507  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 356. 
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Teknolojinin gelişmesiyle silah ve imha gücünün gelişmesi paralellik 

göstermektedir. Tarihsel süreçte savaşılan alan genişlemiş ve savaş tüm unsurlarıyla 

topyekünleşmiştir. Böylelikle sivillerin de askeri hedeflerden ayrılması güçleşmiştir. 

Sivil unsurları askeri unsurlardan ayırıp ayırmama kararı genel olarak egemen gücün 

verdiği bir karara bağlıdır. Bu durum bazen saldıran ülkenin aleyhine savunan ülkenin 

lehine kullanılmaktadır. Fakat tarz kararlar sivillerin iradelerinden çok karşılaşılan 

durumda izlenecek stratejinin gereklerine göre alınmaktadır. II. Dünya Savaşı’nda 

Leningrad savunmasında Stalin’in sivil unsurların kenti terk etmesine izin vermemesi 

buna örnek teşkil edebilir. Stalin bu kararıyla yüz binlerce sivilin ölmesine neden 

olmuştur. Bu kararın alınmasının altında yatan etken, askerlerin sivillerin de 

bulundukları bir şehri boş bir şehirden daha istekli şekilde savunacaklarını 

düşünmesidir. Stalin’in bu kararı 1943’te kuşatma kalkana kadar bir milyondan fazla 

sivilin açlık ve hastalık sebebiyle ölmesine neden olmuştur508. Sivillerin savaşta askeri 

avantaj sağlamak için feda edilmesi örneğine yakın tarihten örnekler de bulmak zor 

değildir. Irak’ın devrik lideri Saddam’ın askeri unsurlarını Bağdat gibi büyük şehirlerde 

sivil unsurların yoğunlukla bulunduğu bölgelere kurması veya 1999’da Sırp lider 

Slobodan Miloseviç’in NATO saldırılarından korunmak için insanları zorunlu canlı 

kalkan 509olarak kullanması örnek verilebilir. Bu gibi durumlarda da görülmektedir ki 

sivillerin kaderi kendi liderlerinin veya egemenlik iddiasında bulunanların insafına 

kalmış görünmektedir. Bu durum Haklı Savaş düşüncesine göre ahlaki olmamakla 

birlikte özellikle insancıl hukuka uyma yönünde çaba gösteren tarafın zorlanacağı 

durumlar da yaratmaktadır. Bu tarz durumlar da göstermektedir ki yukarıda da 

                                                            
508   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 228-231. 

509   Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bknz. Serkan Köybaşı, “Uluslararası Hukukta 

Canlı Kalkan Kavramı”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi 

Yayınları Armağan Serisi No: 5, İstanbul, 2007, s. 629 vd. 
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tartışılanlar bağlamında savaş sırasında sivillerin öldürülmesiyle ilgili tartışma 

günümüzde de devam etmektedir.  

b. Meşru Otorite ve Orantılılık  

Meşru otorite ilkesi çoğu Haklı Savaş ilkesinde olduğu gibi tartışmalara açık 

olarak bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Haklı Savaş düşüncesi kuramcıları meşru 

otorite kavramını daha çok egemen güç olarak tasvir etmektedirler510. Kuramcıların 

çoğunluğuna göre egemen güç meşru bir temele dayanıyorsa, bu temel ona doğal olarak 

savaşma hakkını da tanımaktadır. Söz konusu anlayışa göre egemen otorite gücü keyfi 

olarak kullanamayacağı bilincine sahip olduğu için meşru güç kullanma tekeline 

sahiptir. Ancak bu otoriteler tarafından ilan edilen savaşlar meşrudur ve Haklı Savaş 

olarak nitelendirilebilir511.   

Augustinus savaşın meşru otorite tarafından ilan edilmesi durumunda ancak 

haklı bir savaştan bahsedilebileceğini ileri sürmektedir. Augustinus Hristiyanlığın 

kurucu babalarından kabul edilen St. Paulus’un görüşünü benimseyerek Kitab-ı 

Mukaddes’ten örnek vererek meşru otoriteyi herkesin üzerinde olan hükümete itaat 

etme üzerinden kurgular. Augustinus’un meşru otorite konusunda Kitab-ı Mukaddes’te 

belirtilen, 

“Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan 

yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.  Bu nedenle, 

yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı 

gelenler yargılanır.  İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden 

                                                            
510   Guthrie; Quinland, Just War-The just war tradition: Ethics in modern warfare,, s. 

13.  

511   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, s. 3. 
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korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin, öyleyse iyi olanı yap, 

yönetimin övgüsünü kazanırsın.  Çünkü yönetim, senin iyiliğin için 

Tanrı’ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan, kork! Yönetim, 

kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine Tanrı’nın gazabını 

salan öç alıcı olarak Tanrı’ya hizmet ediyor.512” örnekte verdiği gibi 

hükümdarı Tanrı’nın dünyevi otoritesi olarak kabul edilmesi gerektiği 

yönündeki görüşü üzerinden temellendirir. 

Augustinus böylelikle hükümdarın karşısında olan görüşleri savunanların ve 

pasifist duruşu benimseyenlerin bu durumlarında doğal bir hal olmadığını ve otoriteye 

itaat etmeleri gerektiğini belirtmektedir513. Augustinus’a göre askerlerin ancak 

hükümdarın emri altında savaşa girmelerini ve de bu sırada insan öldürmelerinin mübah 

olduğunu çünkü ancak haklı bir savaşın ancak meşru bir otorite altında söz konusu 

olabileceğini belirtmektedir514. 

Aquinas’a göre savaşın haklı bir savaş olarak nitelendirilebilmesi için meşru 

otorite tarafından gerçekleştiriliyor olması gereklidir. Aquinas bütün siyasi vb. 

iktidarların tek kaynağının Tanrı olduğunu ileri sürerek tüm erklerin Tanrı’dan geldiğini 

belirtmektedir. Tanrı’dan kaynaklanmayanlar dışında herhangi bir meşru iktidarın söz 

konusu olabilmesi mümkün değildir515. Hükümdarlar yönettikleri topluluğun 

mutluluğunu düşünerek, Tanrı’nın bahşettiği erki yine Tanrı’nın koyduğu kurallar 

                                                            
512  Kitab-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Romalılar, Bap, 13,1-6, 

https://incil.info/kitap/Romalilar/13 (Erişim T. 23. 09.2018) 

513  Ağaoğulları; Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, s. 124-125 

514  Mattox, Saint Augustinus ant the Theory of Just War, s. 56. 

515  Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi I-Eski ve Orta Çağlar, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018, s. 427. 

https://incil.info/kitap/Romalilar/13
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çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Bu nedenle de iktidar gücünü Tanrı’dan alan 

hükümdar toplumu dağal yasalarla yönetir. Dolayısıyla hükümdar Pagan da olsa 

Hristiyan tebaa hükümdara boyun eğmekle mükelleftir516. Aquinas’a göre hükümdar 

Tanrı’dan aldığı görev gereği halkının ortak iyiliğini ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür. Halkın güvenliği için hükümdar insan öldürebilir ya da öldürtebilir. 

Aquinas’a göre savaş da bundan bağımsız düşünülemeyeceği için savaşlarda meşru 

otorite hükümdarlardır517. Aquinas’a göre meşru otorite olan hükümdarın yanında savaş 

açma konusunda bir meşru otorite daha vardır o da Kilise’dir. Kilise sonuç olarak ebedi 

kutsal iyilik için savaşmakta siyasi otoritenin de üstünde yer almaktadır. Bu nedenle de 

uhrevi konuların dünyevi konulardan ayrılması noktasında kutsal krallığın yönetimi 

dünyevi krallara bırakılmamış olup, din büyüklerine, en yüce makamdaki din adamına, 

St. Peter’in temsilcisi sıfatıyla İsa’nın vekili olan Roma Piskoposu’na bahşedilmiştir. 

Bu nedenledir ki tüm Hristiyanların kralları ona bağımlı olmak zorundadır518. 

Grotius savaşa başvurma konusunda meşru otoriteyi egemenlik kavramı 

üzerinden dini otoriteden ayırmaktadır. Grotius egemenlik kavramını “Bir güç, eğer 

eylemleri bir başkasının denetimine bağlı değilse, yaptıkları bir başkasının iradesiyle 

geçersiz kılınamazsa o güç egemendir.519” diyerek tanımlamaktadır. Grotius’a göre 

egemenlik sınırsız, mutlak ve tek olan güçtür. Dolayısıyla da egemen devletin 

                                                            
516  Adam(Alaaddin) Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, 

Ankara, 2011, s. 259. 

517  Brown, The Sword, The Cross, and The Eagle- The American Christian Just War 

Tradition, 58. 

518  R.W. Dyson, Aquinas Political Writings, Cambridge Texts in the History of 

Political Though, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, s. 5.  

519  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 43. 
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eylemlerini denetleyecek başka bir makam yoktur. Egemenliğin taşıyıcısını devlet 

olarak gören Grotius egemenliğin birbirine sıkıca bağlanmış bölümlerden oluştuğunu ve 

özünün bölünemeyeceğini ve egemenin kimseye hesap vermeyeceğini dolayısıyla en 

yüce gücü de muhteva eden bir bütün olduğunu belirtmektedir520. Grotius savaşa 

girişme konusunda eğer savaş kamusal bir savaşsa meşru otoritenin devlet gücünü 

elinde tutan otorite olduğunu belirtmektedir521. Grotius, Vitoria’nın aksine Papa’nın 

savaşlar konusundaki rolünü sınırlamaktan öteye geçerek bu sınırlı yetkilendirmeye de 

ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirterek dine karşı da olsa yapılan büyük yanlışların 

düzeltilme işinin dünyevi iktidara devredilmesi gerektiğini belirtmektedir. Grotius’a 

göre Papa’nın siyasi anlaşmazlıklarda devletler arası ilişkilere sınırlı da olsa müdahil 

olmasına kuşkuyla yaklaşarak din adamlarının dünyevi işlerle ilgili olarak insanlara 

emir verme haklarının olmadığını belirtmiştir522. Tarihsel süreçte Papa’nın oynadığı 

rolün yerine Hristiyan krallar ve devletlerin kendi aralarındaki savaşları önlemek adına 

hakemlik kurumuna başvurmalarının daha yararlı hatta zorunlu olması gerektiğini 

belirterek bu tarz durumlar ortaya çıkması hallerinde Hristiyan devletlerin kendi 

aralarında iletişim kurmalarının yararlı hatta zorunlu olduğunu belirtmektedir523. 

Dolayısıyla Grotius savaş açma konusunda (inançsızlara karşı da olsa) meşru otorite 

olarak Papalık kurumunun rolünü reddetmektedir. Grotius bu noktada Hristiyanların 

kendi aralarında bu anlayışa sahip olmaları gerektiğini belirterek,  

“Hristiyanlar aynı gövdenin parçaları olduğundan...herkes kamusal gücün 

elverdiği biçimde İsa’ya hizmet etmek zorundadır. Bir din düşmanı 

                                                            
520  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 53. 

521  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 68. 

522  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, 247-248. 

523  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 252. 
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Hristiyan bir devlete saldırdığı zaman Hristiyan krallar ve halklar 

birbirlerine yardıma koşmazlarsa ödevlerini yerine getirmemiş olurlar. 

Söz konusu yardımsa bu amaçla bir ittifak yapılmadıkça etki 

sağlanamaz.524” demektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi Grotius bir dini lider üzerinden değil ortak dinin 

etrafında şekillenecek bir birlik kurmayı önermektedir.  

Grotius genel olarak savaş açma yetkisini kamusal gücü elinde bulunduran 

egemene de verse özel şahıslar bireysel olarak savaşa katılıp katılmama kararını 

vermekte özgürdürler. Eğer bir kişi savaşa katılıp katılmama noktasında karar 

veremiyorsa ya da savaşın haklılığına ya da haksızlığına karar veremiyorsa Grotius’a 

göre Cicero’nun söylediklerine kulak vermelidir. Cicero “Doğru mu yoksa yanlışmı 

olacağı kestirilemiyorsa en iyisi hiçbir şey yapmamaktır... ama iki şeyden birini kesin 

olarak yapma zorunluluğu varsa, böyle bir durumda, en az kötü olan seçilmelidir.525” 

Grotius’a göre iki durumdan biri mutlaka seçilmek zorundaysa en az kötü olanın 

seçilmesi gerekliliği söz konusudur. Kişi egemene ya da bir başka kişiye bağımlı da olsa 

savaşın nedeninin haksız meşru otoritesinin de olmadığını düşünüyorsa savaşa 

katılmama yönünde davranış segilemelidir526. 

Savaş açma hususunda meşru otorite bağlamında tarihsel sürece bakılacak 

olunursa dini otoriteyle dünyevi otorite arasında bir çekişmenin olduğu 

söylenebilecektir. Günümüzde bu yetkinin dünyevi otoritede olduğuna yönelik genel 

kabul söz konusudur. Grotius’un “Savaş ve Barış” hukuku adlı çalışmasıyla birlikte 

savaş açma konusunda meşru otoritenin dini ve ahlaki boyutunun hukuki boyuta 

                                                            
524  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, 173. 

525  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 250. 

526  Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, s. 265. 
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taşındığı belirtilmektedir527. Günümüz uluslararası sistemde uluslararası hukukla sınırlı 

bağlamda düşünüldüğünde bir askeri güç kullanımı karşısında ya da tehdidinde savaşa 

karar verebilecek meşru otoriteler olarak üç yapı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar BM 

özelinde Güvenlik Konseyi, NATO gibi bölgesel birlikler ve egemenlik yetkilerine 

dayanarak devletler olarak karşımıza çıkmaktadır528.  

Haklı Savaş düşüncesinde savaşı sürdürürken önemsenmesi gereken bir diğer 

ilke orantılılık ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Augustinus’a göre savaşın kendisi 

kötüdür ve bu nedenle de savaşta kötü şartlar da en alt seviyeye indirilmelidir. Askerler 

eylemlerinde orantılı davranmalıdır. Augustinus savaşı en iyi koşullarda bile çok kötü 

bir olay olarak nitelendirmektedir. Augustinus’a göre savaşın bu kötü ve acı dolu 

durumlarından etkilenmeyen bir insan insani duyguların tümünden yoksundur. 

Augustinus’a göre askerler gereğinden daha fazla acıya yol açacak eylemlerden uzak 

durmalıdırlar. Askerler verilen emrin sınırları içerisinde kalarak amaçlarıan ulaşmak 

için gerekli oranda şiddet kullanmalıdırlar. Augustinus Hristiyanlar bireysel olarak kin 

ve nefret duygularıyla hareket etmemeli şartların gerektiği oranda orantılı olarak güç 

kullanma yolunu seçmelidirler. Augustinus’a göre savaş başladıktan sonra savaşın haklı 

olarak devam edebilmesi için gereğinden fazla insan öldürmekten uzak durulması 

gerekliliği üzerinde durmuştur529.  

                                                            
527  James Turner Johnson, Morality and Contemporary Warfare, Yale University Press, 

2001, s. 55. 

528  James Turner Johnson, “Just War As It Was And Is”, 

https://www.firstthings.com/article/2005/01/just-war-as-it-was-and-is (Erişim T. 

27.09.2018) 

529  Mattox, Saint Augustinus ant the Theory of Just War, s. 60-61. 

https://www.firstthings.com/article/2005/01/just-war-as-it-was-and-is
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Vitoria’ya göre orantılılık ilkesi açısından dikkat edilmesi gereken husus 

gerçekleştirilecek bir saldırıda, önceden yapılan yanlış harekete cevap verirken yapılan 

yanlışın boyutuyla orantılı olarak karşılık verilmesi gerekmektedir.  Gerçekleştirilecek 

saldırı bir cezalandırma niteliğinde olduğundan yapılan yanlışın seviyesinde ve 

boyutunda kalmalıdır. Aksi taktirde bu orantılılığa fikkat etmemek her iki taraf 

açısından da sıkıntılı durumlar doğurabilecektir. Vitoria bunları söylemekle birlilte 

savaş sırasında ortak iyiliğin korunması noktasında ne gerekiyorsa yapmanın yasal 

sınırlar içerisinde kabul edilmesi gerektiğini de belirtmektedir530. Vitoria’ya göre 

savaşta amaç devletin korunması ve bekasının sağlanmasıdır. Bu nedenle de düşman 

tarafından el konulan her şey geri alınmalıdır. Savaş sürecinde düşmanın kuvvetini 

kırmak açısından masumlar da cezalandırılıp ürünlerine ve üretim araçlarına el 

konulabilir. Savaşın yol açtığı zarar ve masraflar düşmanın mallarına el koyarak tazmin 

edilebileceği gibi düşmanın tekrar saldırmaması için elinde bulunan savaş araçlarına el 

konulabilir. Savaşın gereğinden fazla uzaması durumunda savaşı bitirebilmek için 

masum veya masum olmayan ayrımı yapmadan düşmanın mallarına el konabilir, yok 

edilebilir çünkü düşman yürüttüğü haksız savaşı bunlar sayesinde devam 

ettirmektedir531.  

Vitoria’ya göre şehirlerin yağmalanması hususunda farklı durumlara göre farklı 

orantılılık sınırları söz konusudur. Şehrin yağmalanması konusunda savaşın gidişatı 

önemlidir ve düşmanı caydırmak gerekliliği ve ordunun da cesaretinin artması 

gerekiyorsa yağmanın yasal olduğu söylenebilecektir. Ancak yağmalama yaparken 

masumlara eziyet edilmemeli, kadınlar küçük düşürülüp tecavüze uğramamalı, 

tapınaklar yağmadan muaf tutulmalıdır aksi taktirde yağma yasallık sınırlarının dışına 

                                                            
530  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 315-316. 

531  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 317. 
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çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Vitoria bu sınırların özellikle Hristiyan 

şehirlerinin yağmalanması durumunda söz konusu olduğunu belirterek Hristiyan olan ve 

olmayan arasında bir ayrıma gitmektedir. Olağanüstü şartlar altında ancak Hristiyan 

şehirleri yağmalanabilecek ve de meşru otorite olan hükümdar izni söz konusu değilse 

şehir yağmalanamayacaktır532.  

Carl von Clausewitz savaş hakkında kuramsal olarak sınırı bulunmayan bir güç 

eylemi tanımlaması yapmaktadır ve Walzer da bu görüşe katılmaktadır533. Clausewitz 

bu güç eyleminin karşılıklı olarak taraflar tarafından tırmandırıldığını belirtmektedir. 

Clausewitz, tarafların içinde bulundukları dengeden başka sınır tanımaksızın aşırılığa 

kadar tırmanan güç kullanımı söz konusu olacağını belirtmektedir534. Gerçekten savaşın 

sınırları olmayan bir güç eylemi olması nelere yol açar? Böyle bir tanımın tarihsel süreç 

içerisinde bazı savaşlarda geçerli olduğu ortadadır fakat bu savaşlar insanlığa büyük 

zararlar vermiş ve bunun sonucu olarak savaş eylemi içerisinde de savaşın sınırlanması 

fikri ve dolayısıyla kuvvet kullanımının orantılı olması ilkesi ortaya çıkmıştır. 

Orantılılık ilkesi, savaş sırasında şiddet kullanımının ve şiddetin kullanılma 

yöntemlerinin ahlaki değerlere uygun biçimde belirlenmesine yönelik ölçütü 

oluşturmaya çalışır. Orantılılık ölçütüne göre bir savaşın haklı olarak 

nitelendirilebilmesi için uygulanan şiddet ile ulaşılmaya çalışılan hedef arasında bir 

uygunluk olmalıdır. Orantılılık ilkesiyle amaçlanan, savaşın şiddetinin ve yıkıcılığının 

en düşük seviyeye çekilmesidir535.  

                                                            
532  Reichberg; Syse; Begby, The Ethics of War, s. 317. 

533   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 49. 

534   Carl von Clausewitz, Savaş Üzerine, İstanbul, Doruk Yayıncılık, Mart 2011,s. 30. 

535   Ereker, “İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı” , s. 4. 
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Orantılılık ilkesi sivilleri göz etme yükümlülüğüyle de yakından ilişkilidir. 

Çünkü genellikle şiddete ve şiddetin yöntemine maruz kalacak kişiler askerlerle birlikte 

siviller de olmaktadır. Walzer’a göre genel olarak orantılılık değişken boyutları olan bir 

ilkedir. Doktrinde bu değişkenlik ölçütünün savaşların süresini ve uzlaşma yollarının 

sınırlarını belirlediği belirtilmektedir536.  

Walzer’ın deyimiyle “...orantılılık, uygulanması zor bir ölçüttür; çünkü savaşın 

belrli değerlere vereceği zararı ölçen bağımsız veya sabir bir görüşü kabul ettirmenin 

şimdilik yolu yoktur.537” demektedir. Orantılılık ilkesi gereği devlet yetkilileri savaşa 

girmeden savaşın zararlarının elde edilecek iyilikten daha az olmasını beklerler ancak 

bunun hesaplanabileceği bilimsel bir dayanak yoktur. Savaşın getirecekleriyle 

götürecekleri arasında bir hesap yapmak imkansız gibidir. Savaşmanın getirecekleri 

spekülatif nitelikteyken götürecekleri hususu da savaş süresince ortaya çıkacaktır. 

Walzer’a göre savaşta ölen askerler eğer haklı bir savaş sırasında hayatlarını 

kaybediyorlarsa önemli değerleri ve insanları korumak amacıyla hayatlarını 

yitirmektedirler bu nedenle de boş yere öldükleri söylenemez. Ancak savaş öyle bir hal 

alabilir ki artık bu ölümler gereksiz hale gelebilir ki bu dönüm noktasını gözlemlemek 

savaşın gidişatı açısından önemlidir538. Savaş sırasında taraflar çözüme odaklanabilmeli 

ve bu mümkün hale geldiğinde askeri güç kullanımı karşılıklı durdurularak asker ve 

sivillerin boş yere ölmesinin önüne geçilmelidir. Walzer’a göre orantılılık araçların 

amaçlara göre ayarlanması problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de 

                                                            
536   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 172. 

537  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 183. 

538  Brien Orend, “Michael Walzer on Resorting The Force”, Canadian Journal of 

Political Science, XXXIII:3, 2000, s. 536-537. http://www.lecre.umontreal.ca/wp-

content/uploads/2008/12/pdf_Orend_on_Walzer.pdf (Erişim T. 01.10.2018) 

http://www.lecre.umontreal.ca/wp-content/uploads/2008/12/pdf_Orend_on_Walzer.pdf
http://www.lecre.umontreal.ca/wp-content/uploads/2008/12/pdf_Orend_on_Walzer.pdf
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savaşta amaçlananlar belirlenirken karşı tarafın ordusunu yok etmek, kayıtsız şartsız 

teslim gibi amaçlar belirlenmemeli daha iyi koşullarda barışın imkanlılığı esas 

alınmalıdır. Savaş öncesindeki duruma göre daha güvenli bir ortam ve tarafların 

topraklarını genişletmeye yönelik girişimlerinin de önüne geçmek amaç olarak 

belirlenmelidir aksi taktirde savaşın süre açısından ne kadar süreceği veya sivillerin ne 

kadar zarar göreceğini kestirmek mümkün görünmemektedir539. Walzer’a göre askeri 

olarak belirlenen hedefe hangi yöntemle ve şiddette saldırılacağı tartışması bu ilkenin 

merkezini oluşturmaktadır. Yapılacak eylem üzerine düşünülmeli ve eylem her ne kadar 

tarafları savaşı kazanmaya yaklaştırsa da insanlığın kalıcı hasar almaması da 

gözetilmelidir540.  

Sonuç olarak Walzer’a göre orantılılık uygulanması çok zor bir ölçüt olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çünkü savaşın belirli değerlere vereceği zararı ölçebilecek 

bağımsız veya sabitleyebileceğimiz bir görüş bulunmamaktadır. Bu değişkenlik ve 

belirsizlik boyutu orantılılığı uygulanması güç bir ilke haline getirmektedir. Fakat 

orantılılık ilkesi açısından evrensel olarak kabul edilmesi gereken alt sınır, amaçsız veya 

nedensiz şiddetin kabul edilmemesi gerektiğidir541. 

 

 

 

 

                                                            
539  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 167-169. 

540  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 183. 

541  Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş , s. 184-188. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İNSAN HAKLARINI KORUMA VASITASI OLARAK HAKLI SAVAŞIN 

ULUSLARARASI HUKUKA YANSIMALARI VE ORTAYA ÇIKAN 

SONUÇLAR 

I. HAKLI SAVAŞ BAĞLAMINDA KÜRESEL ASKERİ MÜDAHALELER 

VE ULUSLARARASI HUKUKA YANSIMALARI 

İnsan haklarını koruma amacıyla özellikle kozmopolitan değerlere dayalı Haklı 

Savaş kuramının savaş öncesinde ve savaş sırasında yaşanabilecek insan hakları 

ihlallerinin önlenmesi noktasında işe yarayacağı iddiaları mevcuttur. Kozmopolitan 

Haklı Savaş düşüncesi insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla belli ölçütler ve ilkeler 

ortaya koymayı amaçlamaktadır542. Bu bağlamda ölçüt ve ilkelerin yorumlanması ne 

kadar açık ve net bir insan hakları kavramına dayandırılabilirse o kadar insan haklarını 

koruma ve ihlallerin engellenmesi noktasında ilerleme kaydedilebilecektir. Kuçuradi’ye 

göre insan hakları kavramının ve tek tek insan hakları kavramlarının 

içeriklendirilmesinin salt mahkeme kararları üzerinden yapılan yorumlarla 

oluşturulması söz konusu kavramların başka yollardan içeriklendirilmesine engel 

olmaktadır. Oysa bu içeriklendirme için başka yollar da mevcuttur. İnsan hakları 

kavramları aynı zamanda ölçüt oluşturan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri 

sürülen bazı taleplerin insan hakkı olup olmadığı veya gerçekleşen tekil durumlarda 

insan hakkı ihlali olup olmadığı hususlarında yargıya varabilmek için ölçütler 

sağlamaktadır. Aynı konuda farklı ölçütlerin varlığı durumunda da farklı sonuçların 

                                                            
542  Lango, The Ethics of Armed Conflict-A Cosmopolitan Just War Theory,  s. 5. 
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çıkmasının doğal olduğu gözden kaçırılmamalıdır543. Haklı Savaş kuramında savaş 

öncesi ve savaş sırasında da uygulanacak belli ölçüt ve ilkeler ileri sürülmektedir ki 

insan hakları kavramının açık ve net olarak ortaya konması bu ölçüt ve ilkelerin 

mahkeme kararları üzerinden yorumlanarak oluşması birtakım sakıncalar 

doğurabilmektedir.  Oluşmuş norma göre insan haklarının yorumlanması başka bir 

boyut insan haklarını temel alan norm oluşturma boyutuysa farklı bir boyut olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İkinci ana bölümde Haklı Savaş kuramının tarihsel olarak 

düşünürler üzerinden şekillenmesini ve bu görüşlere bağlı olarak ortaya çıkan temel 

ilkelere değinilimişti. Bu bölümde de Haklı Savaş düşüncesinin özellikle Soğuk Savaş 

sonrasında ortaya çıkan küresel olgular(terörizm, küresel askeri müdahaleler vb.) 

üzerinden nasıl yorumlandığı, bu olguların ortaya çıkışıyla birlikte insan haklarını 

korumak için fırsat olarak mı yoksa küresel çıkarların meşruiyeti için mi kullanıldığı ve 

bu olgulara nasıl uygulanmaya çalışıldığı, bu yorum ve uygulamaların küresel bağlamda 

uluslararası hukuka yansımaları ele alınacak ve ana bölümün sonunda da bu yorum ve 

uygulamaların insan haklarının korunması noktasında iddia edildiği gibi olumlu bir 

işlev mi gördüğü yoksa insan haklarının korunmasına yönelik iddiaların birer mitten mi 

ibaret olduğu ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  

A. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Küresel Terörizm Karşısında Haklı 

Savaş  

 “Terörizm” kavramı yeni ortaya çıkan bir kavram olmamakla birlikte 

doğurduğu etkiler mevcut hukuki düzenlemeler açısından bir karmaşaya yol açmaktadır. 

Terör kavramını nitelemenin çok zor olduğu açıktır. Bu nitelemenin zorluğu bizi küresel 

                                                            
543  Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, s. 114. 
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terörü nitelemek açısından daha da zorlamaktadır544. Meydana gelen yeni olaylar yeni 

nitelendirmelere ihtiyaç doğurmaktadır. Terörizm ortaya çıkış sürecinden bugüne farklı 

tarzlarda karşımıza çıkmıştır. Fakat son dönemde gerçekleşen teknolojik ve ekonomik 

gelişmelerle birlikte küreselleşen dünyada terörizm de küreselleşmiş ve devlet sınırlarını 

aşarak uluslararası bir boyut kazanmıştır. Özellikle ABD’de gerçekleşririlen 11 Eylül 

terör olayları sonucu ortaya çıkan ve benzer durumlarda yapılan ya da yapılması 

muhtemel askeri müdahalelerin uluslararası silahlı çatışma kapsamına girip girmeyeceği 

tartışması başlamış ve bu tartışma günümüzde de derinleşerek devam etmektedir. 

ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül terör olayları sonrası dönemin ABD Başkanı 

G.W. Bush’un “Savaştayız!” açıklaması bu tartışmayı daha da alevlendirmiştir. Bu 

savaşta olma hali bu zamana kadar tanımlanan savaş tanımlarının dışına çıkarak düşman 

kavramını bir terör örgütüne yöneltmiştir545. Bu terör örgütüyle ilişkileri olan 

devletlerinse ABD tarafından terörist devlet kapsamında kabul edileceği açık bir beyan 

olarak ortaya konmuştur. Burada zor olan mevcut durumun karmaşıklığının pozitif 

hukuk düzenlemeleri açısından doğurduğu çıkmazdır. Böyle bir durumda ABD’nin eski 

Dışişleri Bakanı Robert Mcnamara’nın Vietnam Savaş’ı için kullandığı deyimle 

“savaşın sisi” oluşmaktadır, sisli bir ortamda hangi hukuk kurallarına göre hareket 

edileceği, hukukun öncelikli değerlerinden olan öngörülebilirlik ve kesinlik ilkeleri gibi 

ilkelerin hangi durumlarda ne kadar göz ardı edilebileceği ya da edilemeyeceği ve sonuç 

olarak da savaşın sisi ortadan kalktığında uluslararası toplumun nasıl bir tabloyla 

                                                            
544   Betül Çotuksöken, İnsan Hakları ve Felsefe, İstanbul, Papatya Yayıncılık, 2010, s. 

166 

545   Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, s. 41. 
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karşılaşılacağı kestirilememektedir546. Burada unutulmaması gereken bir diğer husus da 

mevcut sistemde bu tarz girişimleri emperyalist devletler olarak tanımlayabileceğimiz 

devletlerin gerçekleştirdiğidir. Buradan çıkarılabilecek sonuçsa emperyalist savaş 

kuramının varlığının saldırganlık kuramına dayandığıdır. Bu kuramın getirdiği savaş 

durumunun yarattığı sisin kalkmasıyla birlikte değerlendirildiğinde insancıl hukuk 

olması gerektiği gibi uygulama alanı bulabilecektir. İnsancıl hukukun varlık nedeni bu 

sisin sürecin başından beri oluşmamasıdır ancak savaşı tarihi bir olgu olarak 

değerlendirdiğimizde savaşın bu sisle beraber gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır547. 

Uluslararası terörizmin uluslararası hukuk ve diğer ilgili hukuk dalları 

bakımından en büyük çözümsüzlüğü netlikten uzak ve tespit edilmesinin çok zor bir 

alan olmasıdır ve hatta henüz ortak bir terörizm tanımına bile ulaşılamamasıdır548. 

Burada sorun böyle bir durumda sivillerin hangi kapsamda korunacağı ya da çıkacak 

silahlı çatışmalarda hangi kuralların uygulanacağı konusunda yoğunlaşmaktadır. Sonuç 

olarak ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül terör olayları ve sonraki süreçte dünya çapında 

yaşananlar mevcut hukuku ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuralların yetersiz kaldığı 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sisli durum içerisinde insanların farklılaşan 

çatışma koşullarından korunması için sivil unsurların net olarak belirlenmesi ve buradan 

hareketle insan haklarının korunmasının sağlanması büyük önem arz etmektedir. 

Soğuk Savaş’ın net bir şekilde bitişiyle beraber dünya hızlı bir biçimde ortaya 

çıkan yeni koşul ve olgulara göre şekillendirilmeye çalışılmıştır. Soğuk Savaş 

sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte 

                                                            
546   Ayrıntılı bilgi için izleyiniz; “The Fog of War-Eleven Lessons from the life of 

Robert S. McNamara”, (Belgesel) Yön. Errol Morris, Yapım ABD, 2004, 95 dak. 

547   Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 96 

548   Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 29 



 225 

uluslararası sistem güç yönünden Batı’ya kayarak Batı’nın üstün olduğu bir hiyerarşik 

yapıya geçmiştir. Ancak ekonomik olarak görece Batı üstün gibi gözükse de dünya 

çapında ekonomik çok merkezli bir görünüm de söz konusudur. Soğuk Savaş sonrası 

ortaya çıkan bu güç yapısı günümüze kadar çeşitli olgulara verilen tepkilerle 

desteklenerek günümüze kadar gelmiştir. Böylelikle günümüzde uluslararası sistem 

hiyerarşik ve çok merkezliliğin birbiriyle iç içe geçtiği bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır549.   

SSCB’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş sonrasında Batı bloğu ve kendi aralarındaki 

kapitalist sistem küreselleşme olanağı bulmuş ve bu olanağı iyi değerlendiren Batı 

dünyası dünyanın geri kalanı üzerinde her alanda etki alanını genişletmeye çalışmıştır. 

Örneğin ABD Soğuk Savaş’ın bitimiyle Ortadoğu, Latin Amerika ve sınırlı da olsa 

Uzakdoğu üzerinde etki alanını genişletmeye çalışmış ve günümüzde de hala bu 

alanlarla yakından ilgilenmektedir550.  

Batı dünyasının küresel çapta her alandaki artan etkisi iki yönlü bir yapının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Batı’nın ve onun temsil ettiği kapitalist sistem 

dünyanın geri kalanına yayılırken özel olarak bazı bölgelerde istikrar bazı bölgelerdeyse 

istikrarsızlık olarak karşılık bulmuştur. Batı karar alma merkezli uluslararası örgütlerin 

(Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, NATO, BM vb) gelişimi ve sayı olarak artışı 

uluslararası sistemin anarşik yapısının daha düzenli bir yapıya kavuşmasını sağlamış 

                                                            
549  Muzaffer Ercan Yılmaz, Westphalia’dan Günümüze Savaş, Uluslararası İlişkilerde 

Çatışmadan Güvenliğe, Der. Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat Çelikpala, 

Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

2012, s. 82. 

550  Yılmaz, Westphalia’dan Günümüze Savaş, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan 

Güvenliğe, s. 83. 
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görünmektedir ama bu görünüş daha çok Batı dünyasının kendi içinde geçerli bir 

görünüş olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yöndeki gelişim ve düzenleme girişimi 

Batı dünyasına yönelik tepkileri de beraberinde getirmiştir. Batı’ya yönelen bu 

tepkilerin genel olarak dağınık, birbirinden bağımsız, çok çeşitli ve örgütsüz bir yapıda 

göründüğü söylenebilir. Bu nedenle de Batı’ya karşı yönelen bu tepkilerin Batı’nın 

üstünlüğü noktasında bir tehdit oluşturmaktan uzak olduğu belirtilmektedir. Batı’ya 

yönelen bu tepkiler bazı zamanlarda silahlı çatışma boyutlarına kadar yükselmekte fakat 

güç asimetrisi Batı’nın lehine çok daha ağır bastığı için söz konusu çatışmalar sonrası 

küresel açıdan Batı lehine üstünlüğün tekrar tekrar inşa edildiği söylenebilir551.  

Soğuk Savaş sırasında Batı’nın söylem olarak insan haklarını sık sık gündeme 

getirdiği ve kullandığı belirtilebilir. Batı’nın medeniyet temellerini insan hakları 

düşüncesinden aldığı ve Doğu bloku sisteminin çökmesinin ana nedenleri arasında da 

insan haklarına riayet edilmemesi olduğu iddiası Batı literatürü tarafından çokça dile 

getirilmiştir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında insan hakları küresel boyutta siyasal 

yönetimlerin çoğunun meşruiyet kaynağı ve ölçütü olarak görülmeye başlanmıştır. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde görüleceği üzere devletin egemenliğinin kaybını 

devletlerin kendi halklarına yönelik temel insan haklarına aykırı eylemlerde 

bulunmasıyla dolayısıyla yönetimlerin egemenlik haklarından doğan meşruiyetini 

yitirmesiyle bağlantılandırılması durumu ve buna bağlı olarak da öncelikle tekrar 

canlandırılan bir insancıl müdahale olgusu daha sonrasındaysa koruma sorumluluğu 

kavramsallaştırılması üzerinde durulacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönemde insan 

haklarının kapsamı genişlemekle birlikte önemi son derece artmış ve söz konusu 

                                                            
551  Yılmaz, Westphalia’dan Günümüze Savaş, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan 

Güvenliğe, s. 83 
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hakların hayata geçirilmesine yönünde küresel bir kamuoyu baskısının varlığına dair 

görüşler ortaya atılmıştır552.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde Batı’nın karşısına çıkan temel problemlerden 

birisi “terörizm” olgusudur. Batı terörizm olgusuyla başa çıkma noktasında zaman 

zaman sıkıntılı durumlar yaşamaktadır. Terörizm Batı’ya yönelik bir muhalefet odağı 

olarak algılanmakta ve bunun üzerinden güç devşirmektedir. Terörle mücadele etmenin 

zorluklarının başında terörizmin kaynağı olarak belirli bir mekansal ve zamansal 

düzlemin olmaması gelmektedir. Her yerde ve her zaman gerçekleşebilir bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Terör eylemlerinde bulunanlar belirli bir cephe savaşı 

vermemekte, illegal olarak uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilmekte ve belirli bir 

merkezden yönetimleri olmaması durumu terör olgusuyla mücadeleyi çok güç 

kılmaktadır. Terör Batı’nın dünyanın geri kalanına karşı ciddi bir güç asimetrisi 

bulunduğundan dini, etnik vb. temelli bir muhalefet yöntemi olarak da karşımıza 

çıkmaktadır553. 

Her ne kadar son dönemde Batı’ya yönelmiş gözükse de terörizme bir olgu 

olarak yaklaşıldığında kendi başına bir ideoloji olarak değil, bir çok değişken siyasi 

düşünceye sahip kişiler tarafından şekillenen isyan stratejisi olarak algılamak 

mümkündür. Her türlü amacı taşıyabilmekle birlikte herhangi bir değerler sistemine de 

dayanmamaktadır. Canlı bir varlık olarak insan için “acı” duymak nasıl bir uyarıysa 

uluslararası toplum için de terörizm böyledir. Bir anomalinin veya organizma olarak 

sıkıntılı bir durumun uyarıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu duruma örnek 

                                                            
552  Yılmaz, Westphalia’dan Günümüze Savaş, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan 

Güvenliğe, s. 84. 

553  Yılmaz, Westphalia’dan Günümüze Savaş, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan 
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olarak nasıl acının ortadan kalkması için acıyı ortaya çıkaran nedenlerin ortadan 

kalkması gerekiyorsa terörizm açısından da bu böyledir. Teröristlere yönelik mücadele 

edilmesi gereklidir fakat terörizmi ortaya çıkaran etkenleri ortadan kaldırmadan 

yapılacak bir mücadele ancak “protez bir bacağı alçıya almaya” çalışmak kadar 

anlamsız bir çaba olacaktır554. Günümüz Haklı Savaş anlayışı da savaşı ya da silahlı 

çatışmayı ortaya çıkaran etkenlere değil de salt savaş sırasında uygulanacak kurallar 

bütününe indirgenirse (ki son dönemde bir sonraki bölümde inceleneceği üzere insancıl 

müdahale-koruma sorumluluğu gibi uygulamalarla o yöne doğru bir ilerleme söz 

konusudur) protez bir bacağın alçıya alınması üzerine ahlaki tartışmalar yapmak 

anlamına gelecektir. Elbette terörizmi basit anlamda toplumsal bir patolojik durum 

olarak tanımlamak yanıltıcıdır. Terörizmin tarihi, ideolojik ve ekonomik birçok boyutu 

söz konusudur555.  

Terörizmi sorunsal olarak ahlaki yargılardan bağımsız olarak ele almak mümkün 

görünmemektedir. Çoğunlukla terörizm ahlaka atıflar yapılarak kavranmaya elverişli bir 

alan yaratmaktadır. Ahlaka atıf yapıldığında da bu durum kolaylıkla hukukta yansımalar 

bulmaktadır. Hukuk terörizmin çözümü noktasında araçlardan sadece biri olarak 

algılanabilir. Ancak terörizm söz konusu olduğunda özellikle uluslararası boyut 

açısından hukuktan vazgeçilme lüksünün de olmadığı aşikardır. Uygarlığın temel 

argümanlarından birisi uygarlığın silahının hukuk olduğu yönündedir ve bu çerçevede 

hareket etmek uygarlık için daha yararlı bir çözüm olacaktır. Terörizm olgusu bu ikili 

boyutuyla hem insan haklarının hem de insancıl hukukun kesişim noktasında 

bulunmaktadır. İnsan hakları ve insancıl hukuk arasındaki uzun süreli tarihsel etkileşim 

özellikle ABD’de yaşanan 11 Eylül 2001 terör olaylarından sonra özel bir önem 
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kazanmıştır. 11 Eylül terör olaylarından sonra terörizm olgusu küresel bir boyut 

kazanmıştır. Teröre karşı savaş adı altında devletler tarafından gerçekleştirilen pek çok 

eylem insancıl hukuka yönelik birçok tartışmayı da beraberinde getirmekle birlikte yine 

teröre karşı girişilen savaşta yine devletlerin gerçekleştirdiği eylemlerin insan haklarına 

aykırı olup olmadığına yönelik tartışmalar söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla 

devletlerin terörizmle bağlantılı olarak gerçekleştirdiği eylemleri insancıl hukuktan veya 

insan hakları boyutundan soyutlamak mümkün görünmemektedir556. Emre Öktem’in 

ifadesiyle terörizm, insan hakları ve hukuk arasındaki ilişkiler “mikado” oyunu gibi 

birbirine geçmiş ve söz konusu bu olgular arasındaki gelişmeler bir diğerini 

etkilemektedir. Özellikle uluslararası güvenlik politikalarıyla insan hakları arasındaki 

ters orantılı ilişki günümüzde ortaya çıkan insan haklarıyla ilişkili sorunların ciddiyetini 

bize bir kez daha hatırlatmaktadır557.  

Terörizm 20. yüzyılın ortalarından itibaren yerel bir sorun olmaktan çıkarak 

uluslararası bir sorun olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Terörizme uluslararası 

çerçevede yaklaşıldığında hukuku göz ardı etmek imkansız hale gelmekte ve de bu 

noktada da uluslararası hukuk önem kazanmaktadır. Eğer liberal görüş doğrultusunda 

günümüz dünyası global bir köy olarak düşünülürse neden ve sonuçlar açısından belirli 

ülke sınırları içerisinde kalan terör olaylarının meydana gelmesi neredeyse yok denecek 

kadar azdır. Terör ağları artık değişik ülkelerde aynı anda saldırılar düzenleyebilmekte, 

mağdurlar farklı ülkelerin vatandaşları olabilmekte, bu saldırıları düzenleyen terör 

örgütünün merkezleri, eğitim kampları, dayandığı insan kaynakları çeşitli ülkelerde yer 

                                                            
556  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 3.  

557  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 4.  
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alabilmektedir558. Terörizmin küreselleşmesi ve uluslararası bir olgu olarak karşımıza 

çıkması terörizmle mücadelenin de küresel boyutta ve uluslarararası karşı tedbirler 

yoluyla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır559. Son derece hızla gelişen teknolojiyle 

birlikte ilerleyen her alandaki küreselleşme süreçleri, hava ulaşım ağının gelişimi, 

iletişimin internetle birlikte bir fenomen haline dönüşmesi, terörizmin küresel çapta da 

büyümesinin koşullarını elverişli hale getirmektedir. Terörist ağ artık küresel boyuttadır, 

terör örgütleri uluslararası aktör konumuna gelirken eylem alanları dünyanın herhangi 

bir yeri ve potansiyel mağdurlarda dünyanın herhangi bir yerinde bulunan insanlardır 

dolayısıyla insanlığın tamamıdır560.  

Terörizmle mücadelenin uluslararası boyutunun olduğunu söylemek terörizmle 

mücadele ederken “uluslararası kararlar” alınmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu 

alınması gereken bu uluslararası kararlarla devletlerin siyasi hedeflerinin çakışması 

noktasında hukuki zorunluluklar ve ortaya çıkacak uluslararası uzlaşı arasındaki 

problem çözülmesi son derece zor bir denklem doğurmaktadır561. Terör saldırısına hedef 

olan devletin ya da bu devletin uyruklarının talebiyle ancak uluslararası hukuk devreye 

                                                            
558  Paul Wilkinson, “Terrorism versus Democracy”, The Liberal State Response, Frank 

Cass, London, 2001, s. 188.’den aktaran, Öktem, a.g.e., s. 5. 

559  Boaz Ganor, “Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorists Another Man’s Freedom 

Fighter?” International Instute for Counter Terrorism, 

https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-

Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0 (Erişim T. 21.05.2019) 

560  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 6-7. 

561  W. Michael Reisman, "International Legal Responses to Terrorism" , 1999, Faculty 

Scholarship Series, 1016, s. 14. 

https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1016 (Erişim T. 21.05.2019) 

https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0
https://www.ict.org.il/Article/1123/Defining-Terrorism-Is-One-Mans-Terrorist-Another-Mans-Freedom-Fighter#gsc.tab=0
https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1016
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girebilmektedir. Ancak uluslararası hukukun devreye girebilmesi için de gerçekleşen 

terör eylemleri BM Antlaşması’nın VII. Bölümü’nde yer alan “Barışın Tehdidi, 

Bozulması ya da Saldırı Eylemi” olarak nitelendirilmesi gerekmekte ve bu konuda da 

yetki Güvenlik Konseyi’ndedir. Uluslararası unsurlardan yoksun olarak gerçekleştirilen 

düzey olarak devletlerin içinde meydana gelen terör eylemleri uluslararası hukukun 

konusu haline gelmemektedir. Ancak bunun tek istisnası terör eylemlerini 

gerçekleştiren faillere yapılabilecek muamele yönünden insan haklarına ilişkin olarak 

karşımıza çıkmakta ve devlet bu tarz bir durumla karşılaştığında terör eylemini 

nitelendirirken ve faillere muamele ederken terör eylemini münhasır egemenlik alanına 

giren bir iç sorun olarak değerlendiremeyecektir562.  

Uluslararası boyutta terörist eylemlere uluslararası hukuk sınırları içerisinde 

kalarak verilecek çeşitli karşılıklar bulunmaktadır. Bunlar genel olarak muhtemel-yakın 

terör eylemini durdurulmasına yönelik, terör eylemi gerçekleşmişse yeniden 

gerçekleşme olasılığı ortadan kaldırılmasına yönelik siyaseten terör aracılığıyla olumlu 

sonuç alabileceğini düşünenlerin caydırılmasına yönelik, terör eylemlerinin yol açtığı 

zararların giderilmesine yönelik, terörün bir olgu olarak ortaya çıkmasına yol açan 

etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çabalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu karşılıkların yanı sıra bir de uluslararası hukuk açısından tartışmalı olan önleyici 

saldırı, askeri kuvvet kullanmaya dayalı olarak zararla karşılık verme ve çeşitli 

yöntemlerle cezalandırma gibi karşılıklarlar da vardır ki bunlar da çeşitli görüşler 

tarafından destek bulabilmektedir.  Bu girişimlerin çoğunluğu kabul etmek gerekir ki 

                                                            
562  Theodor Meron,  The Humanization of International Law, The Hague Academy of 

International Law, Vol. 3, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Hollanda, 2006, s. 

29-30. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32567.pdf (Erişim T. 22.05.2019) 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32567.pdf
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siyasi girişimlerdir ve bu noktada da askeri kuvvet kullanma ve uluslararası sorumluluk 

açısından uluslararası hukukun düzenlemelerine tabi olarak karşımıza çıkmaktadır563.  

Terörizmle uluslararası boyutta etkin şekilde mücadele edebilmek için devletler 

arasında yoğun istihbarat paylaşımının ve hukuki iş birliğinin olması şart 

görünmektedir. Fakat bu paylaşım ve iş birliğinin önünde önemli engeller 

bulunmaktadır. Terörizm olgusuna hukuki olarak yaklaşılırken siyasi boyutunu göz ardı 

etmek bizi eksik bir yorumlamaya götürebilmektedir. Uluslararası sistem hala devlet 

merkezli bir sistem olarak karşımıza çıkmakta devletlerin haberi olmadan işleyecek bir 

terör örgütü ağının varlığı imkansız değilse bile zor bir ihtimal olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Terör eylemlerinin arka planlarında genel olarak başka devletlerce 

memnuniyetle karşılanabilecek ya da eylemin niteliğine bağlı olarak bir devletle 

ilişkilendirilebilecek bir siyasi mesaj tespit edilebilir. Ancak bu demek değildir ki her 

zaman her terör örgütünün ya da eyleminin arkasında organik bağlı bulunduğu bir 

devlet bulunmaktadır. El Kaide örneğinde olduğu gibi dünya üzerinde yaygın terör ağı 

olan, herhangi bir devlete bağlı olmayan, farklı kanallar yoluyla (internet vb.) örgütlenip 

üye toplayabilen, dünya çapında hükümet dışı örgütler ağı bulunan, çeşitli ülkelerde 

banka ve şirketleri olduğu bilinen terör örgütleri de bulunmaktadır. Günümüzde terör 

örgütlerinin de teknolojik imkanlardan ve internet iletişiminin olanaklarından 

yararlanarak yapısal olarak olağanüstü bir uyum sağlama ve dönüşüm yeteneğine sahip 

oldukları söylenebilir564.  

Terörizmin II. Dünya Savaşı sonrasında bir dış siyaset aracı olarak ortaya 

çıktığını daha sonra da Soğuk Savaş sonrasında etkisini arttırarak devam ettiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. II. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere, Almanya ve 

                                                            
563  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 10-11. 

564  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 12. 
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Fransa gibi dünya siyasetine yön veren devletler dünya siyeset sahnesinde geri planda 

kalmış sahne II. Dünya Savaşı’nın asıl galipleri olan ABD ve Sovyetler Birliği’ne 

kalmıştır. Uluslararası siyaset arenası bu dönem itibariyle Avrupa merkezli olmaktan 

çıkmış küresel çapta iki kutuplu bir çatışma alanına evrilmiştir. ABD ve Sovyetler 

Birliği’nin sahip olduğu nükleer güç iki kutup arasında zorunlu bir dengenin oluşmasına 

neden olmuş ve iki büyük güç doğrudan karşı karşıya gelme noktasından uzak durmaya 

çalışmıştır. İki devletin de elinde bulunan nükleer güç sadece iki devletin değil tüm 

dünyadaki canlı yaşamının sona ermesine neden olabilecek düzeydedir. Bundan dolayı 

da bu iki süper güç çatışacakları alanlarda daha çok aracı devlet ve aracı örgütler 

kurarak birbirlerinin güç sahalarında gizli operasyonlarla silahlı çatışmalara girmeyi 

tercih etmişlerdir. Böylelikle daha az risk taşıyan iki devleti doğrudan karşı karşıya 

getirmeyecek şekilde bir dış politika izlemeyi uygun görmüşlerdir. Böylelikle klasik 

silahlı çatışmadan kaçınmışlar fakat aracı devletleri terörize ederek ya da aracı terör 

örgütleri kullanarak yeni bir çatışma anlayışının doğmasına neden olmuşlardır. Raymon 

Aron “nükleer çağ ve terör çağı, savaşçı barış kavramı üzerinde örtüşmüşlerdir.565” 

diyerek bu durumun yerindeliğini ortaya koymaktadır. İki kutuplu dünya sisteminde bu 

terör yapılanmaları söz konusu çatışma bölgeleriyle sınırlıyken “üçüncü dünya” 

ülkelerinin de görece güç merkezleri olmaları nedeniyle küresel bir boyut kazanmış ve 

böylece terör küresel bir olgu olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır566.  

Uluslararası toplumu terör gerçeğiyle yüzleştiren yegane olay olmamakla 

birlikte 2001 yılında gerçekleştirilen 11 Eylül New York terör saldırıları terörizmin 

düzey ve boyut atlaması bakımından milat niteliğinde olduğu söylenebilir. 11 Eylül 

                                                            
565  Michel Wieviorka, Societes et Terrorisme, Fayard, Paris, 1988’den aktaran, Öktem, 

Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 19. 

566  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 19. 
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terör olayları öncesinde de dünya üzerinde birçok terör eylemi gerçekleştirilmiş bunlar 

çoğunlukla konvansiyonel patlayıcılarla gerçekleştirilmiş ve bu eylemler tek tek ele 

alınması sonucunda ölü sayıları hiç bir zaman yüzlü rakamlara ulaşmamıştır. 11 Eylül 

saldırılarıyla birlikte terörizmin hem nicel hem de nitel anlamda bir sıçrama yaptığı 

söylenebilmektedir567. Dönemin ABD Başkanı G.W. Bush 20 Eylül 2001’de Kongre’ye 

ve Amerikan halkına seslenişinde,  

 “Teröre karşı savaşımız El Kaide ile başlayacak ancak onunla 

bitmeyecektir. Küresel düzeyde tüm terör örgütleri mağlup edilip yok 

edilene kadar sürecektir.568”  

diyerek terörle mücadele etmekten değil savaşmaktan bahsetmekte, bu savaşın 

tüm dünya genelinde ve terörün kökü kazınana kadar belirsiz bir zaman diliminde 

sürdürüleceğini belirtmektedir. 11 Eylül saldırılarının en önemli sonuçlarından biriyse 

terörizmle uluslarararası insan hakları ve hukuku arasındaki gerilimli ilişkinin başka bir 

boyutta tartışılmaya başlanmasıdır. Çünkü daha önceki terör eylemlerine karşılık olarak 

gerçekleştirilen anti-terör oeprasyonları daha çok ulusal düzeyde seyrederken 11 Eylül 

saldırıları sonrasında ABD tarafından ortaya atılan “terörle küresel savaş” söylemiyle 

birlikte ulusal sınırları aşacak ve küresel bir boyutta gerçekleştirilecektir569.  

                                                            
567  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 22-23. 

568  End the War in Afghanistan, Tyler Hicks, The New York Times, 

https://www.nytimes.com/2019/02/03/opinion/afghanistan-war.html (Erişim T. 

22.05.2019) 

569  Silvia Borelli, Casting light on the legal black hole: International law and detentions 

abroad in the “war on terror”, International Review of The Red Cross, Vol. 87, N. 

857, March 2005, s. 40-41. 
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Devletler gelecekte ortaya çıkması muhtemel terör eylemlerine karşı nasıl 

karşılık vereceklerinin önceden belirlenmesi konusunda isteksiz davranmaktadır. Kendi 

topraklarına, kendi vatandaşlarına, ülke bütünlüğüne ya da menfaatlerine karşı 

girişilecek bir terör eylemi sonrası misilleme yapılması riskini taşıyan önceden 

belirlenmiş bir hukuki çözümle kendilerini bağlamak düşüncesi devletleri genel olarak 

ürkütmektedir570. 11 Eylül terör saldırıları sonucunda söz konusu terör eylemleri 

uluslararası hukukun hukuk tekniği ve kriterleri açısından savaş kapsamında 

değerlendirilememektedir. Fakat ABD hükümetinin söylemine ve dünyaya yönelttiği 

siyasi söyleme göre ABD o gün itibariyle kendini savaş halinde kabul etmektedir571.  

11 Eylül saldırılarından önce yukarıda Mary Kaldor’un ortaya attığı 

kavramsallaştırma olan “yeni savaşlar” tartışması özellikle 1990larda yapılan askeri 

müdahaleler açısından önem taşımaktaydı. Buradaki tartışma daha çok egemen devletler 

içerisindeki silahlı çatışmalar söz konusu olduğunda bunlara karşı BM’nin veya dış 

aktörlerin nasıl ve hangi sınırlar dahilinde müdahale etme hakkı, görevi veya 

sorumluluğu olduğu yönündeydi. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte bu tartışmaya yeni bir 

boyut eklenmiş bu tartışmayı da aşan farklı açılımlara gidilmiştir. Yeni odak noktası 

terörizmin küreselleşmesiyle birlikte salt devletler değil, devletlere ek olarak temel bir 

aktör haline gelen siyasi şiddete başvuran ulus-aşırı örgütlenmelere sahip terör örgütleri 

olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu yeni odak noktasının merkezinde çıkarlarını 

dünyanın her yerinde takip eden küresel devletlerle bunlara eklemlenebilen fakat 

                                                            
570  James Larry Taulbee, “Terrorism: The Right to Rebel and Political Asylum” in 

Terrorism&Political Violence:Limits & Possibilities of Legal Control, Ed. Henry H. 

Han, Oceana Publications, 1993, s. 347’den aktaran, Öktem, Terörizm, İnsancıl 

Hukuk ve İnsan Hakları, s. 33. 

571  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 27. 
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doğrudan bunlarla bağı olmayıp kendi siyasi ideolojilerine kendilerini adayan ulus-aşırı 

radikal terör ağına sahip örgütler arasındaki mücadele konsepti yer almaktadır572. 

Richard Falk bu yeni odak noktasının 11 Eylül saldırılarıyla birlikte oluştuğunu, o 

dönemde ABD’nin Afganistan’a karşı giriştiği terörle savaşını olumlayan görüşlere 

sahip olduğunu fakat daha sonra gelişen olaylarla birlikte bu olumlamalarından dolayı 

utanç duyduğunu dile getirmektedir. Falk, 2001 yılında ABD’nin Afganistan’a karşı 

giriştiği savaşın ve bu savaşın değerlendirilmesinde uluslararası hukuku Haklı Savaş 

perspektifinden okuyarak meşru hale getirmeye elverişli bir konum aldığını 

belirtmektedir573. Ancak askeri müdahale sonrasında gerçekleşen olaylara bakıldığında 

Falk, terörizmle küresel mücadelenin zorlu bir asayiş tehdidini bertaraf etme anlayışının 

yanı sıra başka türlü bir savaş olarak tahayyül etmenin büyük bir yanılgı olduğunu 

belirtmektedir. Falk özellikle o dönem ABD’de iktidarda bulunan yeni-muhafazakâr 

kanadın dış politikasının ağır bir ihlal karşısında hukuku uygulamayıp yeni bir tür savaş 

yaratarak bu savaşı sürdürme kararının küresel boyutta ters tepki yarattığını kabul 

etmektedir. Falk görüşlerinin değişmesinin temelinde ABD’nin “teröre karşı küresel 

savaş” söyleminin boyutlarının “terör”le sınırlı kalmayarak küresel düzeyde ve ABD 

devletinin kendi vatandaşlarının güvenliğini dahi tehlikeye atan birçok uygulamanın söz 

konusu olmasının yattığını belirtmektedir. ABD yönetiminin söz konusu söyleminin ve 

uygulamalarının hemen hemen bütününe bakıldığında terörle ilgili olmadığının ortaya 

çıkmasıyla birlikte görüşlerinin değiştiğini belirtmektedir. Falk’a göre bu dev bir halkla 

ilişkiler projesiydi ve amacı G.W. Bush yönetiminin küresel ölçekte gerçekleştirmek 

                                                            
572  Richard Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış” , Uluslararası 

İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, Der. Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat 

Çelikpala, Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2012, s. 89. 

573  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 90. 



 237 

isteği politikalarına yönelik oluşacak dünya kamuoyunun tepkisini dağıtmaktı. 

Böylelikle ABD küresel hakimiyetini (Ortadoğu özelinde ayrıca) sağlarken ve 

güçlendirirken askeri yöntemleri kullanma noktasında arkasına dünya kamuoyunu da 

alarak gerçekleştirdiği askeri müdahalelerin hukuki olmasa da ahlaki meşruiyetini 

sağlamış olacaktı. Emperyal jeopolitiğin sağlanmasında Amerikan halkının çoğunluk 

desteği de çok önemliydi ve bu amaç için Amerikan halkının bedel ödemeye hazır hale 

getirilmesi gerekmekteydi. Yeni-muhafazakârlar henüz iktidara gelmeden dahi düşünce 

kuruluşları üzerinden zaten bu küresel hakimiyet stratejisini savunmaktaydı. Böylelikle 

ABD dış politikasını Avrupa merkezli olmaktan çıkarıp Ortadoğu’ya kaydırabilecek ve 

bu stratejik hamle haklı bir savaşla da desteklenerek karşısına çıkabilecek küresel 

tepkileri önleyebilecekti. ABD Afganistan’a gerçekleştirdiği askeri müdahalenin hemen 

sonrasında uygunsuz bir acelecilikle zaten 1991 yılından beri cezai yaptırımlar 

uygulayarak güçsüz düşürdüğü Irak’ın işgaline yine küresel terörizmi bertaraf etmek 

nedenini ileri sürerek giriştiğinde Amerikan dış politikasıyla ilgili ortaya çıkan şüpheler 

bazı somut kanıtlarla (Irak’ta bulunduğu iddia edilen kimyasal vb silahların 

bulunmadığı anlaşılması gibi) ispatlanmıştır. Böylelikle bu süreçteki ABD dış 

politikasının gerçek amaçları somut olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır574.  

Falk’a göre yeni muhafazakarlardan oluşan ABD yönetimi için 11 Eylül 

saldırıları büyük bir fırsat olarak algılanmıştır. G. W. Bush yönetimi teröre karşı küresel 

büyük bir savaşa girişileceğini duyurduğunda olayın en başından beri demokratik 

yöntemlerle meşru bir kendini savunma savaşına hazır, ancak söz konusu saldırgan bir 

savaş olması durumunda Vietnam örneğinden ders çıkararak savaşa girme konusunda 

son derece çekingen davranabilecek bir toplumun zihnini bulandıran bir organizasyonun 

meydana getirilmesi söz konusu olduğunun belli olduğunu ileri sürmektedir. Amerikan 
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halkının desteği olmadan böyle büyük çaplı bir askeri müdahale gerçekleştirilmesinin 

imkansız olması ABD yönetimini belirli söylemleri hayata geçirmeye sevk etmiş ve 

mevcut hakim söylem içerisinde hiç bir ABD vatandaşının eleştirel görüşü 

benimseyememesine özen gösterilmiştir. Söz konusu savaş yeni bir paradigma 

üzerinden algılatıldığı için ABD hükümeti teröre yönelik korkuların yönetilmesine 

ihtiyaç duymuş ve bu bağlamda terör tehdidini olduğundan çok daha büyük göstermek 

durumunda kalmıştır575.  

 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD tarafından gerçekleştirilen askeri 

müdahalelerde (Afganistan, Irak vb.) uygulanan yöntemlerin işkenceyi yasaklayan 

uluslararası normları defalarca ihlal edilmesi, bu ihlallerin resmi görevlilerce işkence 

bağlamında açıkça savunulması ABD’nin hem iç politikada (özellikle Müslüman 

azınlığa karşı) hem de dış politikada gittikçe otoriter bir yapıya yöneldiğine dair 

kuşkuları arttırmıştır. ABD yönetimi daha önceki terörle mücadele süreçlerinden farklı 

olarak hem içeride baskının arttırılmasına yönelik bir politikayla hem de dışarıda 

saldırgan ve emperyal jeopolitik bir tutumu birleştirerek hareket etmiştir. Falk’a göre 11 

Eylül saldırılarının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri liberal demokratik savın ortaya 

koyduğunun tam tersi şekilde demokratik şekilde yapılanan toplumların da kendi 

içerisinde olayları yönlendirme gücüne sahip otoriteye karşı zaafiyetlerinin son derece 

belirgin olduğu ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirme konusunda korunaksız bir 

alan yaratabildiğidir576.  

Falk’a göre Irak savaşı öncesi ABD yönetiminin söylemine ve uygulamalarına 

bakılacak olursa uluslararası hukuk bertaraf edilerek BM’nin uluslararası otoritesinin 

sarsılacağı ABD ve müttefiklerince haklılaştırılmış bir savaşın planlandığı açık olarak 

                                                            
575  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 92. 

576  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s 93. 
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görülmekteydi. Girişilen Irak savaşının tek meşruiyet zemini askeri bir zafer elde 

edilmesinden kaynaklı ortaya çıkacak petrol rezervlerine hakimiyet, ABD’nin bölgedeki 

müttefiki olan İsrail’e yönelik tehdidin ortadan kaldırılması, Ortadoğu’da elde edilecek 

stratejik konum olarak değerlendirilebilir. Bu getirilerin de terörizmle küresel savaş 

anlamında terörizmi öncelediğini söylemek son derece yanlış olacaktır çünkü böyle bir 

askeri müdahale ancak ABD’ye yönelik olarak ortaya çıkabilecek terör tehdidini daha 

da arttırma potansiyeline sahiptir. Bu dönemde özellikle kozmopolitan düşünce 

üzerinden şekillenen düşünceler söz konusu çağa “terör çağı” olarak tanımlama 

eğilimini göstermektedir ki bu ABD politikaları özelinde değerlendirilecek olunursa 11 

Eylül saldırılarını jeopolitik avantaja çevirmek için çıkarcı amaçlarla kullananlara 

tanınacak uluslararası imtiyaz anlamında yanıltıcı bir tanımlama olacaktır. Falk’a göre 

mevcut çağa bir isim verilecekse küreselleşme, dinin radikalleşmesi, eski dünya 

düzenini geride bırakma, insan hakları, iklim sorunu gibi birçok olguya verilen değer ve 

bu değerlere verilen karşılığa göre düşünüldüğünde “küresel imparatorluk çağı” 

aydınlanmacı yaratıcılığın daha açıklayıcı bir yansıması olarak daha yerinde bir 

isimlendirme olacaktır. Terörizm bulunduğumuz dönemin karakterini yansıtan 

olgulardan sadece biri olarak karşımıza çıkmakta bulunduğumuz dönemin yegane 

karakterini terörizm üzerinden tanımlamak ABD’nin yönlendirdiği küresel baskınlık 

projesinin amaçlarını görmemizi engelleyecek bir bakış açısına sahip olmamıza neden 

olacaktır577.    

Terörle mücadele asıl amaç olduğunda gerçekleştirilmesi gereken iki önemli 

koşul bulunmaktadır. İlk olarak radikal eylemlere yol açan toplumsal zemin iyi 

incelenerek meşru sorunların farkına varılmalı ve bunlara çözümler bulunmaya 

çalışılmalıdır. İkinci olarak da terörist eylemlerin önüne geçebilmek için polislik 

                                                            
577  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 93. 
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faaliyetinin imkanlarını genişleterek ülke sınırları içerisinde ve uluslarararası polis 

örgütleri arasındaki terörizm özelinde iş birliğini arttırmak gerekmektedir. Bu mikro 

ama etkili yöntemleri denemeden makro boyutta terörle küresel bir savaş başlatmak 

ABD yönetiminin hegemonya kurmaya yönelik politikaları hakkındaki şüpheleri de 

güçlendirmiştir578.  

Terörizm genel olarak devlet karşıtı girişilen siyasi mücadeleyle 

özdeşleştirilmektedir fakat 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD yönetiminin Afganistan 

ve Irak’ta gerçekleştirdiği birçok uygulamaya bakıldığında “devlet terörü”nden de 

bahsetmemiz yerinde olacaktır. Nasıl ki 11 Eylül saldırıları sırasında Dünya Ticaret 

Merkezi’nde bulunan masum siviller canlarını kaybettiği zaman terörden bahsediliyorsa 

aynı şekilde Afganistan’da ve Irak’ta askeri müdahale sırasında ve sonrasında 

gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce masum sivilin de öldürülmesi seviye olarak 

birbirlerinden farklı rahatsızlıklar da yaratsa terör kapsamında ele alınarak devlet terörü 

olarak değerlendirilmelidir. Özellikle Irak’ta Abu Ghraib Hapishanesi579’nde ve 

Guantanamo Körfezi’nde yer alan askeri hapishanede580 gerçekleştirilen işkenceler 

dönemin ABD yönetimi tarafından askeri personelin ve istihbarat yetkililerinin 

uyguladıkları sorgulama teknikleri olarak kabul edilmiştir. ABD Başkanı G.W. Bush 

CIA tarafından gerçekleştirilen sorgulama tekniklerini savunarak “Amerikan hayatlarını 

                                                            
578  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 94.  

579  "Iraq Prison Abuse Scandal Fast Facts”, CNN Library, 

https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/iraq-prison-abuse-scandal-fast-

facts/index.html (Erişim T. 21.05.2019) 

580  “Torture Used US Military Guantanamo Bay Despite Being Banned UN Says”, 

John Haltiwanger, https://www.newsweek.com/torture-used-us-military-

guantanamo-bay-despite-being-banned-un-says-747373 (Erişim T. 21.05. 2019) 

https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/iraq-prison-abuse-scandal-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/iraq-prison-abuse-scandal-fast-facts/index.html
https://www.newsweek.com/torture-used-us-military-guantanamo-bay-despite-being-banned-un-says-747373
https://www.newsweek.com/torture-used-us-military-guantanamo-bay-despite-being-banned-un-says-747373
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kurtarmak için...” diyerek söz konusu sorgulama tekniklerinin zaruri olduğunu ileri 

sürmüş ve böylelikle işkenceyi meşrulaştırma yoluna gitmesi söz konusu olmuştur581. 

Falk bu durumun siyasi çıkarlar uğruna masum hayatların bilinçli bir biçimde feda 

edilmesiyle ilişkili olduğunu, söz konusu durumun bilinçsizce bir hukuk tanımamazlığı 

ve ahlaki yoksunluğu içerdiğini belirtmektedir. Buradan çıkarılabilecek sonuçsa söz 

konusu eylemler sırasında gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin göz ardı edilebilir 

bir olgu olarak kabul edilmesidir. Falk’a göre bu yüzyıllardan bu yana devam eden 

Batılı savaş tarzının bir özelliği olarak karşımıza çıkmakta ve kollektif biçimde ortaya 

çıkan şiddet olgusunu ve insan hakları ihlallerini hukuk aracılığıyla kontrol altına alma 

çabalarını boşa çıkarmaktadır582.  

11 Eylül sonrasında ABD Başkanı G.W. Bush terörle savaş kapsamında 

Afganistan’a askeri müdahalede bulunulacağını belirtirken teröristleri medeniyete savaş 

açmakla itham etmiş ve bu yüzden de teröristleri şer’in vücut bulmuş hali olarak 

tanımlayarak dünyaya “ya teröristlerden yanasınız ya da teröristlerin karşısında olan 

bizlerden583” diyerek tüm dünya devletlerini taraf olma baskısıyla karşı karşıya 

bırakmıştır. 2003 yılında Irak’a başlatılan sebepsiz ve saldırgan savaş sırasında “şok et 

ve şaşırt” taktiği kullanılarak Irak’ın çoğu şehri (Bağdat, Felluce vb.) ileri teknolojiye 

dayalı bombalarla vurulmuş ve pek çoğu yaşanamaz hale gelmiştir. Askeri operasyon 

öncesinde Iraklılara özgürlükleri vadedilirken askeri operasyon sonrasında Iraklıkların 

                                                            
581  “Getting Away Torture, Bush Administration and Mistreatment Detainess”, Human 

Rights Watch Report, https://www.hrw.org/report/2011/07/12/getting-away-

torture/bush-administration-and-mistreatment-detainees (Erişim T. 21. 05. 2019) 

582  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 96. 

583  “Attack on Terror” http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/ 

(Erişim T. 21.05.2019)  

https://www.hrw.org/report/2011/07/12/getting-away-torture/bush-administration-and-mistreatment-detainees
https://www.hrw.org/report/2011/07/12/getting-away-torture/bush-administration-and-mistreatment-detainees
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karşılaştığı durum yüzbinlerce insanın ölümü, ağır insan hakları ihlalleri, yaşanılamaz 

şehirler, korku ve baş eğme ve de imkanı olan Iraklıların da vatanlarını geri dönmemek 

üzere terk etmesi olarak görünmektedir. Böylece görülmektedir ki terörün aktörleri 

olarak devlet terörü ve devlet-dışı terör arasında ahlaki açıdan bir fark olmadığı belirgin 

durumdadır584. 

Savaşın terörle mücadale kapsamında uygun ve verimli bir araç olmadığı 

başından beri belliydi fakat ABD’nin uluslararası hukuku aşarak ve olası insan hakları 

ihlallerine karşı başka bir düzlemde meşruiyet zemini sağlaması açısıdan 11 Eylül 

saldırıları dönüm noktası olmuştur. Falk’a göre kozmopolit elitler bu siyasi gerçekliği 

anlamamakta ısrar etmektedirler ya da henüz algılayamamaktadırlar. Kendisini insan 

haklarına dayalı olarak korumaya çalışan bir devletin yapması gereken hukukun 

üstünlüğünü ilk ve tek savunma hattı olarak belirlemesidir. Terör eylemlerinin sınır aşan 

kısmı içinse uluslararası ceza hukukun ve yeni seçeneklerin peşinden gidilmeli, 

uluslararası polis ve asayiş prosedürleri izlenerek iş birliği yapılmalıdır. Aksi takdirde 

terör ve terörle mücadele nedeniyle Soğuk Savaş sırasındaki nükleer tehdit riskinde 

olduğu gibi insanlık devamlı küresel bir tetikte olma tehdidi altında olacak, savaş ve 

barış arasındaki sınır gitgide bulanıklaşacaktır. Sonuç olarak küresel terör olgusu yeni 

bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır ve fakat bu nedenle gerçekleştirilebilecek bir küresel 

savaş uluslararası hukuku esnetmeden yorumlanmalıdır. Böyle bir savaş Haklı Savaş 

perspektifinden yaklaşıldığında uluslararası hukukun esnek okuması olarak 

nitelendirilmiştir ve Haklı Savaş düşüncesi 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Falk gibi 

düşünürlerin de dahil olduğu birçok düşünür tarafından uluslararası hukuku esnetmek 

için bir araç olarak kullanılmıştır585. Ancak bu esnek okuma konusunda işlevsel olan 

                                                            
584  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 96. 

585  Falk, “Terör ve Devlet Terörizmi Çağında Savaş ve Barış”, s. 97. 
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Haklı Savaş düşüncesi olası ağır insan hakları ihlallerini önlemediği gibi uluslararası 

hukukun by-pass edilerek uygulanma alanı bulamamasına neden olabilmektedir. 

Yukarıda ortaya konanlarla daha açık hale gelmektedir ki Haklı Savaş düşüncesi 

terörizmle küresel savaş bağlamında ABD dış politikasının ABD’nin evrensel 

çıkarlarıyla uyumlaştırılması yönünden uluslararası hukuku aşmak için işlevsel bir araç 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

B. Küresel Askeri Müdahale Pratiğinin Meşruiyet Kaynağı Olarak Haklı 

Savaş Teorisi  

Westphalia sürecinde bölgesel olarak dünyanın her yeri şiddet tekelini elinde 

bulunduran egemen devletler arasında bölüşülmüş bir yapıda karşımıza çıkmaktaydı586. 

Devletler diğer başka devletlerle barışçıl anlaşmalar yapmak konusunda veya düşmanca 

tavır sergileyerek diğer devletlere savaş açmakta serbesti sahibi kabul edilmekteydi. Bu 

süreçte Haklı Savaş öğretisinin kamusal bağlamda bir askeri müdahalenin meşruiyet 

tartışması olamayacağı için anlamsız hale geldiği kabul edilmekteydi587.  

Johannes Althusius, Thomas Paine ve Carl Schmitt gibi kuramcılar Westphalia 

sürecinin ve bu sürecin belirlediği devletlerarası güç modellemesinin uygulamada 

hegemonik bir yapı oluşturmadığını hatta bu modelin atfedilen öneme haiz olmadığını 

ileri sürmüşlerdir. Westphalia modeline alternatif olarak çağdaş imparatorlukların 

anayasal alternatifleri olarak ortaya çıkan devletler arasında gerçekleştirilen bir feodus 

veya antlaşmaya dayandırılacak devletlerüstü hükümet niteliği olacak yapı 

                                                            
586  Anthony Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, Kalkedon Yayınları, 2008, İstanbul, s. 

335. 

587  Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, s. 49. 
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öngörülmüştür. Bu modellemeye örnek olarak da Orta çağ sonlarından Fransız 

Devrimi’ne kadar süren eski İsviçre Konfederasyonu, 1579 ve 1795 yılları arasındaki 

Hollanda Birleşik Eyaletleri yönetimi, 1815’ten 1866 yılları arasında gerçekleşen 

Alman Bund’u verilmektedir. Bu yapısal modelin altında yatan düşünceyse anarşik 

egemen devletler sisteminin yani Westphalia’yı pratik olarak aşmak özgül menfaatlerin 

çoklanmasını sağlamaktaydı ve böylelikle söz konusu hükümeti kuran devlet 

yöneticileri ve bunlara bağlı uyruklar devamlı bir savaş tehdidi ve savaşa karşı 

korunaklı bir yapı oluşturmaktaydı. Bu yapının kurumsallaşmasıysa özellikle Amerikan 

kolonistlerinin Britanya’ya karşı vermiş olduğu mücadele esnasında kolonilerin kendi 

aralarında birlik oluşturmak için gerçekleştirdiği 1789-1861 yılları arasındaki sürece 

dayanmaktadır. Bu modele Philadelphia modeli adı verilmiş ve Amerika Birleşik 

Devletleri adıyla kurumsallaşan bu yapının amacı olarak da şiddet araçlarının 

sorumsuzluk seviyesinde kullanımı ve devletler arasındaki savaşa yönelik ortaya çıkan 

anarşik durumu aşabilecek bir yapının kurumsallaştırılması olarak karşımıza 

çıkmaktadır588. Fakat bu süreçler ve sonunda ortaya çıkan Philadelphia modeli 

unutulmamalıdır ki büyük bir hegemon güce karşı belirli antlaşmalar çerçevesinde 

çağdaş imparatorlukların savaş tehdidine karşı birleşen çağdaş anayasal alternatifler 

üzerinden oluşturulmuş yapılardır ve hegemon gücün karşısında görece küçük varlıklar 

olarak mücadeleye devam edilemeyeceği gerçeğinden hareketle antlaşmalar 

çerçevesinde birleşerek toplu mücadele etme fikri üzerine şekillenmiştir589.   

Philadelphia modelinin çalışmamız açısından önemli ilkesi, birlik üyesi 

devletlerin formel eşitliğe dayalı; güvenlik prosedürleri ve savaş açma yetkilerinin iki 

kademeli devlet yapısı içinde dengelenerek bölüştürülmesi(savaş açma yetkisi, askeri 

                                                            
588  Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, s. 50. 

589  Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 336. 
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yönetim ve dış politika açısından Başkan ve ikili Kongre arasında paylaştırılması) ve 

askeri gücün bu denetim ve denge durumunda dahi merkez hükümetin halkın desteği 

olmadan açacağı savaşların gerçekleşmemesi için sınırlayıcı bir güç merkezi olarak 

yurttaşlardan oluşan bir milis gücün varlığına dayandırılmaktadır. Bu modelin nihai 

amacı devletler arasındaki hiyerarşik yapıyı formel bir yapıda tasarlayarak güç dengesi 

siyasetini belirli bir yöne ağırlık vermeden hayata geçirmek ve devamlı bir savaş hali ve 

tehdidi içinde yaşayan başka bir Avrupa’nın Kuzey Amerika kıtası içinde 

gerçekleşmemesi bağlamında genelleştirilebilen bir arzu olarak karşımıza 

çıkmaktadır590.  

Amerikan ekolünün uluslararası ilişkiler ve hukukunu farklı açılardan savaşı 

kısıtlayıcı anayasal alternatifler olarak görmesi Philadelphia modelindeki görece başarılı 

süreçten kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda özellikle 20. Yüzyıl itibariyle I. ve II Dünya 

Savaşları, daha sonra gelen Soğuk Savaş dönemi ve sonrasındaki süreçte Amerika’nın 

uluslararası ilişkilere ve hukuka müdahalesi ve vermeye çalıştığı şekil bu model 

üzerinden yorumlanabilir591. Philadelphia modelinin bazı unsurları belirleyici olarak da 

siyasal ve hukuksal düzenlemeler açısından şiddet araçlarının üzerinde bulunan kamusal 

yetkilerin belirli odaklar arasında paylaştırılması yöntemiyle kurallara değil egemenliğe 

bağlı olan anarşik uluslararası devletler sisteminin sona erdirilmesini amaçlamaktadır. 

Bu modelin yansımaları olarak savaşın ve savaş tehdidinin kısıtlanması açısından 

Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi anayasal girişimler 

                                                            
 Silah taşıma hakkı, ABD ikinci Anayasa değişikliği: “Devlet güvenliğinin bir 

gereği olan kurallara bağlı bir milis örgütü oluşturmak bakımından, halkın silah 

bulundurma ve taşıma özgürlüğü ihlal edilemez.” 

590  Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, s. 50. 

591  Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 338. 
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gösterilebilir592. Bu kurumsallaştırma girişimleri devlet kaynaklı silahlı çatışmaların 

bazı biçimlerini suç haline getirerek devletlerüstü hukuksal düzenlemelerle de 

desteklemeye çalışarak çatışmaları kısıtlamaya çalışmıştır. Söz konusu hukuksal 

düzenlemelerin formel olarak tartışmaları da kurumsallaşma açısından tartışmaları 

beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların başında özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında 

savaşı kazananların savaş bittikten sonra savaş sırasında gerçekleşen eylemlerle ilgili 

ortada bir uluslararası norm olmaksızın adaletin gereği olarak gerçekleştirdiğini ileri 

sürdüğü uluslararası yargılamalar gerçekleştirmesi gelmektedir. Eski bir genel hukuk 

ilkesi olan yasa olmadan suç ve ceza olmaz ilkesi (nullum crimen sine lege; nulla poena 

sine lege) bu süreçte göz ardı edilmiş ve bu durum da yapılan uluslararası yargılamalara 

kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmuştur. Bu kuşkunun temelinde Nuremberg ve 

Tokyo’daki Uluslararası Askeri Mahkemeler’in hukuksal öncülleri bulunmadığı halde 

sadece çok taraflı anlaşmalar yoluyla kurulmaları, “uluslararası insancıl hukukun ağır 

biçimde ihlal edilmesi savaş suçunun işlenme durumunu teşkil eder” denilerek 

temellendirilmeye çalışılması ve bu ihlallere uygun cezaların yine hukuki öncülleri 

olmadan verildiği yönündeki kabul yatmaktadır. Açıktır ki bu örnekler sorunlu olsa da 

insanlığa karşı işlenen birtakım suçların cezalandırılması noktasında aydınlatıcı örnekler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama örnek verilecek olursa Tokyo Uluslararası Askeri 

Mahkemesi’nin büyük ölçüde Amerikan denetiminde olması ve böyle bir etki altında 

hukuki süreç işletilmiş olması tartışmaları beraberinde getirmiştir. Nüremberg, Tokyo 

Askeri Mahkemeleri ve daha sonra La Haye Uluslararası Adalet Divanı’nın savaş 

sürecinde ve sonrasında uygulanacak hukuk yönünden oynadıkları kritik rol Emer de 

Vattel, G.W. Friedrich Hegel gibi düşünürler tarafından savunulan Westphalia hukuk 

                                                            
592  Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 337. 
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öğretisinin temel kabulü olan uluslararası hukukun egemen devletlerin iradelerini 

yansıtması gerekliliğinin sarsılmasıdır593.  

20. yüzyıl insan hakları çağı olarak kabul edilmekte ve fakat insan hakları 

ihlallerinin en ağır ve en yoğun yaşandığı çağ olarak da kabul edilmektedir. Bu çelişkili 

gibi görünen durum insan haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar 

tekrar hatırlatmaktadır. 20. yüzyıl savaş suçları mahkemesi ve bu mahkemelerin verdiği 

kararlar bir önceki bölümde ele alınan Westphalia modeli üzerinden şekillenen siyasi-

hukuki yapıya ağır insan hakları ihlalleri bakımından insancıl hukukun inşa edilmeye 

çalışıldığı bir meydan okuma olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu mahkemeler 

genel olarak eski bir Hristiyan öğretisi olarak kabul edilen Westphalia sürecinde 

unutulmaya yüz tutan Haklı Savaş teorisini ve Haklı Savaş teorisinin haklı neden ilkesi 

başta olmak üzere diğer ilkelerini yeniden yorumlamış ve canlandırmışlardır. Yeni 

yoruma göre askeri güç kullanma insan topluluklarıyla dayanışma açısından evrensel bir 

ödev adına ancak kullanılabilirdi594. Söz konusu evrensel ödev konusundaki Amerikan 

ve İngiliz yaklaşımı ile Avrupa merkezli yaklaşım birbirinden Westphalia modeli ile 

Philadelphia modeli bağlamında ayrışmakta ve askeri müdahalaler ile uluslararası 

hukuk arasındaki ilişki özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerikan ve İngiliz 

merkezli yorumları esas almaktadır. Bu yapılan yorum Haklı Savaş teorisini ve 

ilkelerini Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte insan topluluklarıyla dayanışmanın 

merkezine ağır insan hakları ihlallerini ve insan haklarının korunmasını oturtmuş ve bu 

çerçevede yapılan mevcut uluslararası hukukun yorumlanmasında askeri müdahale 

süreçlerinin meşruiyeti tartışmalarına dahil etmiştir. 11 Eylül saldırıları sonrasında başat 

güç olan ABD’nin dış politikadaki değişimi ve uluslararası hukuku ihlal etse dahi aktif 

                                                            
593  Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, s. 51. 

594  Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, s. 52. 
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şekilde askeri müdahalalerde bulunması yukarıda açıklanan terör olgusunun 

Philadelphia modeli bağlamında yorumlanarak uluslararası hukuku da bu yorum 

üzerinden şekillendirmeye çalışmasının temel dayanaklarından biri haline gelmiştir. 

Çalışmanın devamında bu yeniden yorumun yol açtığı olgular ve yeni savaşlar 

bağlamında uluslararası hukuku da aşan yorumlara temel alınarak gerçekleştirilen 

uygulamaların insan haklarının korunmasında ya da korunamamasında oynadığı rol ele 

alınacaktır.  

Walzer da yukarıda belirtildiği üzere 11 Eylül saldırıları sonrasında görüşlerini 

küresel teörizm olgusunu da dikkate alarak değiştirmiş ve Amerikan Philedelphia 

modeline benzer bir çizgiye taşımıştır. Bush Doktrini’nin ileri sürdüğü teröre karşı 

önleyici savaşlar uluslararası hukuka aykırı olsa da ahlaki temelde 

haklılaştırışabilmektedir. Walzer da önleyici savaşları “Haklı Savaş Haksız Savaş” 

kitabından haksız savaşlar olarak nitelendirirken 2004 yılında çıkardığı “Savaşı 

Tartışmak” (Arguing About War) adlı kitabından küresel bağlamda terörle savaş söz 

konusu olduğunda terör eylemlerinin hedeflerinin siviller olması nedeniyle önceden bu 

eylemlerin önlenmesi gerektiğini ileri sürerek bu nedenle gerçekleştirilecek savaşları da 

Haklı Savaş kategorisine dahil etmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere terörizm olgusu 

Haklı Savaş’ın tekrar askeri müdahalelerde ahlaki temellendirme açısından işlevsel bir 

niteliğe sahip olduğu hatırlatılmaya başlanmıştır. Böylece önleyici savaşlar önleyici güç 

kullanımı olarak terör eylemlerinin engellenebilmesi için kullanılabilir bir araç haline 

gelmektedir595. Haklı Savaş teorisi Walzer’ın terörizme getirdiği yorumla 

                                                            
595  Michael Walzer, Jean Bethke Elshtain, “Regime Change and Just War”, Dissent, 

Vol:53, No:3, 2006, s.107-108. 

https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Walzer/RegimeChange.pdf (Erişim T. 

23.05.2019) 

https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Walzer/RegimeChange.pdf
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değerlendirildiğinde yeni müdahale olgusu üzerinden araçsallaştırılmış olmaktadır. 

Walzer’ın bu yorumundan insancıl müdahaleler gerektiği gibi ahlaki sınırlara bağlı 

kalınarak yapılırsa askeri müdahalelerde gerçekleşen insan hakları ihlalleriyle ilgili 

tartışmalar da gittikçe azalacaktır sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır596.  

İkinci ana bölümde haklı neden başlığı altında Walzer’ın kurallara sıkı sıkıya 

bağlı kalma paradigması konusunda düşünceleri belirtmiştik. Walzer bu paradigmanın 

yeni terörizm olgusu karşısında yetersiz kaldığını ileri sürerek yine bu paradigmanın 

emrettiği askeri güç kullanma sınırlarının aşılmamasının mutlak bir karar olmadığını ve 

bazı özel durumlarda bu sınırlamanın aksine davranmanın asıl haklı olarak 

davrandığımız anlamına gelebileceğini belirtmektedir597. Küresel terörizm olgusuyla 

birlikte düşünüldüğünde insani müdahalelerle ilgili olarak düşüncesinin değiştiğini 

söyleyen Walzer, 1977 yılında yazdığı “Haklı Savaş Haksız Savaş” eserinde 

belirttiğinden çok daha fazla askeri müdahaleleri desteklediğini kabul eder. Bazı 

durumlarda gerçekleştirilecek müdahalelerden gereken sonuçların alınabilmesi için 

uzun süreli müdahaleleri de göze almak gerektiğini belirterek savaş sonrasında oluşacak 

politik ortam gereği de hamilik ve vasilik gibi sistemlerin de düşünülerek ulus inşa etme 

amacıyla kullanılabileceğini ileri sürmektedir598. Böylelikle ortaya çıkmaktadır ki 

özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesi ve sonrasında ortaya çıkan küresel terörizm olguları 

beraber düşünüldüğünde küresel askeri müdahalelerde gerçekleşen insan hakları 

                                                            
596  Daniele Archibugi, “Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian 

Intervention.” Alternatives: Global, Local, Political, vol. 29, no. 1, 2004, s.2-3 ., 

www.jstor.org/stable/40645102. (Erişim T. 23.05.2019) 

597  Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş, s. 130. 

598  Walzer, Arguing about War, s.13. 

http://www.jstor.org/stable/40645102
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ihlallerinin meşruiyet zemini revize edilmiş bir Haklı Savaş düşüncesi üzerinden 

şekillendirilmektedir.  

C. İnsancıllık, Müdahalecilik ve Uluslararası Hukukun Buhranı 

1. İnsancıllık ve Müdahalecilik 

İnsan haklarının “insan”ı, insancılın “insancıl”ı kimdir veya nedir, başına gelen 

sıfat olarak “askeri” onu kime, neye dönüştürür ya da dönüşen kavramın işlevi nedir? 

soruları cevaplanırken genel olarak felsefi ve kavramın özelinde de ontolojik 

çıkarımlara göndermeler yapılmaktadır. İnsan doğası üzerinden hakların normatif 

kaynakları şekillendirilirken varlıklara insanlıkları dolayısıyla arzularıyla, nitelikleriyle, 

ihtiyaçlarıyla birlikte haklar tanınmakta ya da tanınmamaktadır. Bu nedenle insan 

tanımı ve o tanımın önüne gelen sıfatlar hakların kapsamını ve özünü de 

belirleyebilmektedir. Douzinas’a göre bu belirlenim özellikle John Rawls’un “Theory of 

Justice” eserinden siyaset teorisinin etkilenmesinin sonucu olarak kabul edilmektedir. 

Rawls’un hak kavramı üzerinden şekillendirdiği adalet anlayışını oluşturma girişimi 

siyaset felsefesini hukuk felsefesinin bir alt dalı olarak algılanmasına kapı aralamıştır599. 

İnsanın buna bağlı olarak da insancıllığın ne bağlamda tanımlandığı ve önüne gelen 

sıfatlarla geçirdiği dönüşümler ve buna bağlı olarak haklar bağlamında gerçekleştirilen 

uygulamaları ortaya koymak insancıllıkla askeri uygulamalar arasındaki ilişkiyi daha 

net anlamamıza yardımcı olacak böylelikle de insan haklarıyla bu kavramlar arasındaki 

olumlu ya da olumsuz etkileşim ortaya konabilecektir. 

Tarihsel bağlamında insanlığın Atina ve Roma’daki yansımasından bahsederken 

genel bir insanlık kavramından ziyade yurttaşlık kavramı üzerinden şekillendiği 

söylenebilir ve bu yurttaşlar insan türünün bir üyesi olma anlamında bir “insan” olarak 

                                                            
599 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 176. 
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kabul edilmemektedir. Roma’nın sınırları genişledikçe nüfus arttıkça Romalılar 

Helenistik felsefeden insanlık fikrini alarak “homo barbarus” ve “homo humanus” 

ayrımını türettiler. Homo humanus eğitimli Romalı’ya karşılık gelirken homo barbarus 

eğitimsiz ötekiler için kullanılan bir çatı kavram olarak kabul edildi600. “Ius Civile” 

Yunan kültürüne ve felsefesine dair bilgisi olan ve aynı zamanda buna uygun görgüyle 

hareket eden homo humanusun “insan gibi insan”ın tabi olduğu metinken, “Ius 

Gentium” daha çok gerçek insan niteliklerini ve inceliklerini taşımayan imparatorluğun 

sınırlarının çevresinde yaşayan homo barbarusun tabi olduğu metin olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hristiyan teolojisinde de humanitas kavramındaki evrim Paulusçu bir bakış 

açısıyla şekillenerek “Yunan ya da Yahudi yoktur, özgür insan ya da köle vardır” 

ayrımından şekillenmiştir. Tarihsel süreçte bu dualite yüzyıllarca açık bir tanım ve 

kodifikasyon üzerinden devamlılık arz etmiştir. 18. Yüzyılın sonu 19. Yüzyılın başından 

itibaren genelleştirilmiş bir “insanlık” kavramının ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu 

insanlık kavramı genel kabul görerek mutlak ve devredilmez bir değer olduğu ortaya 

konulmaya çalışılmıştır601. Michael Ignatieff’in deyimiyle “türümüz birdir ve bunu 

meydana getiren her birey eşit ahlâki saygınlığa hak kazanır.602” diyerek yukarıdaki 

gelişmenin geldiği noktaya vurgu yapmaktadır. 

Genel kabul gören görüş insanlık kavramının insan doğası düşüncesinin tarihiyle 

paralel olarak geliştiği yönündedir. Douzinas’a göre insanlık kavramı modernitenin bir 

                                                            
600  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 56. 

601  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s.56.  

602  Michael Ignatieff, Human Rights as Poltiics and Idolatry, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 2000, s. 321. http://pgil.pk/wp-

content/uploads/2014/11/Human-Rights-politics1.pdf (Erişim T. 25.05.2019) 

http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/11/Human-Rights-politics1.pdf
http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/11/Human-Rights-politics1.pdf
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icadı olarak karşımıza çıkmaktadır603. Modernite de aydınlanma hareketi sonucunda 

ortaya çıkmış bir olgu olarak nitelendirilmektedir. Modernitenin kaynağını teşkil eden 

bazı parametreler kabul edilmiştir. Bunlar genel olarak; hümanizm, laiklik, insan 

hakları, demokrasi, akılcılık, bilimsel düşünce, teknoloji, uzmanlaşma, bireysellik, 

eşitlik vb.dir. Aydınlanma hareketi iktidarı akla bırakmaktadır ve bu nedenle de 

aydınlanma dönemi bir akıl çağı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kendi aklını 

kullanarak özgürleşmekte, her şeyi akıl aracılığıyla sorgulamakta, dinsel inanç ve bakış 

açısının tekcil kılavuzluğunu redderek kendini var ettiği bir çağ olarak kabul 

edilmektedir604. Bu nedenle modernitenin ne olduğu, insanlık kavramıyla ilişkisi ve 

çalışmamız kapsamında meydana gelen olguları nasıl etkilediğini ortaya koymak 

gerekmektedir.  

Modern olma bir durum olarak, sosyolojide günlük kullanımından bağımsız 

biçimde çağdaş kelimesinden farklı olmakla birlikte zorlu bir anlam da taşır. Modern, 

yeni ve yakın olan olarak karşımıza çıkar. Kültürel olarak son olana, moda olana uygun 

olarak büyük ölçüde üretime dayalı, tek tipleştiren bir fikir anlayışıdır. Modern olanın 

getirdiği modernitenin geçiş dönemi; siyasal, kültürel, bilimsel ve endüstriyel 

devrimlerle tanımlanmaktadır605. Çalışmamız açısından modernitenin ve ortaya çıkan 

sonuçlarının önemi Haklı Savaş teorisinin de insan haklarının da  ilgi alanları bu dört 

devrimden ve sonuçlarından fazlasıyla etkilenmiş olmasıdır.  

                                                            
603  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 57. 

604  Sezgin Kızılçelik, Yaşar Erjem, Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü, Saray Kitabevi, 

İzmir, 1996, s. 7-13. 

605  Abel Jeanniere, “Modernite Nedir?”, Modernite versus Postmodernite, Mehmet 

Küçük, Say Yayınları, İstanbul, 2011, s. 111-123. 
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Modernizm temelini birkaç özellikten alır; bunların en önemlisi üretimin 

makineleşmeye, yani sanayileşmeye dayanmasıdır. Buhar gücünün gelişmesi, 

endüstriyel gelişmeler vs. toplumsal yapılanmayı oldukça değiştirmeye başlamış, 

onyedi ve onsekizinci yüzyılda Sanayi Devrimi’yle birlikte üretimde yeni bir 

örgütlenme ve denetlenme anlayışı gelmiştir. Bu durum karmaşık bir iş bölümünü 

içermekte ve örneğin işçiler üzerinde daha fazla denetimin sağlamasına neden 

olmaktadır. Bunun itici gücü kapitalizmdir, kapitalizm sürekli olarak sistemli bir 

biçimde kar peşinde koşmayı amaçlamış; koştuğu bu yolda piyasa, mallar ve özellikle 

emek birer meta haline dönüştürmüştür. Bunların yanında modern dönem nüfus 

büyümesiyle birlikte köyden kente geçişe de tanıklık etmiştir. Fazla nüfus ölüm 

oranlarının düşüklüğü ve doğum oranlarının yüksekliğinden kaynaklanmıştır606.  

Modernite yönetim anlayışlarıyla da ön plana çıkan bir dönemi de içermiştir. 

Ulus-devlet anlayışı belirli bir toprak üzerine tam bir hakimiyeti kurmayı amaçlamış, bu 

hakimiyet kendi yönetim mekanizmasını iktidar haline getirmiştir607. Bunun içinse 

belirli politik aygıtları kullanmıştır; bu aygıtların altında milliyetçilik, muhafazakarlık, 

demokrasi gibi temel fikirler vardır. Fikir ve aygıtları temelindeyse aydınlanma projesi 

bulunmaktadır. Aydınlanma; dünyayı yeni anlama biçimi adı altında pozitivizmi, 

pozitivist bilimi, aklı ve hakikati yüceltmiştir608. David Harvey’in belirttiği gibi, bazı 

düşünürler aydınlanma fikrine sıcak bakmamış, terk edilmesi gereken bir fikir olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Kimi düşünürlerse, bunun post-modernist fikrin başlangıcı olarak 

                                                            
606  Kevin Bonnett, T. Bilton, P. Jones, T. Lawson, D. Skinner, M. Stanworth, A. 

Webster, Sosyoloji,  Siyasal Kitabevi, Ankara,  2009, s. 25. 

607  Roger Cotterrell, Hukukbilimin Politikası, Çev. Saim Üye, Pinhan Yayıncılık, 

İstanbul, 2018, s.  

608  Bonnett; Bilton;  Jones;  Lawson;  Skinner;  Stanworth; Webster; Sosyoloji, s. 25 
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kabul etmiş, onaylamışlardır. Ancak aydınlanma projesi, dışarıdan ne kadar 

özgürleştirici görünürse görünsün ileri sürdüğü amaçları açık bir şekilde ortaya koyma 

noktasında problemler söz konusudur. Aynı zamanda aklın yüceltilmesiyse, 

karşılaştırmalı bir argümanda hangi aklın üstün olduğu gibi tartışmalı bir fikre de yol 

açmıştır. Bütün bunların yanında aydınlanma, bilgiye hükmedecek ve onu dönüştürecek 

bilim insanlarına hikmet sahibi, tek alanda uzman ve ilahi bir yetkinlik atfetmiştir. Bu 

da bireyciliğin ön plana çıkmasını sağlamıştır609. Bu şekilde aydınlanma fikriyle Batı 

toplum anlayışı dünyaya yayılmaya başlamıştır. Doğu’yu keşfetmeye başlayan Batı, 

ticaret ve yağma yoluyla sömürgeleşme sürecinin aktörü haline gelmiştir. Pazar alanı ve 

ham madde elde eden Batı, diğer kültürler üzerinde de hakimiyet kurmuş 

görünmektedir. Anthony Giddens’ın belirttiği gibi, modernleşme süreci zaman-mekanla 

oynayan ve onu düzenleyen bir aygıt olarak karşımıza çıkmaktadır610. Harvey’in yaptığı 

benzetmeyle aydınlanma aklın mezar kitabesi olarak bir söylem yaratmaya çabalasa 

dahi onun sözünü ettiği uygarlık, akıl, evrensel haklar ve ahlakın sahip olduğu imgeler 

tartışmalıdır. Geleneksel anlayışı yok etme amacını kapsayan modernist dönem, bu 

projenin uygulanması için eski düzeni yıkmayı hedeflemiştir. Bu yıkım dini efsaneleri, 

gelenekleri ve görenekleri yıkmaya çalışmakla işe başlamıştır. Karşılığındaysa 

yoksulluktan kurtulmayı, doğaya hakim olmayı vadetmiştir611. 

Modern bir kavram olarak insancıllık tarihsel olarak 19. yüzyıl sonlarında 20. 

yüzyıl başlarında sahneye çıkmaktadır.  Modern anlamda insancıllık kavram olarak ilk 

ortaya çıkışında sınırlı bir savaş düzenlemesi olarak kabul görürken günümüzde gittikçe 

genişleyen kültür ve politikanın tüm alanlarını etkileyen bir yapı olarak karşımıza 

                                                            
609  David Harvey, Postmodernliğin Durumu,  Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 27. 

610  Bonnett; Bilton;  Jones;  Lawson;  Skinner;  Stanworth; Webster; Sosyoloji, s. 27. 

611  Harvey, Postmodernliğin Durumu, s. 28 
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çıkmaktadır612. İnsancıl ahlak düşüncesinin gelişmesi insancıllık düşüncesini dolayısıyla 

insan hakları düşüncesini uluslararası boyuta taşımış ve köleliğin yasaklanmaya 

çalışılması gibi uluslararası standart belirleyici metinler oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Köle ticaretinin yasaklanması fikri 1815 Viyana Kongresi’nde ortaya atılırken 

uygulama ancak 1890 Brüksel Sözleşmesi’yle gerçekleştirilebilmiştir. 1926’da da 

Kölelik Sözleşmesi’yle resmen yasaklanmıştır. Savaş ile ilgili insancıl çabalar ise 1907 

Lahey ve I. Dünya Savaşı deneyiminden sonra 1926 Cenevre Sözleşmeleri’yle ortaya 

konulmuş fakat tüm bunlar II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar uluslararası politikanın 

gölgesinde kalmış ve hayata geçirme noktasında başarılı olunamamıştır. İnsancıl 

hukukun ve insan haklarının pozitif hukukun alanına giren yasalar bütünü olarak 

kökleşmesi uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Bu konudaki ilk adım İsviçreli tacir 

Henri Dunant’ın 1859’da Solferino Savaşı (Fransa-Avusturya) sonrasında savaş 

meydanındaki insanlık dışı manzaraya tanık olması ve bunu kitaplaştırmasıyla 

atılmıştır613. Kitabın başlattığı hareket gelişerek büyümüş, çeşitli konferanslar sonunda 

kitapta yapılan iki öneri olgunlaşarak 1863’te Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKHK-

ICRC) oluşturulmuş ve bu tür durumlar gerçekleştiğinde uygulanacak kuralları 

belirleyecek bir sözleşme fikri ortaya çıkmıştır614. Kızıl Haç hem insancıllığın hem de 

askeri insancıllığın genel ilkelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Özellikle 1850’li 

yıllardan sonra savaş kurallarının yorumlanması ve tespitinde yaşanan zorluklar 

bunların belli bir kanunlaştırma sürecine girmesini beraberinde getirmiştir. 1865 yılında 

Kızıl Haç insancıl eylemin yedi temel ilkesini belirlemiş ve bunlar genel olarak insancıl 

eylemin kanunnamesi olarak karşılık bulmuştur. Bu ilkeler; insanlık, nesnellik, 

                                                            
612   Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 62. 

613   Michael Byers, Soykırımdan Son Kırıma-Savaş Hukuku,  İstanbul, Detay 

Yayıncılık, 2007, s. 148. 

614  Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması, s. 14. 
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tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrenselliktir. Özellikle söz konusu 

dönemde insancıllık ve askeri insancıllık kavramlarını siyaset dışı bir alanda 

uluslararası siyaset üstü bir alanda gerçekleştirme çabası söz konusudur615. Bu 

kanunlaştırma çalışmalarıyla birlikte insancıl hukuk uluslararası sözleşmelerle 

düzenlenmeye çalışılmıştır ve insancıl hukuk (ius in bello) – barış hukuku (ius ad 

bellum) arasındaki alan daha netleşmiştir fakat ayrım tamamen ortadan kalkmamıştır616.  

II. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte kişisel hakları insan hakları düşüncesinin 

temellerinde uluslararası bir teamüle dönüştürme çabaları sonuçsuz kalmıştır. Ancak II. 

Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın ölümüne neden olan uluslararası politikanın 

iflası doğal haklar ve insan hakları temelinde bu hakların korunması düşüncesini tekrar 

önemsenmesi gereken bir husus olarak dünya gündemine taşımıştır. II. Dünya Savaşı ve 

ortaya çıkardığı evrensel boyuttaki yıkım 1648 Vestphalia Barışı’yla tesis edilen devlet 

egemenliğine dayanan uluslararası sistemin gözden geçirilmesini sağlamış ve 1948 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul 

edilmesi sonucunu doğurmuştur. Böylelikle yaklaşık 300 yıllık modern ulus devlet 

egemenliğine dayanan uluslararası politik sistemin hakimiyetinin sona erdiğine yönelik 

görüşler ortaya atılmıştır. Günümüze kadar bu belgeyi tamamlayıcı nitelikteki 

mevzuatın da gelişmesiyle birlikte üye devletlerin iç rejimlerini de kapsayacak şekilde 

bir teamül hukukunun ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ve ona ek çıkarılan mevzuatla birlikte insan hakları uluslararası 

koruma altına alınmaya çalışılmış ve bu çaba sonucu belli standartlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak her ne kadar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile birlikte 

insan hakları açısından bir koruma mekanizması getirilmeye çalışılsa da günümüzde 

                                                            
615  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 63. 

616  Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 69. 
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meydana gelen uluslararası siyasi gelişmeler mevcut mekanizmanın yetersizliğini ortaya 

koymaktadır617. Özellikle konumuz bağlamında silahlı çatışma ve savaşların 

engellenemeyişi, insan hakları ihlallerinin bölgesel ve küresel olarak artarak devam 

etmesi ve asıl olması gereken insan haklarının korunması boyutunun istisna haline 

gelmesi özellikle 1990lar sonrasında Soğuk Savaş’ın da bitimiyle farklı açılardan tekrar 

gündeme gelmiş yeni düşünceler ve kavramlaştırmalara yol açmıştır.   

Uluslararası devletler düzeninde tüm bu Haklı Savaş tartışmalarının modern 

dönemdeki etkileri temel haklar düşüncesine de Hans Kelsen’in de öngördüğü biçimde 

19. ve 20. Yüzyıllar’da insancıllık kavramının düşüncenin içeriğine süreç içinde dahil 

edilmesiyle birlikte uluslararası davranış standartları oluşturma yönünde adımlar 

atılmaya başlanmıştır. Kişinin hakları kavramsallaşmasına eşlik eden insancıllık ve 

bunun savaşla ilişkisine bağlı olarak da ortaya çıkan askeri insancıllık kavramının nasıl 

şekilleneceğine ilişkin özsel ilkeler Haklı Savaş kuramında temellerini bulmaktadır. 

Genelsel bağlamda insancıl hukuk savaşın ius in bello boyutunun modern yansıması 

olan silahlı çatışma söz konusu olduğunda ne bağlamda güç kullanılabileceğini belirten 

uluslararası hukuk bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özsel ilkeleri de Haklı Savaş 

düşüncesinden temelini almıştır. Genel olarak çalışmanın bir önceki bölümünde 

belirtildiği üzere, savaşın son çare olması, savaş zamanında askerlerle sivillerin ayrımın 

korunması, güç kullanımı amaçlarıyla orantılı olmalı vb.dir618. Bu noktada değinmemiz 

gereken önemli husus modern olarak tanımlanan tarihsel süreçte ortaya çıkan 

düşüncelerin uluslararası hukuk bağlamında hukukileşme sürecine ve müdahale 

süreçlerine dahil edilmeye başlamasıdır. Modern dönem Haklı Savaş tartışmaları, insan 

hakları düşüncesi, insan hakları hukukuyla, insancıllık düşüncesi ve müdahale kavramı 

                                                            
617  Heywood, Küresel Siyaset, s. 364-365. 

618  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 62. 
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da insancıl hukuk boyutuyla karşımıza çıkmaya başlamaktadır. Elbette insan hakları 

düşüncesi insan hakları hukukundan daha geniş ve onu kapsayacak bir kavram olarak 

karşımıza çıkmakla birlikte insancıllık düşüncesi ve müdahalecilik de insancıl hukuktan 

daha geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihsel olgular arasındaki 

ilişkiyi ve ortaya çıkan hukuka dayanak teşkil eden temellerin tarihsel süreçte net bir 

şekilde ortaya konulması zordur. Fakat şunu söylemek mümkündür insan hakları 

hukukunun yorumlanmasında insan hakları düşüncesi, insancıl hukukun ve 

müdahalelerin yorumlanmasında da insancıllık düşüncesi önem teşkil etmektedir. 

Uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası insancıl hukuk arasındaki ilişki de 

tartışmalara açıktır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde söz konusu olgular ve 

aralarındaki ilişki çalışma kapsamında ele alınacaktır.  

Soğuk Savaş’ın bitimine kadar 1989’a kadar olan süreçte siyasal açıdan tarafsız 

olarak kabul edilen ihtiyaç temelli şekillenen insancıllıkla devletlerin şekillendirdiği 

stratejik amaçlı kalkınma hedefli ideolojik öncelikler arasındaki farkın belirgin olduğu 

kabul edilmektedir. Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte bu fark gittikçe bulanıklaşmış ve 

birbirine giren bir yapısal bütünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni 

insancıllığın temellerinde gelişmekte olan üçüncü dünyanın sorunlarına Batı’nın gittikçe 

daha fazla müdahil olması, bu müdahil olma esnasında insancıl amaçlar doğrultusunda 

ekonomik yaptırımlar uygulamak istemesi ve eğer şartlar oluşursa da askeri müdahaleye 

kadar geniş bir seçenekler ağı yatmaktadır. İnsan hayatlarını kurtarmak ve insanların acı 

çekmesini önlemek yönünde ortaya çıkan bu yeni insancıllığın iki yönü bulunmaktadır. 

İlk yönü silahlı çatışmalar durumunda ortaya çıkmaktadır ve savaşta mağdur olanlara 

acil yardım sağlanması, risk altında bulunan grupların uzun süreçte korunması gibi 

kaygılar üzerinde durmaktadır. İkinci yönse kıtlık, açlık, doğal afetler durumunda ve 

yoksul ülkelerin sorunları üzerinden ortaya çıkan kaygıya odaklanmaktadır. 1990lar 

sonrasında daha kapsamlı ve derin bir yansıma olarak insancıllık bazı tercihlerde 
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bulunmak zorunda kaldı ve çoğu kez öncelik tanıyacağı amaçlarla yardım edilecek 

gruplar arasında stratejik tercihler yapmak zorunda kalmıştır. 1990larla birlikte 

insancıllık açısından temel değer olarak tarafsızlık ilkesi birçok kez göz ardı edilerek 

çeşitli sivil toplum kuruluşları açısından insancıl nedenler için Batı askeri 

müdahalelerinin savunulması söz konusu olmuştur619.  

İnsancıllığın siyasallaşması sivil toplum kuruluşlarına gösterilen kamusal 

takdirin öncülü olan apolitik olma durumuyla çelişmektedir. Sivil toplum kuruluşları 

siyasal bir zeminde hareket etmeye başlamaları sonrasında tarafsızlıklarını ve siyaset 

dışında olma durumlarını ortaya koyarak yeniden itibar kazanmaya çalışmışlardır. Bu 

süreçte çatışan önceliklerin nasıl uzlaştırılacağına yönelik sorunlar ortaya çıkmış ve sivil 

toplum kuruluşlarının tercih ettikleri siyasi yolu haklılaştıracak bir yöntem olarak 

kullandıkları siyasi dili bir kenara bırakarak ahlaki ve etik bir dil tercih edilmeye 

başlanmıştır. İnsan hakları tam da bu noktada bu yeni tür insancıllığın ön plana çıkan 

kavramsallaştırması olmuştur. Sivil toplum kuruluşlarının aldığı bazı tartışmalı ve siyasi 

kararların göz ardı edilmesi için insan hakları kavramı kalkan olarak kullanılmıştır. Bazı 

çözümsüzlüklerde nedenin adilliği açık olmakla birlikte söz konusu insancıllık olunca 

çoğu çözümsüzlüğün nedenlerinin adilliği açık bir biçimde ortada değildir. İnsancıllığın 

kullandığı söylemin insan hakları olması insancıllıkla insan hakları arasındaki ayrımın 

bulanıklaşmasına neden olmuş ve bu ayrımın bulanıklaşması rahatsız edici sonuçları da 

beraberinde getirmiştir. Burada ayrımın bulanıklaşmasıyla ortaya çıkan rahatsız edici 

sonuçlardan biri savaş sırasında esir alınanlara yapılacak muameler, devletin bu yönde 

ortaya koyacağı eylemlerle ilgili sınırlamalar ve hukuki düzenlemeler yerine esirlerin 

haklarından bahseden bir uluslararası hukuk diline doğru yönlendirilmesidir. Burada söz 

                                                            
619  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk , s. 63. 
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konusu olan insancıllık bağlamındaki sorun bazı siyasi tercihler ve düzenleyici 

kurumlar hukukileştirilirken bazılarının bilinçli olarak bunun dışında bırakılmasıydı620.  

Söz konusu hukukileştirme sürecinin dışında bırakılma durumunun sonuçları 

Guantanamo Körfezi’nde ABD yönetiminde bulunan esirlerin, cani katiller olarak 

değerlendirilerek Batı’nın güvenliğini tehdit etmeleri nedeniyle bütün haklarından 

mahrum edilebileceği yönündeki Amerikan resmi görüşünde oldukça açık biçimde 

karşılık bulmuştur. Bu sav ve uygulamalar açık biçimde çalışmanın ilk bölümünde 

değinilen Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlalini oluşturmaktadır. Ancak söylem olarak insan 

hakları üzerinden haklılaştırılmaya çalışılmaktadır. İnsan haklarının genel ilkeleri, karşı 

ilkeler ve yetki dengesinin sağlanmasına yönelik kaygı devletlerin gerçekleştirdiği 

eylemlere getirilen açık yasaklamalardan çok daha kolay manipüle edilebilir 

görünmektedir621. Bu durumun bir benzeri 2005 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen 

Londra saldırılarında ortaya çıkmıştır. Bu saldırılar sonrasında hayata geçirilen anti-

terör yasaları yukarıda belirtilen siyasi tercihler sonucu ortaya çıkan insan hakları 

mevzuatıyla genel olarak tutarlı gibi görünmektedir. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi622’ndeki birçok temel hak başkalarının güvenliği ya da ulusal güvenlik adına 

sınırlandırılabilmiştir. İngiltere hükümetinin uygulamaları kapsamında İngiltere 

vatandaşlarının mahkemeye çıkarılmaksızın tutuklanması ya da terör şüpheililerine karşı 

gerçekleştirilen tedbirleri insan haklarına aykırı bulan yargıçlar söz konusu olmuş bu 

kararlardan dolayı da İngiltere hükümeti rahatsızlık duymuştur ki bu durumun kendi 

insan hakları görüşleriyle çelişmesi konusunda kendilerince haklı gerekçeleri 

                                                            
620  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 64. 

621  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, .s. 64. 

622  https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf (Erişim T. 

26.05.2019) 

https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf
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bulunmaktadır. Sonuç olarak insan haklarının söylem alanı genişleyip dağıldıkça, bir 

çok siyasi ve toplumsal taleple karşı yönde bulunan çıkışlar bu söylem içinde ifade 

edildikçe uluslararası hukukun bu zamana kadar açıkça ortaya koyduğu yasakların 

sağladığı koruma zayıflamaktadır623.  

David Kennedy’e göre insancıllık ve buna bağlı ortaya çıkan sivil toplum 

örgütlerinin çoğu artık tek kelimeyle ifade edilecek olunursa tarafgir şekilde 

politikleşmiştir. Kennedy insancıllık adına görüş belirtenlerin iktidarları dinsel 

inançlardan, doğal haklardan, pozitif hukuktan hariç tutarak yargılayıp kendi temelsiz 

ahlaki vizyonlarını ayakta tutmaya çalıştıklarını ileri sürmektedir624. Afganistan Savaşı 

öncesinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın deyimiyle bu ilişki şöyle 

açıklanmaktadır, “Sivil Toplum Kuruluşları gücümüzü arttırıyor, terörle mücadele 

ekibimizin önemli bir parçasını oluşturuyorlar...Hepimiz aynı, tek bir amaca, insanlığa 

yardım etmeye bağlıyız...Aynı değerleri paylaşıyoruz, öyleyse uygarlık lehine 

güçlerimizi birleştirelim.625” Kızıl Haç, Oxfam gibi uluslararası örgütler Irak savaşı 

öncesi ABD hükümetinden mali yardım alma noktasında karşı bir duruş sergilerken, 

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafsız kalmış ancak bir çok sivil toplum örgütü 

ABD’nin hükümet finansmanını kabul etmiştir626. Fabrice Weissman’ın sivil toplum 

                                                            
623  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 65 

624  David Kennedy, “Reassessing International Humanitarianism: The Dark Sides”, s. 

18. http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/speeches/TheDarkSides.pdf 

(Erişim T. 26.05.2019) 

625  Rony Brauman, Pierre Salignon, “Iraq: In Search of a Humanitarian Crisis”, 

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/research/iraq-

search-humanitarian-crisis (Erişim T. 26.05.2019) 

626  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 66. 
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örgütleriyle savaşlar arasındaki ilişkiyi incelediği “In The Shadow of Just Wars” adlı 

eserinde belirttiği gibi sivil toplum örgütlerinin çoğu savaş sırasında ortaya çıkan Pazar 

payı için özel şirketlerle mücadele halinde olan bir nevi taşeron işlevi görmektedirler. 

USAID (Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Dairesi) direktörlerinden birinin 

yaptığı açıklama bu bağlamda anlamlıdır. Direktöre göre “Amerika Birleşik Devletleri 

ile yapılan sözleşmelere bağlı sivil toplum örgütleri Amerikan hükümetinin bir koludur 

ve eğer para tahsilatı yapmaya devam etmek istiyorlarsa, Bush yönetimiyle bağlarını 

sağlamlaştırarak daha iyi iş çıkarmaları gerekmektedir.627” Michael Ignatieff de Kosova 

müdahalesi özelinde insancıllığın yönetimini emperyal olarak değerlendirmekte askeri 

karargahların yabancı sivil yöneticilere emperyal çıkarlarını yerine getirmek için ihtiyaç 

duyduklarını ve bu yabancı sivil yöneticilerin de emperyal amaçlara hizmet noktasında 

işlev yüklendiklerini belirtmektedir628. Michael Hardt ve Antonio Negri de 

“İmparatorluk” adlı eserlerinde sivil toplum örgütleriyle Dominik ve Cizvitlerin tarihsel 

süreçte gerçekleştirdiği sömürgecilik faaliyetlerini karşılaştırarak söz konusu örgütlerin 

silahsız, şiddetsiz ve sınır tanımayan imparatorluğun lehine “Haklı Savaşlar” 

verdiklerini belirtmektedirler629.  

Douzinas’a göre sivil toplum örgütleri medyada yaptıkları kampanyalarla Batılı 

devletlerin kamuoyunu “insancıl savaşlar”ı benimsemede bilinçli veya bilinçsiz şekilde 

yeni dünya düzeninin ahlâki taleplerini meşrulaştırarak destekleyen tamamlayıcı 

unsurlar olarak tanımlamak yanlış bir çıkarım olmayacaktır. Douzinas’a göre sivil 

                                                            
627  Fabrice Weissman(ed.),”In The Shadow of Just Wars”, Gardner Books, Londra, 

2004, s. 284-285. 

628  Michael Ignatieff, Empire Lite, Vintage Books, Londra,2004, s. 90-91.’den aktaran 

Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 66. 

629  Hardt; Negri, İmparatorluk, s. 62. 
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toplum örgütlerine eklemlenmiş insancıl hukukçular da savaşların gerçekleştirilmesi 

sürecine dahil edilmişler ve hukuki ve ahlâki kuralların araçsal terimlerle dengede 

tutulmasına yardımcı olmuşlardı. İnsancıl terimleri hukuki temellerinden farklı 

yorumlayarak ortaya çıkarılan yeni insancıl terimler literatürü ortak bir etik ve 

profesyonel sağduyu topluluğuna dahil olmanın ve uygarlığın bir göstergesi olarak 

kabul edilmiştir. Tarihsel süreçte uzun uğraşlar ve deneyimler sonucu ortaya çıkan 

savaşın icra edilmesine dair getirilen hukuki sınırlamalar, Vietnam savaşı sonrasındaki 

radikal insancıllık görüşlerini değiştirenler tarafından askeri personellerden bir daha 

geniş yorumlara tabi tutulmuştur. Bu radikal insancıl görüşlerini revize edenlerden biri 

de Michael Walzer’dır. Walzer bu konudaki görüşünü şu şekilde ifade etmektedir. 

“...tüm Batı ülkelerinde adaletin, önerilen herhangi bir askeri strateji ya 

da eylemin geçmek zorunda olduğu sınavlardan biri haline geldiğini 

söyleme eğilimindeyim...Ahlâk kuramı savaşların ne zaman ve nasıl 

yapılacağına ilişkin gerçek bir sınır olarak savaşa dâhil edilmiştir.630”  

Hilary Charlesworth askeri insancıl olarak nitelenen görüşü savunanlar arasında 

ilkeli radikallerin sayı olarak o kadar da çok olduğundan şüphe ettiğini söyleyerek 

Amerikan merkezli uluslararası insan hakları hareketinin daha çok pragmatik bir şekilde 

yürütüldüğünü iddia etmektedir631. Eğer Charleswort’un haklı olduğunu düşünürsek 

insan hakları hareketi hükümet finansmanları ve askeri müdahalelerde maddi karşılık 

                                                            
630  Walzer, Arguing About War, Yale University Press, New Haven, CT, 2004, s. 

12’den aktaran Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 68. 

631  Hilary Charlesworth, "Author Author: A Response to David Kennedy." Harvard 
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olarak elde edilen çıkarlara kurban edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Böylece 

insancıllığın tarihsel koşullarda ortaya çıkan varlık sebebi ortadak kalkacak insancıllık 

profesyonalizme yenik düşecektir. İnsancıllığı ticari bir girişim ve bu girişimin 

çalışanlarını olarak tanımlayan Alex de Waal bu yapılanmaya “Küresel Etik A.Ş.632” 

adını vermektedir. 

Burada benimsenmesi gereken görüş insan onuru kavramı üzerinden 

temellendirdiğimiz insan değerinin bilgisine dayalı insan haklarını temel alan görüştür.  

Böylece insan haklarının ahlaki ve siyasi yönden gerektiği gibi literatürde yer bulması 

söz konusu olabilecektir. İnsan haklarını korumak için gereken motivasyon aşağıdan 

hayatları sömürü ve baskılarla yok edilme noktasına getirilen, apolitik duruşun 

kazanımlarını reddeden insanlardan gelirse ancak insan haklarını yatay bağlamda 

yaygın hale getirmek ve dikey bağlamda genişletmek mümkün olabilecektir633.  

Douzinas’a göre savaş söz konusu olduğunda hukukun son 50 yıldaki rolü 

arasıra önemli olarak görülse de figüranlıktan öteye gidememiştir634. Bu durum Soğuk 

Savaş sonrası dönemde ve özellikle de 2001 yılında ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül 

terör olaylarından sonra net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Uluslararası hukukun bu 

süreçte ahlaki olduğu iddia edilen nedenlerle nasıl göz ardı edilebildiği ve bu göz ardı 

edilme durumunda uluslararası toplumun ve örgütlerin yapamadıkları tartışmaların 

merkezinde yer almaktadır. Batı merkezli olarak 2002 ve 2003 yıllarında ABD 

tarafından gerçekleştirilen askeri müdahalelerin hukuki olup olmadığı yoğun şekilde 

                                                            
632  Alex de Waal, “The Moral Solipsism of Global Ethics Inc” Londra Review of 

Books, 2001, s. 15’ten aktaran Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 71. 

633  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 71. 

634  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 209. 
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tartışılmıştır635. Bu tartışmalar çoğunlukla uluslararası hukukun temellendirilmesinin ve 

üstlendiği işlevin realist pragmatizm ve hukuki formalizm arasında gidip geldiği 

yönünde genel bir kabule yönelmektedir636. Ancak son dönemde bu tartışmaların hangi 

yöne doğru kayacağına kozmopolitanizm ve değerleri üzerinden yaklaşılmaya çalışıldığı 

söylenebilir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında komünist blokun da çöküşüyle birlikte 

uluslararası siyasi güç dengeleri Batı merkezli biçim almaya başlarken bu 

biçimlendirme süreci bir kozmopolitan proje olarak karşımıza çıkmaktadır637. 

Uluslararası hukuk profesörü olan David Kennedy’e göre göre, 

 “Soğuk Savaş’ın sonu ve buna eşlik edeek şekilde Batılı piyasaların 

olgunlaşıp genişlemesi, uluslararası meselelerin yeni dili olarak 

insancıllığın zaferini simgeler gibidir. İnsan hakları dağarcığı her iki 

çabanın da merkezinde yer almaktadır.638”  

Yukarıda belirttiğimiz insancıllık mantığının zaferiyle birlikte müdahaleci 

mantığın meşruiyet zemininin oluşabilmesi için BM Antlaşmasıyla birlikte patlama 

yaşayan uluslararası sözleşme ve uygulamalar dönemin koşullarına yaratıcı bir şekilde 

uyumlaştırılmış ve bu yeniden yorum metod olarak Haklı Savaş öğretisine dönmeyi 

temsil etmektedir. Böylelikle savaş durumuna gönderme olarak yukarıda ayrıntılı olarak 

açıklanan Haklı Savaş gelişim sürecinin kısmi dini karakterli ahlaki haklılaştırmaları 

dönemin kamuoyu meşruiyet şartları gereği insancıllık ve insan hakları karakterine 

                                                            
635  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 210. 

636  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 211. 

637  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 213. 

638  David Kennedy, “Reassessing International Humanitarianism: The Dark Sides”, s. 

7. http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/speeches/TheDarkSides.pdf 

(Erişim T. 28.05.2019) 

http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/speeches/TheDarkSides.pdf
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büründürülerek, öncelikle “insancıl müdahale” daha sonra daha kozmopolit anlamda 

“koruma sorumluluğu” hukuka uygun olma iddiasını ahlaki olarak muhteva eden ilk 

saldırıya yönelik hukuki gerekçeler olarak kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bu yöntem 

çalışmanın bir önceki bölümünde belirtildiği gibi tarihsel koşullar ve şartlar değiştikçe 

“gücün hukuku”nu yeniden ele alma ve genişletme yönünde bir işlev gören Haklı Savaş 

öğretisinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemle birlikte uluslararası 

insancıl erdemin vazgeçilmez önemini vurgulayan ve insanlığın ortak hukuku olarak 

kavramlaştırılan bir söylemin ortaya çıkmasına neden olmuştur639.  

Sonuç olarak kozmopolitan kavramlaştırmalar insancıllık ve insan hakları 

bağlamında hukuki ve siyasi bir anlam kazanmıştır. Ancak tek bir kabul gören 

kozmopolitan kavramlaştırma bütününden bahsedilemeyeceği için birbiriyle çatışan 

ideolojik ve pratik yaklaşımlar meydana çıkmaktadır. Özellikle konumuzla ilgili olarak 

Kosova ve Irak savaşlarının hukukiliği dönüm noktalarını oluşturmaktadır. Bu iki savaş 

sırasında gerçekleşen veya gerçekleştirilemeyen şeyler günümüz uluslararası hukuk 

zeminini anlamak ve kozmopolitan kavramlaştırma üzerinden gerçekleştirilmek istenen 

Haklı Savaşların işlevini ortaya koymak açısından önem arz etmektedir640.  

2. Uluslararası Hukukun Buhranı 

Michael Glennon, Antonio Cassesse, Bruno Simma, Richard Falk, Christine 

Chinkin gibi saygın uluslararası hukuk profesörleri NATO’nun Yugoslavya’ya karşı 

güç kullanımının uluslararası hukuka göre yasa dışı bir girişim olduğu konusunda 

                                                            
639  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 213. 

640  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 213. 



 267 

hemfikirdirler641. Simma ve Cassesse’ye göre NATO Yugoslavya’ya saldırırken BM 

Antlaşması bağlamında bir gerekçe sunma ihtiyacı bile hissetmemiştir. Çoğunluğa göre 

Kosova’da insancıl müdahale şartları oluşmamıştır. Bu belirlemeler sonuç kısmında 

değil daha çok çalışmaların giriş kısmında durumu açıklığa kavuşturmak için 

kullanılmaktadır.  Daha sonraysa örneğin Cassasse’ye göre askeri güce başvurmanın 

etik bir bakış açısıyla haklılaştırılabileceğini NATO’nun yasadışı ama ahlâki girişiminin 

uluslararası hukukun açık şekilde ihlali olsa da uluslararası hukuk süreç içerisinde bu 

ahlaki girişimi baz alarak zaten tadil edilecektir. Bu görüşü savunanlar literatürde genel 

olarak ahlaki istisnacılar olarak kabul edilmektedir. Ahlaki istisnacıların 

temsilcilerinden Cassasse’ye göre uluslararası hukuk sistemine saygıyla insani 

merhamet hassaslığı karşılaştırıldığında uluslararası hukuk sisteminin askeri müdahale 

noktasındaki engelleri göz ardı edilebilirdir. Glennon’a göre güç adalet adına harekete 

geçirilecek olursa hukuk onu kendiliğinden takip edecektir çünkü insanlığın büyük 

hedefi güçle desteklenmiş bir adalet idealidir aynı zamanda642. Böylelikle NATO’nun 

Kosova’ya askeri müdahalesi hukuka aykırı ama meşru hale gelmiş olmaktadır. Sonuç 

olarak Bağımsız Kosova Komisyonu yargıcı Richard Goldstone’un ulaştığı sonuç da 

Kosova Savaşı’nın uluslararası hukuka aykırı fakat meşru olduğu yönündedir. American 

Journal of International Law tarafından Kosova müdahalesinin hukukiliğiyle ilgili 

birçok uluslararası hukuk profesörü makale yazmaya davet edilmiş ve bu makaleler 

                                                            
641  Editorial Comments: NATO's Kosovo Intervention, “Kosovo and the Law of 

“Humanitarian Intervention”, The American Journal of International Law, vol. 93, 

no. 4, 1999, ss. 824-864. https://www.jstor.org/stable/i323524(Erişim T. 

20.05.2019) 

642  Jutta Brunnée, and Stephen J. Toope. “The Use of Force: International Law after 

Iraq.” The International and Comparative Law Quarterly, vol. 53, no. 4, 2004, s. 

789., www.jstor.org/stable/3663429 (Erişim T. 20.05.2019) 

https://www.jstor.org/stable/i323524
http://www.jstor.org/stable/3663429
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arasında sadece Christine Chinkin Kosova müdahalesinin hukuka aykırı fakat meşru 

olduğuna dair çizginin dışında yer almıştır643.  

Söz konusu yorumlara bakılacak olursa ahlâki bakış açısı, adalet talebinin yerine 

geçerek BM Antlaşması ve uluslararası sözleşmelere gönderme yapılarak hukukçuların 

geniş yorumlamalarına dayandırılmıştır. Genellemeler üzerinden ahlâkiliğe yapılan bu 

atıflar evrensel ortak bir etik kabulün, ahlâki yasanın varlığını önceleyerek hukuki 

literatür ve siyasi çekişmeler üzerinden bu varlığın teyit edilebileceği kanısını 

oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedilen modern dönemin başlıca unsurlarından biri 

pozitivist mantığın hukuka da yansımasıdır. Ahlâkın hukuk alanından çıkarılmasına 

yönelik düşünce pozitivist bir hukukçu açısından beşerî aklın eksiksiz bir yansıması 

olarak değerlerin bağdaşmazlığına verilen bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır644. Buna 

göre hukuk sisteminin işleyişi ideolojik, siyasi ve ahlâki varsayımlarla dış kaynaklı 

olarak etkilenmemelidir. Ancak böylelikle gücün kullanımı sırasında bütün 

önyargılardan arındırılmış bir hukuki yapı ortaya çıkabilecek ve hem vatandaşlar hem 

de devlet görevlileri subjektif yasalara değil objektif yasalara eşit olarak tabi 

kılınabilecektir. Böyle bir sistem içerisinde hukukun üstünlüğü ilkesi varlığı 

reddedilemez bir olgu olarak tek ve değişmez bir anlama gelerek hukuku evrensel 

hakları ortaya koyan bir nesnel gerçekliğe ulaştırabileceği ileri sürülmektedir. Etik, 

ahlâkilik ve hukukilik ayrımının bir başka boyutu olarak subejktif nitelik taşıdığı iddia 

edilerek kamusal faaliyetlerin dışında tutulması gereken bilimsel olmayan bir dayanak 

olarak sunulmaktadır. Modern dönemin sonucu olarak pozitivizmin hukuka yansıması 

                                                            
643  Christine Chinkin, M. “Kosovo: A ‘Good’ or ‘Bad’ War?” The American Journal of 

International Law, vol. 93, no. 4, 1999, pp. 845–846, www.jstor.org/stable/2555349 

(Erişim T. 20.05.2019) 

644  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 215. 

http://www.jstor.org/stable/2555349
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uluslararası hukuku da içine almaktadır. İç hukukla uluslararası hukuk sistemi düşüncesi 

birlikte ele alındığında her ikisi de hukuki olanla olmayan arasındaki ayrım üzerinden 

şekillenmektedir. Unutulmamalıdır ki yukarıda da belirtilen tarihsel süreçte modern 

uluslararası hukuk, savaşın yürütülmesinde adillik tartışmalarını da içerek şekilde 

teolojik girişimleri göz ardı edip terk ederek varlık kazanmıştır645. Özellikle Batı’da 19. 

Yüzyıl sonu itibariyle, hukuku açıklama yönünden doğal hukukun ileri sürdükleri büyük 

oranda terk edilmiştir. Uluslararası hukukunun önemli kavramsallaştırmaları ve 

yöntemleri ahlâki bir temelde açıklanması zordur. Uluslararası hukuk ve pratiğe yönelik 

ortaya çıkardıkları yukarıda da belirtildiği gibi modernitenin bir sonucudur ve önce 

prensler topluluğu daha sonraysa uluslararası topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ağırlıklı olarak sözleşme temelli doğasıyla ön plana çıkan modern hukuk için modernite 

kavramının kişisel özgürlüğe ilişkin vurgusu önemlidir ve modern hukuk için 

mükemmel bir örnek teşkil eder. Böylelikle Douzinas’ın ifadesiyle ortaya koymak 

gerekir ki “iç hukukta, sözleşmeler yasayı istisnai olarak değiştirebilir; uluslararası 

alanda sözleşmeler(anlaşmalar) yasayı yapar646”.  

1990 sonrası döneme baktığımızda modern uluslararası hukuku inşa eden 

hukukun niteliği gittikçe daha fazla ahlâki ve siyasi tartışmalar üzerinden şekillenmekte 

modernitenin ortaya koyduğu kurucu ilkeler yeni ortaya çıkan uluslararası hukukun 

postmodern yorumuyla aşınmaktadır. Bu aşınma yönünden de araç olarak Haklı Savaş 

teorisinin uygun bir işlevi olduğu açık bir şekilde ortadadır. Haklı Savaşın postmodern 

biçimde ahlâki mülahazaları kozmopolitan kavramlaştırmalarla uluslararası hukuka 

yansıttığını söylemek mümkündür. Douzinas Kosova’ya gerçekleştirilen askeri 

müdahale konusunda görüşler kaleme alan çoğu hukukçunun etik geleneğe ilişkin 

                                                            
645  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 216. 

646  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 216.  
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profesyonel bir eğitim almadıklarını ve bunu da kolayca kabul ettiklerini belirtmektedir. 

Kosova müdahalesinin ahlaki olduğu için meşru ancak henüz yasalaşmadığı için yasa 

dışı olduğunu ilersi süren görüşlere sahip hukukçuların neyin ne olması gerektiğine 

yönelik belirgin salt ahlâki bir ekolün varlığını ve evrensel boyutta kabul edilen tekcil 

bir adalet kavramının var olduğunu önceleyen bir anlayışla görüşlerini 

şekillendirmektedirler. Ancak söz konusu görüşleri oluştururken Kosova’ya yapılan 

askeri müdahale konusunda ahlâki tartışmalara yönelik olarak olası yöntemlerden 

başkalık, erdem ve özen etiklerinin göz önünde bulundurulmaması söz konusudur. 

Çalışmamızla ilgili olarak da buradan çıkırılabilecek sonuç tarihsel süreç de göz önünde 

bulundurulduğunda siyasilerin, bu siyasilerin belirledikleri askeri hedefleri 

gerçekleştiren askeri planlamacıların ve sahada da askerlerin belirlenen hukuki veya 

ahlaki ilkeler için dar bir zaman dilimine sahip oldukları gerçeği “ahlaki bakış açısının” 

zorunlu kıldığı mutlak Kantçı ödeve her zaman üstün tutulduğu belirtilebilir. Sonuç 

olarak savaş konusunda yapılan tartışmalarda ahlâkilik yönünde taraf olmak kaçınılmaz 

bir şekilde çifte standardı da beraberinde getirmektedir. İlk olarak savaşın ius ad bellum 

boyutuyla ilgili olarak yalnızca bazı insani krizleri daha insani kriz olarak tanımlayıp 

askeri müdahalede bulunurken daha da vahim insani krizler karşısında kayıtsız kalmak 

durumu söz konusu olabilmektedir, ikinci olarak da ve bir o kadar önemli şekilde 

savaşın ius in bello boyutu olarak da ahlâki savaşların yürütülmesinde araçların ahlâki 

olamayabileceğine yönelik kabuldür. Bu açıkça edimsel çelişkinin bir örneği olarak 

karşımıza çıkmakta ve insan hakları açısından da çok tehlikeli bir anlayışa yol 

amçaktadır. Böylelikle ahlâki olmak için gayri ahlâki davranılabilir kabulüne meşruiyet 

zemini yaratılmaktadır647. 
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II. ULUSLARARASI ASKERİ MÜDAHALELERİN NORMATİF 

KAYNAĞI OLARAK HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ 

Devletlerin uluslararası düzen açısından birbirlerine ve dolayısıyla da 

birbirlerinin iç işlerine karışmaları tarihsel süreçte yeni bir olgu değildir. Çalışmanın 

daha önceki bölümlerinde açıklandığı üzere tarihsel süreçte dini nedenlerle, 

egemenlikten kaynaklı nedenlerle son olarak da insani nedenlerle devletler birbirlerine 

müdahalelerde bulunmuşlar ve zaman zaman bu müdahaleler askeri müdahalelere 

dönüşmüştür. Tarihsel süreçte son olarak askeri müdahaleler insani nedenler ileri 

sürülerek gerçekleştirildiği söylenebilir. Tüm bu müdahale nedenlerine ve süreçlerine 

bakıldığında güç politikalarından bağımsız bir yapının olmadığı sonucu çıkmaktadır. 

Çalışmamız açısından öncelikle 19. yüzyılda Avrupa güç politikalarının 

merkezindeyken ortaya atılan müdahale teori ve uygulamaları daha sonrasındaysa 

özellikle Soğuk Savaş sonrası güç merkezi Amerika Birleşik Devletleri’ne kaydığında 

ortaya atılan müdahale teori ve uygulamaları değerlendirilecektir. Böylelikle günümüz 

askeri müdahalelerinin düşünce ve pratik bağlamda kökenleri ortaya koyularak 

günümüzde ortaya çıkan teori ve uygulamayla bağlantısı kurulmaya çalışılacaktır. 

Kuçuradi’ye göre, 

"İnsan hakları ihlalleri pek çok ülkede ve uluslararası ilişkilerde 

pervasızca devam ediyor; yapılan hukuksal düzenlemeler de insan 

haklarıyla bağlantılandırılarak yapılmıyor, yani insan hakları için 

yaratacakları sonuçlar hesaba katılmıyor.648" 

Müdahaleler silahlı çatışmaların sınıflandırılmasında yeni sayılabilecek bir 

kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat özellikle insani müdahale bağlamında 
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oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan müdahaleler günümüz siyaset ve hukuk 

dünyasındaki ilişkide büyük önem taşımaktadır. Müdahaleleri genel olarak bir başka 

devletin kendi tebaasına karşı işlediği insan hakları ihlallerine karşı kuvvet kullanma 

olarak nitelendirebiliriz. Özellikle kamu hukuku açısından önem arz eden egemenlik 

kavramını katı bir savunma gerekçesi olmaktan çıkaran “insani müdahale” 

(humanitarian intervention) anlayışı geleneksel egemenlik anlayışının yeniden 

tanımlanması tartışmalarını beraberinde getirmiştir649. 

A. İnsancıl Müdahale 

İnsancıllık ve müdahale başlığı altında insancıllık kavramının insan kavramı 

üzerinden nasıl içeriklendirildiği ve de bunun müdahale kavramıyla bağlantısı üzerinde 

ayrıntılı olarak durulmuştu. İnsancıllığın içeriğinin yukarıda belirtilen biçimde 

belirlenmesinin tarihsel olarak askeri müdahalelere nasıl yansıdığı ve bu yansımanın 

uluslararası hukuk boyutunda askeri müdahaleleri önce insancıl müdahaleler 

bağlamında daha sonrasındaysa koruma sorumluluğu bağlamında nasıl şekillendirdiği 

üzerinde durmak gerekmektedir. Haklı savaşın klasik anlayıştan kozmopolitan anlayışa 

gelişimindeki rolü insancıl müdahale, koruma sorumluluğu ve bu kavramlara 

dayandırılarak gerçekleştirilen müdahalelerin uluslararası düzeyde normatif bir zemine 

oturtulma yönündeki çabalar açısından öneminin ortaya konması yararlı olacaktır.  

17. ve 18. yüzyılda Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Emer de Vettel ve bir çok 

hukuk felsefecisi komşu devletin tiranlık altında olması durumunda halkın tiranlıkla 

yönetilen o devlete karşı silahlı bir müdahalede bulunma hakkını doğal bir hak olarak 

nitelendirmiş ve düşüncelerini bu yönde şekillendirmiştir. Söz konusu düşünceler 

güncel bağlamda bir insancıl müdahale öğretisi olarak değerlendirilemese de o dönem 

                                                            
649   Reyhan Sunay, Tartışılan Egemenlik, Ankara, Yetkin Yayınları, 2007, s. 175. 
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açısından geçerli tarihsel koşullara göre günümüz insancıl müdahale kavramının 

düşünce temellerini atmıştır. Asıl olarak insancıl müdahale öğretisi 19. yüzyılda siyasi 

açıdan güçlenen Avrupa’nın Doğu dediği coğrafya üzerindeki siyasi ve askeri müdahale 

istekleriyle şekillenmiştir. Avrupa’nın Doğu dediği ve de Osmanlı coğrafyası olarak 

kabul edilen bölgelere gerçekleştirdikleri müdahalelere ahlaki bir temel arama 

çerçevesinde kapsamlı denebilecek bir insancıl müdahale öğretisinin geliştiği 

söylenebilir. İleri sürülen ahlaki temelin yapılan müdahalelere de bir nevi hukuki 

geçerlilik de kazandırdığı varsayılıyordu. Avrupa’nın bir sonraki aşamada Osmanlı 

coğrafyasına yaptığı müdahaleler askeri nitelik kazanmış ve bu askeri müdahalelerin 

salt ahlaki temele dayandırılması yetersiz görülerek hukuki temelde müdahale kavramı 

literatüre dahil olmuştur650. Bu hukuki temelde müdahaleyi haklı çıkarmak için bir ölçüt 

geliştirilmiş ve buna göre egemenlik yetkileri içinde olsa dahi bir hükümet diğer 

devletlerin çıkarlarına aykırı olarak Hıristiyan tebasının ahlaki gerekliliklerini ya da 

uygarlığını ihlal eden uygulamaları aşırı bir adaletsizlik ve acımasızlık göstererek 

gerçekleştirirse bu insanların insanlık haklarını ihlal etmiş olmaktaydı651.   Bu ölçüt 

üzerinden Avrupalı devletler Osmanlı egemenliğindeki Yunanistan (1826), Suriye 

(1960), Girit (1866,1894), Ermenistan (1896) ve Makedonya (1905) gibi bölgelere 

müdahaleler gerçekleştirmişler ve bunları da yukarıdaki ölçüte göre “müdahale hakkı” 

kapsamında değerlendirmiştir. Müdahale hakkı da Leon Bourgeois’in ileri sürdüğü 

konsensusa dayalı uluslar topluluğunun yansıması olan daha üstün bir hukuk olan 

“dayanışma hukuku”na dayandırılmıştır. Bu hukukun somutlaştırılmasıysa Alman 

İmparatorluğu, Avusturya Maceristan İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya 

                                                            
650  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 409. 

651  Luban, David, "Human Rights Thinking and the Laws of War" (2015). Georgetown 

Law Faculty Publications and Other Works, 

https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1474/ (Erişim T.: 09.09.2018) 

https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1474/
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Krallığı, Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 13 Temmuz 1878 

yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla gerçekleştirilmiştir. Bu antlaşma kapsamında 

Avrupalı devletler Osmanlı İmparatorluğu’nun yetki alanı içinde yer alan bölgelerde 

sürekli kontrol sağlayacak ve herhangi bir ihlal durumunda müdahale hakkı elde 

etmişlerdir. Söz konusu antlaşmaya göre Osmanlı toprağı olarak egemenlik yetkisine 

sahip olduğu Bulgaristan’a özerklik verilmiş, Doğu Rumeli Osmanlı toprağı olarak 

kalacak fakat Hıristiyan bir vali atanacak, Osmanlı Girit’te ve Doğu Anadolu bölgesinde 

ıslahat yapacaktır. Böylelikle Avrupalı devletler Osmanlı üzerinde belli bazı alanlarda 

yasal ve yönetsel önlemler aldırmış aksi durumlarda müdahale edileceği hukuki bir statü 

kazanmıştır652.  

İnsani nedenlerle gerçekleştirildiği iddia edilen bu müdahaleler Avrupalı 

güçlerin dış politikalarının mütemmim cüzü haline gelmiş ve sadece Osmanlı 

İmparatorluğu üzerinde değil müdahale etmek istedikleri birçok devlet üzerinde de 

gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak Britanya askeri güçleri 19 yüzyıl boyunca devamlı 

savaşan sömürge seferberlerinden oluşmakta ve 1803 ile 1901 yılları arasında yaklaşık 

50 önemli sömürge toprağı savaşlarında yer almıştır653. 19. yüzyılda gerçekleştirilen 

insancıl müdahale öğretisine dayalı müdahaleleri inceleyen Antoine Rougier’e göre bu 

kuram “bağımsızlık elde etmek için “insanlık kurallarına” aykırı faaliyetlerde bulunan 

bir devlete başka bir devlet müdahale edebilir ve bu da hukukun uygulanması 

yöntemlerinden biridir” olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle öğretinin temelinde kendi 

hükümeti tarafından bir halkın insan hakları ihlal edilmesi durumunda başka devlet, 

devletler veya oluşturulan devletler grubunun uluslararası toplum adına bu ihlalleri 

gerçekleştiren devlete karşı müdahale hakkı olması söz konusudur. Bu müdahale hakkı 

                                                            
652  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 410. 

653  Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 292. 
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kapsamında müdahale edilen devletin egemenlik hakkı yerine geçici olarak kendi 

egemenliklerini tesis edebilecekleri sonucunu çıkarmak mümkündür654.  

İnsani nedenlerle müdahale olarak tanımlanan bu öğretinin tamamen insani 

nedenlerle gerçekleştirildiği iddia edilmiş olsa da Avrupalı güçlerin Osmanlı 

İmparatorluğu üzerindeki yayılmacı politikaları bu iddiaların tamamen insani nedenlerle 

yapıldığının kabülünü imkansız hale getirmektedir. Söz konusu müdahalalerin saf bir 

actio popularis olarak kabul edilemeyeceği açıktır. İnsancıl nedenlerin Avrupa güç 

siyaseti bağlamında kullanılmış olması tarihsel bir olgu olarak kabul edilmelidir. Şöyle 

ki Avrupalı devletlerin hemen hemen hepsi Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ileri 

sürdükleri insan haklarının koruyucu ilkeleri ve bunların koruyucusu olacaklarını iddia 

ettikleri tüm ilke ve uygulamaları kendi yönetimlerinde bulundurdukları sömürge 

devletlerinde ihlal etmekten imtina etmemişlerdir. Osmanlı yönetiminde bulunan 

topraklarda yaşayan Hristiyan azınlıkların haklarını insanlık hukukuna saygı duyularak 

korunmasını talep edip aksi taktirde müdahale hakkının doğacağı belirtilirken kendi 

egemenliklerinde bulunan sömürge devletlerinde yaşayan ve kendilerince “barbar” 

kabul edilen halklara karşı muamelelerinde böyle bir standartın kabul edilemeyeceğini 

çünkü bu devletlerin ve halkların modern uluslar topluluğuna dahil olmadıkları için 

dayanışma hukuku bağlamında değerlendirilemeyeceklerini ileri sürmüşlerdir655.  

Avrupalı devletlerin uyguladıkları müdahale politikasının şekillenmesinde 

teolojik temele dayanan Haklı Savaş düşüncesinin etkili olduğu söylenebilir. Söz 

konusu insani standartları karşılarında bulunan devletlerden beklemek fakat kendilerini 

bu standartlardan muaf tutmak diğer bir deyişle Avrupa devletlerinin çifte standart 

politikası Hristiyan düşücenin ahlaki öğretileri arkasına gizlenmeye çalışılmıştır. 

                                                            
654  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 411. 

655  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 411. 
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Böylelikle insanlığın ortak hakları Hristiyanlık düşüncesi üzerinden tanımlanmaya 

çalışılarak Avrupalı güçlerin insanlık adına hareket ettiği bir nevi kamusal görev 

yürüttükleri kabulü söz konusu olmuştur. Köchler’e göre Avrupalı devletler bu süreçte 

iki konu açısından başarısız olmuşlardır. Bunlardan ilki müdahale haklarını 

dayandırdıkları normatif ilkelerin tanımlanmasında başarısız olmaları olarak karşımıza 

çıkarken ikincisiyse insani nedenlerle yaptıklarını iddia ettikleri müdahalelerin amacının 

insan haklarıyla alakalı nedenlerden ziyade kendi devletlerinin siyasi çıkarlarına 

dayanmadığını ispatlayamamalarıdır656.  

Köchler’e göre tarihsel süreçte ideolojik bağlamda değerlendirildiğinde insancıl 

müdahale öncelikle Hristiyanlık değerlerinin arkasına gizlenerek daha sonraki süreçte 

de “Hristiyanlık” yerine “insanlık” kavramı getirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Böylelikle güç politikası açısından gerçekleştirilen eylemler sanki insani ilkeler 

gözetilerek yapılan eylemler gibi gösterilmiş ve böylelikle müdahalelerin 

meşrulaştırılması yönündeki öğretinin temel taşlarını oluşturmuştur. Çünkü güç 

politikasının temel prensibi olarak devletler arası ilişkilerin başlangıcından bu yana 

siyasi çıkara dayalı olarak gerçekleştirilen eylemlerin arkasında yatan gerçek amaçlar 

çoğunluğun kabul ettiği değerlerin ve ilkelerin arkasına gizlenmeye çalışılmıştır. 19. 

yüzyıl Avrupa yayılmacılığının ortaya koyduğu gerçekler ahlaki, dinsel, insancıl bazı 

nedenler ileri sürülerek siyasi çıkara dayalı gerçekleştirilen askeri müdahalelerin 

meşrulaştırılması sonucunu doğurmuştur. Tarihsel gerçekler göstermektedir ki bu 

müdahaleler stratejik olarak düşman görülen bir devletin gücünü zayıflatmak için 

kullanılmış insani nedenler tali nitelikte kalmıştır. Antoine Rougier’e göre insancıl 

müdahale sırasında gerçekleştirilen insani eylemlerle müdahaleyi gerçekleştiren 

                                                            
656  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 412. 



 277 

devletlerin siyasi çıkar elde etmek için gerçekleştirdiği müdahaleleri birbirlerinden 

pratik olarak ayırmak pek mümkün değildir657.  

İnsani müdahale kavramı, soğuk savaş sonrası dönemde Bosna Hersek, Ruanda, 

Somali, Kosova, Doğu Timor ve Irak deneyimleri de göz önünde bulundurulduğunda, 

devletlerin kendi sınırları içerisinde ortaya çıkan insan hakları ihlallerine karşı askeri 

güç kullanımının meşru bir eylem sayılıp sayılmayacağı ve bunun söz konusu devletin 

egemenlik haklarına müdahale olup olmadığı tartışmaları çerçevesinde şekillenmiştir658. 

İnsani müdahalenin çıkış noktasını Haklı Savaş düşüncesinden aldığı da söylenebilir659.  

1999 yılında Center for Strategic Studies 2000’de “insancıl müdahale” kavram 

olarak şu şekilde tanımlanmıştır.  

 

 “İnsancıl müdahale, özellikle temel insan haklarıa yönelik ciddi ve geniş 

kapsamlı ihlallerin neden olduğu insancıl konularda bir yıkım (ya da yıkım 

tehlikesi) durumunda, bir devlete, bu devletin onayı olmadan yapılan silahlı 

müdahaledir.660”  

 

                                                            
657  Köchler, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?, s. 414-416. 

658   Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 175 

659   Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz; Füsun Türkmen, İnsan Haklarının Yeni Boyutu: 

İnsancıl Müdahale, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul, 2006, s. 25 vd. ve Mehmet 

Köse, “İnsani Müdahalenin Açmazları”, İnsan Hakları Araştırmaları, y.1,sayı 1, 

Temmuz Aralık 2003, s. 69-70. 

660 Center for Strategic Studies 2000, https://www.victoria.ac.nz/strategic-

studies/documents/strategic-briefing-papers/hi.pdf (Erişim T. 05.08.2019) 

https://www.victoria.ac.nz/strategic-studies/documents/strategic-briefing-papers/hi.pdf
https://www.victoria.ac.nz/strategic-studies/documents/strategic-briefing-papers/hi.pdf
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 Bu tanımın 2000lerin başında yapılması ve 2000li yıllar sonrasında 

gerçekleştirilen askeri müdahaleler arasında bağlantı olduğu açıktır. Gerçekleştirilen 

insancıl askeri müdahalelerin uluslararası hukuka uymasa da meşruiyet zemini 

yaratılması açısından önem arz etmektedir. İnsancıl müdahale ile klasik askeri müdahale 

arasında iki önemli farklılık bulunduğu ileri sürülmektedir. İlk olarak insancıl 

müdahale, müdahaleyi gerçekleştiren gücün müdahaleye çıkar odaklı yaklaşmamasına 

ve savaş sahasında bulunan sivillerin zarar görmemesine hizmet etmektedir. İkinci 

olarak da insancıl müdahalenin haklı bir müdahale olmasının nedeni insan hakları 

ihlallerinin söz konusu olması ya da insan haklarından kaynaklanan ihtiyaçlar söz 

konusu olduğunda yardım etme ödevine dayandırılmasıdır661. 

 

Uluslarararası hukuk açısından müdahale yasağınının tartışılması noktasında 

kozmopolitan anlayış devreye girmekte ve kozmopolitan anlayış klasik egemenlik 

anlayışının aşınması açısından olguya yaklaşmaktadır. Uluslararası barışın 

korunmasının yeni egemenlik anlayışının (ulusal egemenliğin kutsallığının sarsılması 

bağlamında) değerlendirilmeden gerçekleşemeyeceğinin iddia edilmesi söz konusu 

olmaktadır. Böylelikle kozmopolitan anlayışla birlikte uluslararası hukukun net bir 

şekilde ortaya koyduğu müdahale yasağının belirli açılardan tekrar ele alınması, 

esnetilmesi ya da değiştirilmesi gerekliliği iddia edilmektedir662.  

Geniş anlamda insani müdahaleyi; “bir devletin ya da devletler topluluğunun, 

yabancı bir devletin sınırları dahilinde bulunan ve aşırı insan hakları ihlallerine maruz 

                                                            
661 Wilfred Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, Barışın 

Felsefesi, Yay. Haz. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2. Baskı, Ankara, 2013, 

s. 93. 

662  Hinsch, ,“Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 94.  
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kalan ve yaşamları tehlike altında bulunan kişileri korumak için gerçekleştirilmiş askeri 

operasyonlardır.” şeklinde tanımlayabiliriz663.  

Uluslararası ilişkiler bakımından kuvvet kullanımının yasak olma durumunun 

BM Andlaşması’nın 2/4. maddesinde düzenlendiğini ve kuvvet kullanımındaki 

istisnaların meşru savunma hakkı ile uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 

tehdit veya güç kullanımı olduğu belirtilmişti. Söz konusu istisnalardan uluslararası 

barış ve güvenliği sağlamak amacıyla tehdit veya güç kullanımı BM Andlaşması 39. 

maddede düzenlenmiştir. Buna göre uluslararası barışa ve güvenliğe karşı bir tehdit 

görülmesi durumunda veya bir devlet veya devletler topluluğunun saldırgan davranışlar 

göstermesi üzerine, BM Güvenlik Konseyi’nin sorumluluğunda tehdit veya güç 

kullanılması istisnalardan birini oluşturmaktadır. İnsani müdahale kavramı da hukuki 

dayanaklarını bu düzenlemeden almaktadır664.   

Soğuk savaş sonrası dönemde BM Güvenlik Konseyi’nin insani boyuta haiz 

olayları ve insan hakları ihlallerini barış ve güvenliğin bozulması olarak yorumlayarak 

buna karşı güç kullanılması yönündeki eylemlere izin vermesi, bu sorunu yaşam 

hakkının tehlikede olması durumunda iç hukukun değil uluslararası toplumun meselesi 

olarak gördüğünü göstermektedir. Bu dönemde söz konusu yöntemle 1991’de Irak’a, 

                                                            
663   Holzgrefe, J. L., “The Humanitarian Intervention Debate”, Humanitarian 

Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, Eds. J. L. Holzgrefe, R. O. 

Keohane, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 18’den; Mehmet Köse, 

“İnsani Müdahalenin Açmazları”, İnsan Hakları Araştırmaları, y. 1, sayı:1, 

Temmuz- Aralık 2003, s. 68’den aktaran; Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 175.  

664   Mehmet Köse, “İnsani Müdahalenin Açmazları”, İnsan Hakları Araştırmaları, y. 1, 

sayı:1, Temmuz- Aralık 2003, s. 71-74’den aktaran; Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 

176. 
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1992’de Somali’ye, 1994’te Ruanda ve Haiti’ye ve 1999’da Siera Leone’ye 

müdahaleler yapılmıştır.  Böyle bir yöntemin işletilmesine karşın pozitif hukuk 

açısından bir devlet içindeki insan hakları ihlallerinin insani müdahaleyle 

sonuçlandırılabileceğine dair açık bir kuralın olmaması, insani müdahalenin devletlerin 

sahip oldukları egemenlik haklarına müdahale tartışmalarını da beraberinde 

getirmektedir. İnsani müdahale kavramının BM düzeni dışında da kullanılmaya 

başlanması egemenlik tartışmalarını en üst seviyeye taşımıştır. Kosova krizinde 

Sırbistan’a askeri müdahale zarureti doğmuş fakat konu Güvenlik Konseyi’nin önüne 

geldiğinde Çin ve Rusya’nın vetosu sonucu BM harekete geçememiştir. Böyle bir 

durumda insani müdahale NATO (Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu eyleme dayanak teşkil eden somut gelişme ise 1999’da insan 

hakları ihlalleri olması durumunda NATO’nun operasyon yapabileceği kararının 

alınmasıdır. Bu gelişmeye göre insan hakları ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda, 

ihlali gerçekleştiren ülkeye yapılacak operasyonlar uluslararası hukuk bakımından o 

devletin iç işlerine karışma ya da egemenlik haklarının ihlali biçiminde 

değerlendirilemeyecektir. NATO’nun BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan böyle bir 

müdahaleyi gerçekleştirmesi insani müdahale kavramının meşruluğunun ve yasallığının 

tartışılmasına neden olmuştur. Böyle önemli bir konunun uluslararası düzeyde yasal 

olarak düzenlenmesi ve çerçevesinin belli olması gerektiği üzerinde durulmuştur665. 

Habermas ise istisnaların düzenlendiği böyle bir düzeni sınırları belli bir savaşın 

panoraması olarak tanımlamakta ve barışın da aynı savaş gibi sınırlandığını 

belirtmiştir666.  

                                                            
665  Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 176-178 

666  Habermas, “öteki” olmak, “öteki”yle yaşamak, s. 71 
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İnsani müdahale kavramı tartışmaları da bünyesinde taşımaktadır. Devlet 

egemenliği insani müdahaleyi savunan liberaller, insani müdahalenin ahlaki bir 

gereklilik olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşü savunanların çoğu NATO’nun 

Kosova’ya yaptığı müdahalenin BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığı için bir 

uluslararası hukuk ihlali olduğu yönünde görüş belirtseler de söz konusu müdahalenin 

ahlaki bakımdan meşru olduğunu ileri sürmektedirler. Bu görüşün temsilcilerine göre 

bir ülkede insan hakları tehlikedeyken egemenin egemenlik hakkı düşecektir ve hiçbir 

ülkenin yetkilisi sırf egemenliğini bahane ederek insan haklarını ihlal etmemelidir.  Söz 

konusu liberal görüş devlet zorbalığının bireylere karşı uygulanan haksız bir eylem 

olduğunu ve buna son vermek amacıyla dışarıdan yapılan bir müdahalenin meşru 

olacağını belirtmektedir667.  

Liberal görüşe karşılık olarak gerçekçi görüşü savunanlar dayanak noktası olarak 

egemenliğin dokunulmaz bir kavram oluşunu ileri sürmektedirler. Gerçekçiler iç savaş, 

etnik çatışma veya insan hakları ihlalleri gibi şiddet türlerinin devlet egemenliği 

kapsamında olduğunu ve diğer devletlerin bu konularla meşru bir bağları olmadığını 

belirtmektedirler. Hatta gerçekçilere göre bu konularda müdahalede bulunan devletler, 

“iç işlerine müdahale edilmemesi” gerektiğini belirten temel prensibe de aykırı 

davranmaktadırlar.  Bu aykırı davranışın hukuki temeli olarak da BM Andlaşması’nın 

2/7. maddesinde ulusal yetki alanı içinde bulunan işlere müdahale edilmesinin 

yasaklanmış olması gösterilmektedir668. Klasik egemenlik anlayışını benimsemiş devlet 

anlayışında her uluslararası iş birliği devletlerin kendilerini hukuken taahhüt altına 

                                                            
667  Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 178 

668   Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 179 
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almalarıyla gerçekleşebilecektir669. Aksi bir usulün gelişmesi uluslararası hukuka ve 

klasik egemenlik anlayışına ters düşecektir.  

Söz konuşu iki görüşün haklı olduğu noktalar olmakla birlikte insani müdahale 

farklı gerekçelere dayansa da insan haklarının uluslararası boyutta korunması yönünde 

son yıllarda gelişen yeni bir anlayış olarak ortaya çıkmaktadır. Genel kabul gören 

düşünce, insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan müdahaleler bir devletin iç işlerine 

müdahale olarak değerlendirilemeyecektir. Çünkü vatandaşlarının temel haklarını ihlal 

eden devletlerin siyasal ve hukuki meşruluğu ortadan kalkmış olacaktır. 

İnsani müdahalenin pozitif hukuk açısından açıkça düzenlenip uluslararası 

hukukun bir parçası haline gelmesi de yorum problemlerini beraberinde getirecektir. 

Hangi ağırlıkta gerçekleşecek insan hakları ihlallerinin bu kapsama alınacağı, hangi 

boyutta insan hakları ihlallerinin dünya barışını tehdit edeceği ve müdahaleyi meşru 

kılacağını belirlemek oldukça zor olacak ve çoğu zamanda zorlama yorumlara neden 

olacaktır. Bu tarz yoruma açık durumların kesin kurallara bağlanmasının zor oluşu, 

kesin kurallara bağlansa bile oluşacak hukuki boşlukların kullanılarak kuralların 

bertaraf edilebileceği gerçeği veya yasal araçların siyasi amaçlar doğrultusunda 

amaçlarından saptırılarak kullanılabilme riski insani müdahaleyi yasal bir çerçeveye 

oturtmadaki zorluğu ortaya koymaktadır670. Noam Chomsky’nin bu konudaki görüşü 

ilginç olmakla birlikte önemlidir. Chomsky insani müdahaleyi yapanların iyi niyet 

öncülüne bakılmaması gerektiğini bu konudaki siciline bakılması gerektiğini 

belirtmektedir. Chomsky İran’ın Bosna’daki katliamları önlemek için müdahale etmek 

istediği zaman kötü niyetli, ABD’nin güdümündeki mekanizma tarafından müdahale 

                                                            
669   A. Füsun Arsava, “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, c. xv,y. 2011, sayı.1, s. 102-103. 

670  Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 179 
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edilmek istendiğinde iyi niyetli olarak algılanmasının bizi yanlış bir yola soktuğunu 

belirtmektedir671. 

“İnsani müdahale” genel olarak müdahalede bulunulmasını istenen devletin 

rızası olmadan başka devlet veya devletlerce insani amaçlar güdüldüğü ileri sürülerek 

askeri güç kullanılmasına karşılık gelmektedir. Soğuk savaş sonrası birçok insani 

müdahale dünya gündemine gelmiş ve gerçekleştirilmiştir. 90lı yıllardan başlayarak 

Ruanda, Sierre Leone, Sudan, Haiti, Somali, Liberya, Doğu Timor, Demokratik Kongo, 

Bosna, Kosova gibi birçok ülkede etnik, dini vb. temelli silahlı çatışmalar çıkmış ve bu 

çatışmalar sırasında milyonlarca sivil kaybı yaşanmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 

Mary Kaldor’un “yeni savaşlar” olarak sınıflandırdığı çatışmalarda sivil ölümler silahlı 

çatışmaların talihsiz bir yan etkisi olarak değil doğrudan silahlı çatışmaların bir amacı 

olarak tanımlanmaktadır672. Rudolph J. Rummel’in çalışmasına göre 20. yüzyılda 

devletler arasındaki silahlı çatışmalarda yaklaşık 40 milyon sivil ölürken, yaklaşık 210-

220 milyon sivil kendi devletleri tarafından öldürülmüştür673. Tarihi sürece 

baktığımızda devletlerin kendi halklarına karşı gerçekleştirdiği soykırımlar veya ağır 

şiddet sonucunda ya söz konusu suçu işleyenler savaşta yenilgiye uğratılmış ya da bu 

suçu işleyenlerin hedefindeki halkın belirli bir kesimi yok edilmeyle karşı karşıya 

kalmıştır674. Söz konusu gerçekler uluslararası güvenlik tartışmalarını da beraberinde 

                                                            
671   Noam Chomsky, Yeni Askeri Hümanizm, İstanbul, Pınar Yayınları, 2002, s. 80. 

672  Alex J. Bellamy, “İnsani Müdahale”, Çağdaş Güvenlik Çalışmaları, Ed. Alan 

Collins, Çev. Nasuh Uslu, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, Röle Akademik 

Yayıncılık, 2017, İstanbul, s. 290.. 

673  Rudolph J. Rummel, “Death by Government”, Transaction Publish, 1994, New 

Jersey, s. 21-27.  

674  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 290. 
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getirmiştir. Uluslararası güvenlik tartışmalarına realistler ve liberal anlayışı savunanlar 

devletler üzerinden yaklaşmıştır. Uluslararası güvenliği devlet egemenliği ve bu 

devletlerin sahip oldukları egemenlikleri dolayısıyla da iç işlerine müdahale etmeme 

ilkeleri üzerinden değerlendirmişlerdir. Bu bakış açısına göre devletler egemen 

oldukları toprak parçaları üzerinde Birleşmiş Milletler Anlaşması’nda değinildiği gibi iç 

işlerine müdahale edilmemesi hakkına sahiptirler ve bu topraklarda yaşayanların 

güvenliği de söz konusu devletlerin sağlayacağı ya da sağlaması gereken bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ortaya çıkan silahlı çatışmalara bakıldığında 

vatandaşlarının güvenliğinin en iyi şekilde egemenliklerinde oldukları devletler 

tarafından sağlandığı görüşü bir varsayım olarak değerlendirilmektedir675. Devletin 

güvenliği ve dış müdahalelere maruz kalmama hakkıyla vatandaşlarının kitlesel biçimde 

öldürülmesinden koruma sorumluluğu belirli şartlarda karşı karşıyaya gelmektedir. 

Böyle durumlarda da hangisine öncelik tanınması gerekliliği çeşitli pratiğe yönelik 

sorunları da beraberinde getirmektedir. 1993’te Somali’de ve 1999’da Kosova’da 

gerçekleştirilen askeri müdahaleler mevcut durumu daha da kötüleştirmiştir. Bu 

müdahaleler sonucunda isyancıların daha istekle silaha sarıldıkları veya hükümetleri 

sivil halka saldırma yönünde bir kışkırtma durumuna yol açtığı ileri sürülmüştür676. Bu 

bağlamda da insancıl müdahale yanlısı ve karşıtı bazı görüşler ortaya atılmıştır. 

İnsani müdahale olgusuna olumlu olarak yaklaşan görüşler genel olarak liberal 

ve kozmopolit bağlantılar üzerinden şekillenen görüşler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                            
675   Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 290. 

676  Alan J. Kuperman, “The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lessons from 

the Balkans”, International Studies Quarterly, 52/1, 2008,  s. 52-53. 

https://pdfs.semanticscholar.org/281b/4d93ea9827230e7c114d76a78b6248253a82.p

df (Erişim T. 15.05.2019) 

https://pdfs.semanticscholar.org/281b/4d93ea9827230e7c114d76a78b6248253a82.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/281b/4d93ea9827230e7c114d76a78b6248253a82.pdf
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Söz konusu görüşler soykırım ve kitlesel öldürme durumlarında dışarıdan aktörlerin ağır 

insan hakları ihlallerini durdurmak için müdahale hakkının veya görevinin var olduğu 

düşüncesini temel almaktadırlar. Ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği egemen 

devletin sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarını koruma yükümlülüğü söz konusudur. 

Eğer bu korumayı gerçekleştiremiyorsa ya da kendisi bu ihlallerin sorumlusuysa 

egemen devletlerin sahip olduğu haklara saygı gösterilmek zorunluluğu ortadan 

kalkmaktadır. Bu görüşe göre egemen devlet sorumluluğu gereği vatandaşlarını 

koruyamıyor ya da korumuyorsa görevini yerine getiremiyor demektir ve uluslararası 

ilişkilerde temel ilke olan iç işlerine müdahale edilmemesine yönelik hakkını kaybetmiş 

sayılmalıdır677.  

Kant’ın düşüncelerinden esinlenen bazı liberal kozmopolit düşünürler her 

bireyin korunması zorunlu bazı temel hakları olduğunu ileri sürmektedir678.  Haklı 

Savaş düşüncesini savunan bazı düşünürler de durumu geniş yorumlayarak benzer 

görüşleri savunmaktadır. Bu görüş yanlıları argümanlarını Hristiyanlık veya insan 

haklarının korunması yönünde ileri sürmektedirler. Örneğin Paul Ramsey 

                                                            
677  Fernando R. Teson, “The The Liberal Case for Humanitarian Intervention”, 

Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, ed. J.L. 

Holzgrefe, Robert O. Keohane, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 

32-33. 

https://www.researchgate.net/publication/228137845_The_Liberal_Case_for_Huma

nitarian_Intervention (Erişim T. 16.05.2019) 

678  Caney, Simon. “Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on 

Nonintervention.” International Political Science Review / Revue Internationale De 

Science Politique, vol. 18, no. 1, 1997, s. 33.34..  www.jstor.org/stable/1601446 

(Erişim T. 16.05.2019) 

https://www.researchgate.net/publication/228137845_The_Liberal_Case_for_Humanitarian_Intervention
https://www.researchgate.net/publication/228137845_The_Liberal_Case_for_Humanitarian_Intervention
http://www.jstor.org/stable/1601446
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Augustinus’dan alıntı yaparak askeri gücün adaleti yerine getirmek veya adaletsizliği 

önlemeye yönelik olarak kullanılabileceğini belirtmektedir 679. Son dönemde özellikle 

siyasi liderler (Barack Obama, Tony Blair vb.) küreselleşme olgusuyla birlikte dünyanın 

herhangi bir köşesinden gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerinin dünyanın her 

yerini etkilediğini bu nedenle de müdahale edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ilişkiler ve bağlantılar derinleşerek karşılıklı ahlaki 

yükümlülükleri göz ardı edemeyecek boyutta bir ilişkiler ağı yaratmıştır680. Dönemin 

İngiltere Başbakanı Tony Blair özellikle 1999 yılında Kosova askeri müdahalesi 

öncesinde bu görüşü dünya gündemine taşımış ve “uluslararası topluluk” 

kavramsallaştırması üzerinden müdahaleyi haklılaştırmaya çalışmıştır. Blair genel 

olarak dünya üzerinde gerçekleştirilen insani vahşetlerin bu vahşetlerle mücadele 

noktasında uluslararası sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ve küreselleşen dünyada 

karşılıklı bağımlılık gereği özgürlüğün artık bölünemez bir bütünlük arz ettiğini ileri 

sürmüştür. Yine Blair dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirilen ağır insan hakları 

ihlallerinin ortaya çıkardığı ya da çıkarabileceği sorunların bölgesel olarak 

kalamayacağını ve bu ihlallerin sınırları aşarak dünyaya yayılma eğiliminde olacağını 

ileri sürerek egemen uluslararsı aktörlere bu bağlamda büyük sorumluluklar düştüğünü 

ileri sürmüştür681. 2001 yılında gerçekleştirilen New York İkiz Kuleler terör 

saldırısından sonra dönemin ABD Başkanı G.W. Bush küresel bağlamda terörle 

mücadele için askeri müdahaleleri savunmuş, birçok kez yeni uluslararası hukuk 

                                                            
679   Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 293. 

680  Harry van der Linden, "Barack Obama as Just War Theorist: The Libyan 

Intervention" / (2012): s. 1-2. , http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/234 

(Erişim T. 16.05.2019) 

681   Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 293. 

http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/234
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doktrinlerine ve teamüllerine ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştür682.  Tony Blair, 5 Mart 

2004 tarihli konuşmasında,  

“Anlaşılan o ki, an itibariyle var olan uluslararası hukuk önünde bir rejim 

halkına sistematik biçimde vahşice davranabiliyor ve zulmedebiliyor, 

bununla ilgili olaraksa diyalog, diplomasi hatta yaptırımlar bile işe 

yaramıyorken durum bir insanlık felaketi halini alana kadar kimsenin 

yapabileceği bir şey bulunmuyor...Yasalar böyle olabilir, peki böyle mi 

olmalıdır.683” demektedir.  

İnsani müdahale kavramını savunan devletler genel olarak bu olguyla ilgili 

olarak bir uluslararası minimum davranış standartının oluştuğunu ve bu konuda bir 

konsensus olduğunu ileri sürmektedirler. İnsani müdahalenin bir Batı devletlerinin 

iradelerini küresel çapta diğer devletlerin iradelerine bir dayatma içermediğini ancak 

uluslararası toplumun korumaya muhtaç olduğu noktalarda korunmanın amaçlandığı 

ortak bir iradenin söz konusu olduğu belirtilmektedir. Acil aşırı insani bir vahşetin söz 

konusu olması durumunda küresel bir krizin varlığını ve bu noktada da askeri müdahale 

hakkının doğduğu ileri sürülmektedir. Bu görüşü savunanlara göre kitlesel öldürme, 

soykırım, etnik temizlik vb. durumlar söz konusu olduğunda bu durumların 

engellenmesi için harekete geçilip askeri müdahaleyle önlenilmesi gerekliliği 

uluslararası toplumda görüş birliğiyle kabul gören bir yaklaşımdır684. Özellikle Soğuk 

Savaş sonrası gerçekleştirilen müdahalelerin genel olarak bu kapsamda 

                                                            
682   Dale T. Snauwaert, The Bush Doctrine and Just War Theory 121, OJPCR: The 

Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 6.1 Fall: 122-123, 2004, 

www.trinstitute.org/ojpcr/6_1snau.pdf (Erişim T. 16.05.2019) 

683  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 55. 

684  Teson, “The The Liberal Case for Humanitarian Intervention”, s. 35. 
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değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren bu görüş, örnek olarak 1991’de Kuzey Irak’a 

yapılan askeri müdahaleyi bu nedenlerle haklı kabul etmektedir. Söz konusu 

müdahaleyi yapan taraflardan biri olan İngilizler geleneksel uluslararası teamülü 

uyguladıklarını, yine müdahaleyi yapan taraflardan biri olan Fransızlar geleneksel 

müdahale hakkını kullandıklarını ve son olarak yine müdahaleyi gerçekleştiren 

taraflardan biri olan ABD ise ulusal egemenlikle insani ihtiyaçlar çatışması arasında bir 

denge kurulması zorunluluğundan hareket ettiklerini belirtmişlerdir685.  

1991 Kuzey Irak’a yapılan askeri müdahale sonrasında 1994 yılında Ruanda’da 

gerçekleştirilen soykırım sırasında yine insani müdahale tartışmaları gündeme gelmiştir. 

Ruanda’da gerçekleşen soykırım sırasında Birleşmiş Milletler’de de tartışmalar 

yaşanmış ve Güvenlik Konseyi’nde gerçekleşen tartışmalarda Ruanda’ya yapılacak 

müdahalenin kuvvet kullanma yasağını düzenleyen BM Antlaşması (Madde 2/4686) ve 

iç işlerine karışmama kuralını düzenleyen BM Antlaşması (Madde 2/7687)’nin ihlali 

                                                            
685  Adam Roberts,  “Humanitarian War: Military Intervention and Human 

Rights” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 

69, no. 3, 1993, s..435-437.  www.jstor.org/stable/2622308 (Erişim T. 17.05.2019) 

686  Söz konusu hüküm: “Teşkilâtın Üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde gerek 

herhangi bir başka Devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı, 

gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif edilemiyecek herhangi bir surette, 

tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.” 

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-

Antlasmasi.pdf (Erişim T. 17.05.2019) 

687  Söz konusu hüküm:  “İşbu Andlaşmanın hiçbir hükmü, ne özü itibariyle bir Devletin 

milli yetkisi içinde bulunan işlere, Birleşmiş Milletlerin karışmasına cevaz verir, ve 

ne de Üyeleri, bu gibi işleri, işbu Andlaşma gereğince bir çözme tarzına bağlamaya 

http://www.jstor.org/stable/2622308
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf
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anlamına geleceğini hiçbir devlet ileri sürmemiştir. Bu durumda askeri güç kullanımı 

açısından Ruanda örneğinde meşruiyet zeminin oluştuğu kabul edilmiştir Ancak 

Ruanda’ya askeri müdahale gerçekleştirilme konusunda isteksiz davranılmış ve hiçbir 

devlet Ruanda’da gerçekleştirilen soykırıma askeri müdahalede bulunarak kendi 

askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmak istememiştir688.  

Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte 1990lı yıllarda BM Güvenlik Konseyi 

“uluslararası barış ve güvenlik” konusunda genişletici yorum yaparak sivilleri koruma 

gerekçelendirmesiyle müdahalelere izin vermiş görünmektedir. Haiti’de askeri darbeyle 

devrilen hükümeti tekrar göreve getirme konusunda, Bosna Hersek’te sivil kayıpların 

önüne geçilmesi konusunda, Somali’de düzeni tekrar tesis etmek konusunda askeri 

müdahalelere izin vermiştir689. 2000li yıllardan başlayarak BM Güvenlik Konseyi 

müdahale izinlerini verirken müdahalede bulunulacak ülkenin rızası olmasını da arasa 

da Liberya, Darfur, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti müdahaleleri sivil 

kayıpların byük boyutta olabileceği öngörüsüyle rıza olmadan da barışı koruma 

güçleriyle operasyonlar gerçekleştirilmiştir690.  

İnsani müdahaleyi savunan görüşlerin bazı konularda sorunlu olduğunu 

belirtmekte yarar görünmektedir. İlk olarak liberal haklar yaklaşımı dünyanın bir çok 

bölgesinde reddedildiği için liberal haklar üzerinden temellendirilen insani müdahale 

                                                                                                                                                                              

icbar eder; bununla beraber VII.nci bölümde derpiş edilen zorlama tedbirlerinin 

uygulanmasına bu prensip hiçbir suretle halel 

getirmez.” https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-

Milletler-Antlasmasi.pdf (Erişim T. 17.05.2019) 

688  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 294.  

689  Roberts, “Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights.”, s. 439.  

690  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 294.  
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uygulamasının evrensel bir temele dayanmadığı söylenmektedir ve Batı’nın değerlerini 

diğer geri Batı’nın dışında kalan dünyaya dayatıldığı yönünde eleştirilere maruz 

kalmaktadır. İkinci kişi haklarının güç kullanılarak savunulmasına izin veren normlar 

güçlü devletler tarafından oluşturulmakta ve bu normları hayata geçiren güçlü 

devletlerin emperyal olarak güçlerinin yayılmasına hizmet ettiğini ileri sürülmektedir. 

Yukarıda belirtilen Kuzey Irak’ta gerçekleşen insani felaket konusunda ABD, İngiltere, 

Fransa hemen askeri güç kullanma yönünde girişimlerde bulunurken, Ruanda’da çok 

daha büyük çaplı bir soykırım söz konusu olduğunda askeri müdahalede bulunma 

hususundaki isteksizlikleri ikircikli bir yapının söz konusu olduğuna delil olarak ileri 

sürülmektedir. İnsani müdahaleyle birlikte uluslararası hukukun kuvvet kullanılması 

noktasında sınırları geniş yorumlandığında güçlü devletler tarafından kötüye kullanıma 

açık bir yapı ortaya çıkarabilir ki bu da insancıl müdahale olasılığının artmasından çok 

silahlı çatışmaların artmasına neden olabilir691.  

İnsancıl müdahaleyle ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer husus ağır insan 

hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için insancıl müdahaleyi savunan görüşler ortada 

uluslararası bir konsensusun olduğuna yönelik bir önkabulden hareket etmektedirler. 

Bazı düşünürlere göre bu önkabul abartılmakta ve gerçekte böyle normlaştırma 

boyutunda geniş çaplı konsensus söz konusu değildir. Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında 

askeri müdahalelerde bulunan devletlerin norm olarak görmek istedikleriyle gerçek 

anlamda norm olanlar arasında ilişki zayıftır. 1990lı ve 2000li yıllarda gerçekleştirilen 

insani müdahalelere bakıldığında genel olarak ağır insan hakları ihlalleri 

engellenememiş ve norm olarak kabul edilecekse birçok insani müdahale yapılması 

gereken bölgelere müdahale edilmemiştir. Uluslararası askeri müdahalelerin hangi 

                                                            
691  Simon Chesterman, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and 

International Law, Oxford University Press, Oxford, 2001, s.144. 
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koşullarda neye göre yapıldığına dair uluslararası bir normun oluştuğuna yönelik kabul 

tartışmalıdır. Örneğin, 1999’da egemen devletin rızası olmadan Kosova’ya NATO 

askeri müdahelede bulunmuş ve bu müdahale Güvenlik Konseyi yetkilendirilmesi 

olmadan gerçekleştirilmiştir. Yine Rusya 2008 yılında Gürcistan’ın Osetya bölgesini 

işgal ederken Güvenlik Konseyi yetkilendirmesi olmadan kendini “barışı koruma gücü” 

olarak nitelendirerek askeri müdahalede bulunmuştur692.  

Philippe Sands’a göre yukarıda belirtilen NATO’nun Kosova müdahalesi, 11 

Eylül terör olayları ve sonrasındaki Afganistan askeri müdahalesi, daha sonra 

gerçekleştirilen Irak askeri müdahaleleri “terörle savaş” kapsamında mevcut uluslararası 

hukuk kurallarına geçersiz kılmak için gerçekleştirilen haksız saldırıyı meşrulaştırmak 

için yapılmıştır. Sands’a göre ABD burada askeri müdahaleler yönünden kendisini 

kısıtlayan uluslararası hukuku göz ardı ederek kendi küresel çıkarları için uluslararası 

hukuku feda etme yönünde politika izlerken diğer taraftan kendi lehine olan mevcut 

küresel serbest ticaret kurallarına riayet edilmesini talep etmekte ve bu ikircikli bir 

politika olarak kabul edilmelidir.693.  

İnsani müdahale konusunda birtakım karşıt görüşler de bulunmaktadır. Bu 

karşıtlığın temelinde yatan düşünce BM Antlaşması’nın güç kullanımını sınırlandıran 

maddelerinin net bir şekilde ortaya konmasını geniş yorumlara tabi tutulmaması 

gerektiğini iddia etmektedir. Bu görüşü savunanlar BM Antlaşması’nın dışında herhangi 

bir şekilde askeri güç kullanımını net olarak yasaklayan düzenlemelere ihtiyaç 

duyulduğunu ileri sürmektedir. BM Antlaşması’nın güç kullanımına dair maddeleri 

uluslararası norm olarak kabul edilerek güç kullanımının dengeli şekilde olması ve hiç 

bir devletin veya devletler grubunun kendi politikalarını diğerlerine dayatma yöntemi 

                                                            
692  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 295. 

693  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 56. 
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olarak kullanılamaması gerekliliğini belirtmektedirler.  Diğer türlü bir bakış açısıyla 

genel ve geniş yorumlanan bir isnani müdahale hakkı kötüye kullanılmaya çok elverişli 

bir yapı sunmaktadır. Tarihi süreçte birçok devlet birçok savaşı meşrulaştırmak için 

birçok insani gerekçelendirmelere başvurarak giriştikleri savaşları haklılaştırmaya 

çalışma konusunda ciddi eğilimler göstermiştir. En çok bilinen örneklerden birisi de 

Adolf Hitler’in 1939 yılında Çekoslavakya’da yaşayan Alman uyruklu vatandaşların 

zulme uğradığını ve Çekoslavakya vatandaşlarının da hayatlarının ve özgürlüklerinin 

kendi hükümetlerince korunamadığı ileri sürmüş ve bu insani gerekçelere dayanarak 

Çekoslavakya’yı işgal ederek Almanya topraklarına katmıştır. Alex Bellamy’e göre 

ABD ve İngiltere de benzer şekilde insani gerekçeleri kötüye kullanarak 2003’te Irak 

işgalini haklılaştırmaya çalışmışlardır. Yine aynı şekilde Rusya’da 2008’der 

Gürcistan’ın Osetya eyaletini işgal ederken insani gerekçeleri kötüye kullanarak haksız 

şekilde gerçekleştirdiği askeri müdahaleyi meşruiyet zeminine oturtmaya çalışmıştır694.   

BM Antlaşması’nı kaleme alanlar devletlerin güç kullanımı yasağındaki 

boşlukları değerlendirerek kendi lehlerine yararlanacaklarını öngördüğü için uluslararası 

güç kullanımına dair sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamalar yukarıda da belirtildiği 

gibi iki sınırlı istisnadan oluşmaktadır. Böyle bir yasağın olmaması durumunda hangi 

koşullarda kaç defa insani müdahalede bulunulacağını kestirmek güçtür. Ama çok daha 

fazla silahlı çatışma olacağı gerçeğini dile getirmek de yanlış olmayacaktır695. Bu geniş 

yorumlamanın ve iki sınırlı istisnanın daha da genişletilememesi için 1970 yılında BM 

Genel Kurulu, Dostça İlişkileri İlgilendiren Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi’nde 

şöyle ifade edilmektedir. 

                                                            
694  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 295. 

695  Chesterman, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International 

Law, s. 231-232.  
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“Bir Devletin toprağı, Antlaşmanın hükümlerine aykırı bir biçimde güç 

kullanılmasından kaynaklanan askeri işgalin hedefi olmamalıdır. Bir 

Devletin toprağı, güç tehdidi ya da güç kullanılması sonucunda, bir başka 

devletin ele geçirme hedefi olmamalıdır. Güç tehdidi ya da güç 

kullanılması sonucunda sağlanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak 

kabul edilmeyecektir...Hiçbir Devlet ya da Devletler topluluğu, nedeni ne 

olursa olsun, herhangi başka bir Devletin iç ya da dış işlerine doğrudan 

ya da dolaylı bir biçimde karışma hakkına sahip değildir. Bu sebeple 

Devletin şahsına ya da onun siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerine 

yöneltilmiş bulunan silahlı müdahale ya da bütün diğer müdahale 

biçimleri ya da tehdit teşebbüsleri uluslararası hukuku ihlal eder696.” 

Bu belirtilenler doğaldır ki Soğuk Savaş esnasında belirli anlamda bir güç 

dengesi üzerinden ortaya konulmaktaydı. Fakat Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte 

özellikle insancıl müdahalenin altın çağı olarak kabul edilen 1990larda birçok insancıl 

müdahale kapsamında askeri güç kullanımı söz konusu olmuştur. 2000lerde insancıl 

müdahale kapsamını da aşan BM Güvenlik Konseyi yetkilendirilmesi de olmayan 

birçok uluslararası askeri müdahale gerçekleştirilmiştir. Söz konusu süreçlerde 

devletlerin hemen hemen hepsinini soykırım, kitlesel öldürmeler durumlarında askeri 

müdahalelerin meşru kaygı eşiğini aştığı kabul görmektedir. Bazı devletlerin iddia ettiği 

gibi ağır insan hakları ihlallerinde diğer devletlere sorumluluk doğduğu yönündeki 

önkabulü devletlerin çoğunluğu BM Güvenlik Konseyi yetkilendirilmesi olmadığı 

                                                            
696  Birleşmiş Milletler Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler 

ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki, 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/2625%28XXV%29_24_Ekim_1970.pdf 

(Erişim T. 17.05.2019) 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/2625%28XXV%29_24_Ekim_1970.pdf
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durumlarda insani müdahale hakkına otomatikman dönüşmediğini belirtmektedirler. 

Soğuk Savaş sonrasında gerçekleşen sivillereye yönelik kitlesel katliamlarda BM 

Güvenlik Konseyi ortak askeri müdahalelere zaten genel olarak izin verme yönünde 

iradesini göstermiştir. Ancak söz konusu durumlarda bir insani müdahale normunun 

ortaya çıktığı kabul görmesi yerinde olacaktır697. 

Yukarıda da belirtildiği gibi BM Güvenlik Konseyi uygulama olarak soykırım, 

kitlesel insan öldürülmesi durumları ve bir grup insanın tehdide açık olduğu için 

korunması gerekliliği durumlarında askeri müdahale yapılıp bu durumun önlenmesi 

noktasında istekli davranmaktadır. Ancak bu durumda bir açmaz karşımıza çıkmaktadır. 

Bazı devletlerin insanların soykırıma uğradığını veya kitlesel vahşetlerin söz konusu 

olduğunu ve bu durumda askeri müdahalede bulunulması gerekliliğini iddia ettiği fakat 

BM Güvenlik Konseyi’nde bu açıdan bir konsensus oluşmadığı durumlar söz konusu 

olmuştur.  Burada konsensusun oluşmamasındaki neden genel olarak ülkelerin 

egemenliklerine saygı duyularak iç işlerine karışılmaması gerekliliği ilkesi üzerinden 

yapılan tartışmalar nedeniyle olmaktadır. Bu açmaza örnek olarak 1999’da NATO’nun 

Kosova müdahalesi verilebilir. NATO ülkeleri insani gerekçelerin askeri müdahale 

açısından yeterli olduğu kanaatine vararak BM Güvenlik Konseyi yetkilendirmesi 

olmadan Kosova’ya askeri müdahalede bulunmuştur. Söz konusu örneğin bizim için 

önemi uluslararası toplumun devletlerin güvenliği(egemenlik) ve insan hakları 

arasındaki ilişkiyi bağlantılandırma yönünden değişikliğe gidilmesinin yolunu 

açmasıdır698. Güvenlikle insan hakları arasındaki ilişkiyi yeniden düzenleme boyutunda 

yeni bir girişm olarak “Koruma Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 

kavramsallaştırma üzerinden soykırım, kitlesel öldürme vb. durumlarına karşı yeni bir 

                                                            
697  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 297. 

698  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 297. 
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konsensus oluşturularak insancıl müdahalenin yerine bu kavramsallaştırma üzerinden 

hareket edilmesi amaçlanmaktadır699. 

B. Koruma Sorumluluğu 

20 Eylül 1999’da Kofi Annan’ın BM Genel Kurulu’nda yıllık rapor üzerine 

yaptığı konuşma sırasında devletlerin klasik egemenlik anlayışlarıyla ilgili yeni 

değerlendirmelerin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu konuşma sonrasında insani 

müdahalenin hukuki, ahlaki, siyasi ve operasyonel boyutları incelenerek, bu konuda 

ortak bir uluslararası bakış oluşturmak için Kanada Hükümeti harekete geçmiş vs BM 

Genel Kurulu’na “Müdahale ve Devlet Egemenliği Uluslararası Komisyonu”nu 

(International Commission on Intervention and State Sovereignty-ICISS) bu konuda 

çalışmak için davet etmiştir700. 2001 yılı Aralık ayında Komisyon çalışmaları 

sonuçlanmış ve “Koruma Sorumluluğu” (Responsibility to Protect) başlıklı bir rapor 

ortaya çıkmıştır701. ICISS bu raporda BM organlarına koruma sorumluluğu 

yaklaşımının benimsenmesi ve somutlaştırılması tavsiyesinde bulunmuştur702. Söz 

konusu yaklaşım insani krizlerde aşamalı bir sorumluluk anlayışını önermektedir. Buna 

göre öncelikle devlet vatandaşlarını önlenebilir felaketlerden koruma sorumluluğunu 

taşımalıdır. Eğer devlet bu görevini yerine getiremiyorsa uluslararası toplumun 

sorumluluğu gündeme gelecektir. Bu sorumluluğun aşamaları; önleyici sorumluluk, 

reaksiyon sorumluluğu ve yeniden tesis etme sorumluluğu olarak belirlenmiştir703.   

                                                            
699  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 303. 

700  Arsava, “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu” , s. 105 

701  ICISS Raporu, “Responsibility to Protect”, s. 32. vd.  

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (Erişim T. 13.03.2019) 

702  Arsava, “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, s. 105 

703  Arsava, “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, s. 107 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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Bunlara ek olarak ICISS Raporda askeri müdahalede zorunlu görülebilecek halleri altı 

ölçüt etrafında şekillenmiştir. Bu ölçütler şunlardır; 

- Haklı nedenlerin varlığı; Soykırım amacını taşısın veya taşımasın, devletin 

bilinçli bir eylemiyle yahut ihmaliyle, göz yumması ya da devletin başarısız olması 

sonucunda gerçekleşmiş büyük can kayıpları, öldürerek veya zorla sınır dışı ederek ya 

da terör ve tecavüz eylemleri vasıtasıyla gerçekleşen veya gerçekleştirilmesi muhtemel 

büyük çapta etnik temizlik durumu söz konusu olmalıdır. (just cause)704 

- Meşru amacın varlığı; Müdahalede bulunan otoritenin başkaca amaçlarından 

bağımsız şekilde öncelikli amacın insani acıyı durdurmak ve sonlandırmak olması 

gerekir. (right intention)705 

- Müdahalenin son çare olarak görülmesi gerekir. (last resort)706 

- Müdahalenin çapı, yoğunluğu ve süresi insanların korunabilmesi için gereken 

asgari şartları aşmamalıdır. (proportional means)707 

- Müdahaleyi gerektiren insani acıların durdurulma veya sona erdirilme 

şansının makul düzeyde varlığı gerekir. (reasonable prospects)708 

- Müdahaleye yetki verecek makam, meşru otorite BM Güvenlik Konseyi’dir. 

(right authority)709 

                                                            
704  ICISS Raporu, Bölüm 4.18- 4.27 

705  ICISS Raporu, Bölüm 4.33- 4.36 

706  ICISS Raporu, Bölüm 4.37- 4.38 

707  ICISS Raporu, Bölüm 4.39- 4.40 

708  ICISS Raporu, Bölüm 4.41- 4.43 

709  ICISS Raporu, Bölüm 6.2- 6.40 
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Yukarıda belirtilen ölçütlerde de görüldüğü üzere, ölçütler belirlenirken Haklı 

Savaş düşüncesinden büyük oranda temelini almakta ve ölçütlerin içerikleri Haklı Savaş 

prensipleriyle örtüşmektedir710.  

Yukarıda belirtildiği üzere uluslararası sistem açısından kuvvet kullanılabilecek 

durumlardan biri Güvenlik Konseyi tarafından karar alınmasıdır. Güvenlik Konseyi’nin 

kendi askeri gücüne sahip olmaması nedeniyle gereken zamanlarda üye ülkelerin askeri 

kuvvetlerinden oluşturulan birlikler görev almakta, bir veya birden fazla ülke kuvvet 

kullanımı için yetkilendirilmektedir. Güvenlik Konseyi bu yolu izleyebileceği gibi 

bölgesel organizasyonların (NATO vb.) kuvvet kullanmasına izin verebilmekte veya bu 

örgütleri kuvvet kullanmak üzere görevlendirebilir711. İnsani müdahalenin görece daha 

güçsüz devletler açısından ortaya çıkan bu risk görece daha güçlü devletlerin 

hegemonya oluşturması için elverişli bir ortam yaratmasıdır. Böyle durumlarda insan 

hakları siyasilerin ulaşmak istedikleri amaca yönelik bir araç haline gelme riskiyle karşı 

karşıya kalmaktadır712. Özellikle Irak örneğinde görüldüğü gibi, 2003 yılında ABD BM 

                                                            
710  Manuel Fröhlich, “Responsibility to Protect”- Zur Herausbildung einer neuen Norm 

der Friedenssicherung. Bknz. Johannes Varwick/ Andreas Zimmermann, (Hrsg): 

Die Reform der Varienten Nationen- Bilanz und Perspektiven. 2006, Berlin: 

Duncker&Humblot, s. 173’den, Arsava; “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, s. 

114, Lango, The Ethics of Armed Conflict-A Cosmopolitan Just War Theory, s. 19-

20.  

711  Hafiz Asgarov, “Uluslararası Hukukta İnsancıl Müdahale”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Funda Keskin), Ankara, (Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı) 2008, s. 

97. 

712   Sunay, Tartışılan Egemenlik, s. 183 
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Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın Irak’ı işgal etmiş ve sonrasında meşruluğunu 

yitirdiğini iddia ettiği Saddam yönetimini devirmiştir. Saddam yönetimi devrildikten 

sonraki süreçte de tutuklulara yapılan müdahaleler veya savaş sırasındaki ihlaller de 

göstermektedir ki öznel amaçların ve ulusal çıkarların gerçekleştirilebilmesi için insan 

hakları bir nevi Truva atı gibi kullanılabilmektedir. Fakat bu gibi risklerin varlığı 

devletlerin insan hakları ihlallerinin uluslararası toplum tarafından egemenlik kalkanı 

altında görmezden gelinmesi sonucunu doğurmamalıdır. İnsani müdahale ve devletlerin 

egemenliği arasında hassas bir denge gözetilmeli ve uluslararası toplum insani 

müdahaleye yönelik adımlar atarken ICISS raporunda da belirtilen ölçütler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sonuç olarak Devletler Hukuku anlaşmaları açısından bakıldığında 

hiçbir anlaşmada koruma sorumluluğunun bir hukuk kuralı olarak düzenlenmediği ve 

teamül hukukuna dayandırıldığı görülmektedir713. BM sisteminin barışı tesis etmedeki 

başarısını savaş nedenlerinden bağımsız biçimde kuvvet kullanmanın usul olarak BM 

Güvenlik Konseyi üzerinden meşrulaştırılmasına dayandırabiliriz714. 

NATO’nun 2011 yılında Libya’da insan haklarının ihlal edildiğini öne sürerek 

gerçekleştirdiği ve Libya lideri Kaddafi’nin öldürülmesiyle sonuçlanan, Libya 

müdahalesiyle715 ortaya çıkan tartışmalar da göstermektedir ki, insani müdahale 

                                                            
713  Arsava, “Egeenlik ve Koruma Sorumluluğu”, s. 110 

714  Arsava, “Egemenlik ve Koruma Sorumluluğu”, s. 115 

715  NATO’nun Libya müdahalesi ve Haklı Savaş ile ilgili ayrıntılı bilgi için bknz; 

Ceren Mutuş, “Libya Operasyonu ve Uluslararası Hukuk”, http://www.usak. 

org.tr/makale.asp?id=2014 (E.T. 10.8.2017) 
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kavramı veya ICISS raporunda belirtilen koruma sorumluluğu yaklaşımı henüz 

uluslararası toplumda net olarak yasal ve meşru bir zemine oturtulamamıştır716. 

1990larda gerçekleşen üç olay akademik dünyada, siyasi liderler arasında ve 

uluslararası örgütler bakımından insan haklarıyla güvenlik arasındaki gerilimli ilişkiyi 

tekrar köklü şekilde düşünmeye sevk etmiştir. Bunlardan ilki 1994’te Ruanda’da 

gerçekleşen iç savaşta bir milyona yakın (Hutu-Tutsi çatışması) sivilin öldürülmesine 

dünya kamuoyu seyirci kalmıştır. 1995’te Bosna’da Sırplar BM koruması altında 

bulunan güvenli bölgeye girmiştir. Yaklaşık 7600 erkek çocuğu ve yetişkin erkeği 

öldürmüş, koruma altındaki kadınlara da tecavüz etmiştir. 1999 yılında da NATO 

Kosovalı Arnavutlara yönelik devlet başkanı Slobodan Miloseviç tarafından başlatılan 

etnik temizlik harekâtını durdurmaya yönelik olarak Federal Yugoslavya 

Cumhuriyeti’ne karşı hava saldırıları gerçekleştirmiştir. NATO’nun Kosova harekâtı 

sırasında Rusya ve Çin Kosova’daki olayların insani müdahaleyi gerektirmeyecek 

boyutta olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi önüne getirilecek karar tasarısını 

reddedeceklerine yönelik beyanlarda bulunmuşlardır. NATO da buna dayanarak BM 

Güvenlik Konseyi yetkisi olmadan Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’ne askeri 

müdahaledede bulunmuştur717. Bu olaylar sonrasında BM Genel Sekreteri’nin özel 

temsilcilerinden biri olan Sudanlı Diplomat Francis Deng egemenliğin anlaşılma 

biçimiyle ilgili olarak uluslararası camianın yeniden düşünmesi gerekliliğini 

                                                            
716 Ülkü Halatçı Ulusoy, “Uluslararası Hukuk Açısından Libya Suriye Örneğinde 

Koruma Sorumluluğu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 4, Sayı 14, Temmuz 

2013, s. 290. 

717  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 297. 
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vurgulamıştır718. Deng 1996 yayınlanan “Sovereignty as Responsibility: Conflict 

Management in Africa” kitabında egemenlikle ilgili olarak şu ifadelere yer vermektedir. 

“Egemenlik doğasında devletlerin sorumlu tutulması gereken belli 

sorumluluklar barındırmaktadır. Devletler sadece kendi vatandaşlarına 

karşı değil, nihai olarak uluslararası topluma karşı sorumludur. Başka bir 

deyişle iyi yönetişim bağlamında sorumluluklarını etkin şekilde yerine 

getiren devletler, meşru bir şekilde ulusal güvenliklerini koruma 

iddiasında bulunabilirler.719” 

Yukarıda belirtildiği gibi yeni önerilen yaklaşımda egemenliğin meşruiyeti 

uluslararası topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilişkilendirilmektedir. 

Böylelikle sorunların meydana geldiği devletlerin önünde karar vermeleri gereken bir 

husus bulunmaktadır. Sorunlu devletler vatandaşlarının haklarına riayet ederek 

uluslararası toplum açısından egemenliklerini meşru bir zeminde tutmaları 

gerekmektedir aksi taktirde bu konudaki uluslararası girişimleri engellemeleri 

durumunda egemenlikleri meşru olarak kabul edilmeyecektir. Egemenliğin bu bağlamda 

kavramsallaştırılması devletlerin egemenlikleri nedeniyle iç işlerine karışılmamasını 

                                                            
718  Peltonen, Hannes, “Sovereignty as Responsibility, Responsibility to Protect and 

International Order: On Responsibility, Communal Crime Prevention and 

International Law”, Uluslararası İlişkiler, Volume 7, No 28 (Winter 2011), s. 69. 

http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/sovereignty-as-

responsibility.pdf (Erişim T. 18.05.2019) 

719  Francis Deng, Kimaro S, Lyons T, Rothchild D, & Zartmann, Sovereignty as 

Responsibility: Conflict Management in Africa. Washington: Brookings Institution 

Press, 1996, den aktaran Bellamy, “İnsani Müdahale”, s.297. 

http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/sovereignty-as-responsibility.pdf
http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/sovereignty-as-responsibility.pdf
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öngören uluslararası ilkenin bertaraf edilmesine de kapı aralamaktadır720. Bu yeni 

kavramsallaştırma NATO’nun Kosova müdahalesi sonrasında dönemin BM Genel 

Sekreteri Kofi Annan tarafından da dile getirilmiştir. Annan BM Genel Kurul’unda 

ortaya koyduğu 1999 yılına ait raporda, devletlerin egemenliklerinin yeni koşullara göre 

değerlendirildiğinde küreselleşme olgusuyla birlikte küresel güçler ve uluslararası iş 

birliğinin gereklilikleri çerçevesinde yeniden tanımlandığını belirtmiştir. Günümüzde 

artık devletlerin halkları karşısında efendi konumunda olmadığını halka hizmet eden bir 

hizmetçi konumunda olduğundan bahisle uyanan bu yeni bilincin insan hakları ve 

özgürlükleri bağlamında her bireyin kendi kaderini dolayısıyla bireysel egemenliğini 

güçlendirdiğini belirtmektedir721.  Yine Annan’ın 3 Nisan 2000’de BM Genel 

Kurulu’nda sunduğu yıllık raporunda yeni bilinci aşağıdaki gibi ifade etmektedir.  

“...Devletler arasındaki savaşların sıklığı azalmıştır. Ne var ki son on 

yılda iç savaşlar 5 milyonu aşkın can almış, bunun birkaç katı insanı 

yerinden-yurdundan etmiştir. Aynı zamanda kitle imha silahları insanlık 

için çok ciddi bir tehdit niteliğini sürdürmektedir. Güvenliği artık belirli 

bir bölgenin savunulmasından çok insanların korunması olarak 

anlamaktayız. Çatışma tehdidi her aşamada engellenmelidir... 

Savunmasızların korunması noktasında uluslararası hukuk ve insan 

hakları hukukunun uygulanması için daha iyi yollar geliştirmeli, kitlesel 

ihlallerin cezasız kalmamasını sağlamalıyız. Müdahale ikileminin 

çözülmesi noktasında ulusal egemenlik, kendi vatandaşlarının haklarını 

                                                            
720  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 298. 

721   Kofi Annan, Secretary-General Presents Hıs Annual Report To General Assembly, 

Press Release, SG/SM/7136, GA/9596, 1999, 

https://www.un.org/press/en/1999/19990920.sgsm7136.html (Erişim T. 18.05.2019) 

https://www.un.org/press/en/1999/19990920.sgsm7136.html
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ve yaşamlarını bilinçli biçimde ihlal edenler için bir kalkan olarak 

kullanılmamalıdır. Kitlesel cinayetler karşısında Güvenlik Konseyi'nce 

onaylanacak silahlı müdahale seçeneğinden vazgeçilemez. Barış 

operasyonlarının güçlendirilmesi. Binyıl Genel Kurulu, barış 

operasyonlarını her yönüyle incelemek üzere Genel Sekreter tarafından 

kurulmuş olan üst-düzey panelin tavsiyelerini ele almaya çağırılmaktadır. 

Yaptırımların hedefe kilitlenmesi noktasında son sıralarda 

gerçekleştirilen çalışmalarda yaptırımları hedefe kilitleyerek daha amaca 

yönelik hale getirme yolları araştırılmıştır. Bundan sonra yaptırım belirler 

ve uygularken Güvenlik Konseyi söz konusu araştırmayı gözönünde 

bulundurmalıdır...722”  

Deng’in ve Annan’ın ortaya attığı görüşler çerçevesinde Kanada Hükümeti 

egemenlikle insan hakları arasındaki gerilimi olumlu yönde çözebilmek için 

Mohammed Sahnoun ve Gareth Evans başkanlığında “Uluslararası Müdahale ve Devlet 

Egemenliği Komisyonu”nu (ICISS) kurmuştur. 2001 yılı sonunda komisyon raporunu 

hazırlamış ve buna rapora göre devletlerin vatandaşlarını ağır felaketlerden 

koruyamamaları durumunda devlet egemenliğine bağlı olarak gelişen “müdahale 

etmeme ilkesinin” “koruma sorumluluğu ilkesine” dönüşmesi gerektiği yönünde 

beyanda bulunulmuştur723. Böylece insancıl müdahaleye karşıt olarak ileri sürülen 

egemenlik savunusu mantığı aşılmak istenmiştir. Rapora göre müdahale askeri 

müdahaleden daha geniş bir kavram olarak algılanmalı ve müdahalede bulunanın 

                                                            
722  Kofi Annan, "21. Yüzyılda Birleşmiş Milletler" Raporu”, 3 Nisan 2000 , (Erişim T. 

18.05.2019) http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/milen_raporu.pdf 

723  ICISS Report, The Responsibility to Protect, xi, 2001, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (Erişim T. 18.05.2019) 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/milen_raporu.pdf
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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müdahale hakkı bağlamında neler yapmaya yetkili olmasından çok insani krizin ortaya 

çıkardığı tehlikelere karşı insanları korumak için neler yapılması gerektiği amaç 

olmalıdır724.  

Yukarıdaki gelişmeleri takiben 2005 yılında gerçekleştirilen Dünya Zirvesi’ne 

150’den fazla dünya lideri katılmış ve zirve sonucunda “koruma sorumluluğu” 

anlayışını da onaylayan bir bildiri kabul edilmiştir725.  

2005 Dünya Zirvesi’nde onaylanan bildirinin “Halkları Soykırımdan, Savaş 

Suçlarından, Etnik Temizlikten, İnsanlığa Karşı Suçlardan Koruma Sorumluluğu” 

başlığının altında 138. ve 139. maddelerinde belirtildiği üzere, 

“Her bir devlet halkını sokırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa 

karşı işlenen ssuçlara karşı koruma sorumluluğuna sahiptir. Bu 

sorumluluk, uygun ve gerekli önlemlerle kışkırtma da dahil olmak üzere 

bu tür suçların önlenmesini gerektirmektedir. Biz bu sorumluluğu kabul 

etmekteyiz. Bu sorumluluk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uygun 

olacağı üzere uluslararası toplum, devletlere bu sorumluluğu yerine 

getirmede teşvikçi ve yardımcı olmalı ve erken uyarı kapasitesinin 

oluşturulmasında Birleşmiş Milletler’e destek vermelidir. Uluslararası 

toplum da Birleşmiş Milletler aracılığıyla halkları savaş suçları, etnik 

temizlik ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı korumak üzere Birleşmiş 

Milletler Antlaşması VI. Bölüm ve VII. Bölümleri uyarınca uygun 

diplomatik, insani ve diğer barışçıl araçlara başvurma sorumluluğuna 

sahiptir. Bu bağlamda barışçıl araçların yetersiz olduğu ve ulusal 

                                                            
724  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 299. 

725  (Erişim T. 19.05.2019)https://www.dw.com/tr/bmde-d%C3%BCnya-zirvesi-

ba%C5%9Flad%C4%B1/a-2523796 

https://www.dw.com/tr/bmde-d%C3%BCnya-zirvesi-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-2523796
https://www.dw.com/tr/bmde-d%C3%BCnya-zirvesi-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-2523796
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otoritelerin açık bir şekilde halklarını soykırım, savaş suçları, etnik 

temizlik ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı koruyamadıkları 

durumlarda bizler Güvenlik Konseyi aracılığıyla ve VII. Bölümü de dahil 

olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşmasına uygun olacak tarzda, olay 

bazında, ilgili bölgesel örgütlerle iş birliği yaparak, zamanında ve kararlı 

bir şekilde ortak eylem gerçekleştirmeye hazırız. Bizler, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ve 

uluslararası hukukun ilkelerini akılda tutarak halkların soykırım, savaş 

suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı koruma 

sorumluluğunu ve bu sorumluluğun sonuçlarını ele almaya devam 

etmesinin gerektiğini vurgulamaktayız. Bizler, uygun ve gerekli olduğu 

ölçüde halkları soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı 

işlenen suçlara karşı koruma kapasitesinin inşa edilmesi konusunda 

devletlere yardımcı olma ve krizler ve çatışmalar çıkmadan önce sıkıntı 

içinde olan kişilere yardım etme taahhüdü altına girmekte kararlıyız.726”  

2008 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Berlin’de 

gerçekleştirdiği konuşmada koruma sorumluluğu üzerinde durmuş ve koruma 

sorumluluğunu üç unsur üzerinden temellendirmiştir. Bunlardan ilki devletlerin kendi 

halklarına karşı gerçekleştirdikleri soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa 

karşı işlenen suçlar açısından sorumlu olmalarıdır. İkinci olarak uluslararası topluma 

koruma sorumluluğu kapsamında düşen yükümlülükler bulunmaktadır ve bu 

                                                            
726  United Nations, “World Summit Outcome” The General Assembly, 60/1. 2005, s. 

30, (Erişim T. 19.05.2019) 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/do

cs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
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yükümlülükler bağlamında uluslararası toplum devletlere yardımcı olmak 

sorumluluğundadır. Üçüncü ve son olarak da bir devlet eğer kendi halkını açık bir 

şekilde koruyamıyorsa uluslararası toplum, BM Antlaşması VI. Bölüm açısından 

barışçıl araçları kullanarak, VII. Bölüm açısından BM Güvenlik Konseyi’nin izin 

verdiği zorlayıcı araçları kullanarak ve VII Bölüm açısından bölgesel düzenlemeleri göz 

önünde bulundurarak zamanında ve kararlı bir şekilde harekete geçme bakımından 

sorumludur727.  

Koruma sorumluluğu Çin ve Rusya gibi ülkelerin hassasiyetlerinin göz önünde 

bulundurulduğunu belirterek tek taraflı askeri güç kullanımının önüne geçilmesi için 

BM Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirilmesi hususunda ısrar etmektedir. Koruma 

sorumluluğu anlayışına eleştiri olarak 1990lar boyunca liberal görüş tarafından ortaya 

konan insancıl müdahale doktrininden çok az farklılıklar olduğu ileri sürülmüş ve de 

insancıl müdahalenin eleştirilen bütün olumsuz yönlerinin mevcut yeni anlayışta da var 

olduğu belirtilmiştir728. 

Koruma sorumluluğu önce Darfur’da daha sonra Kenya’da son olarak da 

Libya’da kitlesel ölümlerin önüne geçilmesi noktasıında tedbirler alınmasına destek 

olarak kullanılmış, girişimlerden beklenen verim alınamayınca askeri güç kullanma 

bağlamında değerlendirilmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin gittikçe daha fazla koruma 

                                                            
727  Ban Ki-moon, ‘Responsıble Sovereıgnty: Internatıonal Cooperatıon For A Changed 

World’, https://www.un.org/press/en/2008/sgsm11701.doc.htm (Erişim T. 

19.05.2019) 

728  David Chandler, The Responsibility to Protect? Imposing the‘Liberal 

Peace’,’International Peacekeeping, Vol.11, No.1, Spring 2004,, s. 76. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1353331042000228454 (Erişim T. 

20.05.2019) 

https://www.un.org/press/en/2008/sgsm11701.doc.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1353331042000228454
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sorumluluğu ilkesine başvurması sonucunda özellikle 2011’de Libya’ya yapılan askeri 

müdahale sonrasında yetki verilen devletlerin yetkilerini aşabilecek biçimde 

kullanmaları tehlikesiyle karşılaşılmış ve bu diğer devletlerin koruma sorumluluğu 

bağlamında askeri güç kullanılması noktasında kaygılanmasına neden olmuştur. Bu 

kaygıların giderilmesi için Brezilya devreye girmiş ve koruma sorumluluğu ilkesinin 

hayata geçirilmesinde karşılaşılan problemlerin aşılması için “korurken sorumluluk” 

ilkesini önermiştir. Bu ilkeye göre öncelikle zorlayıcı olmayan önlemlerin önemi daha 

da artmalıdır ve fakat sonuç alınamıyorsa son çare olarak askeri güç kullanılması 

gerekmektedir. Bu askeri güç kullanımı hususunda da yetki verilen devletlerin 

yetkilerini aşmamasını sağlamak için BM Güvenlik Konseyi’nin askeri güç 

kullanımının sürecini ve sonuçlarını değerlendirmesi gerekmekte ve güç kullanma 

yetkisi verilen devletlerin BM Güvenlik Konseyi’ne karşı sorumlu olması ve düzenli 

olarak gerçekleştirilen askeri müdahalelerin aşamalarıyla ilgili olarak Konsey’e bilgi 

vermesi önerilmektedir. Brezilya’nın bu yeni sayılabilecek önerisi özellikle Libya’ya 

yapılan askeri müdahale sonrası eleştirilerin karşılanması açısından olumlu olarak 

değerlendirilmiştir729. 

III. İNSAN HAKLARINI HAKLI SAVAŞLA KORUMANIN BİR MİT 

OLUŞU 

Müdahale olgusunun güncel tartışmaların merkezinde yer almasının nedeni 

günümüzdeki silahlı çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin çoğunluğunun devletler 

arasında değil de devletlerin kendi egemenlik sınırları içerisinde gerçekleşmesidir. 

Mevcut durumda ülkelerin egemenlik kuramına dayanan uluslararası sistemdeki 

varlıkları ve iç işlerine karışmama gibi ilkelerin tartışmaya açılmaktadır. Devletlerin 

kendi sınırları içinde gerçekleşen ağır insan hakları ihlallerinin ne ölçüde hangi araçlarla 

                                                            
729  Bellamy, “İnsani Müdahale”, s. 300. 
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bertaraf edileceği konusu insani müdahale olgusunu gündeme getirmekte ve uluslararası 

güç kullanma yasağınının şartlarının aşınmasına ya da göz ardı edilebilmesine yol 

açmaktadır. İnsani müdahalenin de meşruiyetini insan hakları bağlamında ve belirli bir 

insanlık ölçütü üzerinden değerlendirmek tüm bu tartışmaların merkezinde yer 

almaktadır730. Bu noktada iki durumun karşı karşıya gelmesi söz konusu olmaktadır. 

Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu devletleri merkeze alan uluslararası sistem ve 

bunun karşısındaysa insani gerekçelerle mevcut sistemi ahlaki ve hukuki yönden 

yeniden tasarlayarak insani müdahalelere yeni bir meşruiyet kaynağı yaratacak bir 

sistem arayışı söz konusu olmaktadır. Kozmopolitanizm üzerinden gelişen düşünceler 

de belli durumlarda bu arayışa destek olması tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 

İlk bölümde açıklanmaya çalışıldığı üzere kozmopolitan anlayışın insan hakları 

konusunda değer temelli normatif yaklaşımı ve buna dayanarak ortaya koyduğu 

normatif bakış açısı bireyi temel alarak evrensellik iddiası üzerinden şekillenmekte ve 

bu durumun da insani müdahalenin hem ahlaki hem de hukuki meşruiyetini sağladığına 

yönelik görüşler ileri sürülmektedir.  

Kozmopolitanizmin Soğuk Savaş sırasında ve daha sonra Soğuk Savaş 

sonrasında insanlığın problemleriyle ilgili olarak çözüm açısından farklı alternatifler 

sunma çabası özellikle insan hakları konusunda insancıl müdahale tartışmaları 

üzerinden değerlendirildiğinde son derece farklı yorumlara sebebiyet vermekte ve kendi 

içinde de çelişik bir durum yaratmaktadır.  Bir açıdan kozmopolitan ilkeler insan 

haklarının korunması söz konusu olduğunda insancıl müdahaleyi destekleyecek nitelikte 

                                                            
730  Allen Buchanan, “Reforming the International Law of Humanitarian Intervention”, 

Humanitarian Intervention Ethical,Legal and Political Dilemmas, Ed. J.L.Holzgrefe, 

New York, Cambridge Uni. Press, 2003, s. 131-132. 
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bir yapı oluştururken diğer bir yandan ebedi barış arayışı kapsamında uluslararası askeri 

kuvvet kullanımına karşı konum almaktadır731.  

Kozmopolitanizmin bu ihtilaflı konumu Kuçuradi’nin insan hakları konusunda 

belirttiği çift yönlü bir duruma yol açmakta ve bu bağlamda eş zamanlı olarak global 

sorunların ya da çatışmaların çözümü olarak teşvik etmek iki farklı türden birbiriyle 

çoğunlukla çelişen normu teşvik etmek anlamına gelmektedir. Çoğunlukla da bu birlikte 

teşvik sonucunda aynı konuda çelişen normlar ortaya çıkmaktadır732. Çalışmanın bu 

bölümünde kozmopolitan düşüncenin insan haklarını koruma mekanizması boyutuyla 

uluslararası hukuk düzeni karşısındaki konumu ve işlevi netleştirilmeye çalışılacaktır.  

İnsan haklarının özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası kurumlar ve 

belgelerle güvence altına alınma çabası devletlerin de bu güvence konusunda sorumlu 

tutulmasıyla sistematik bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu yeni Birleşmiş 

Milletler sisteminde savaş hakkı Vestfalyen süreçteki gibi devlet egemenliğine 

mündemiç olarak kabulü reddedilmiş uluslararası belgelerle yasaklanmış ve istisnalar 

dışında savaş yapılamayacağı kabul edilmiştir. Yeni sistemde insanı merkeze alan bir 

yapı dolayısıyla buna bağlı olarak da insan hakları temelinde şekillenen bir düzen 

öngörülmüştür. Bu durum da kozmopolitanizm tartışmalarının tekrar uluslararası 

ilişkileri düzenleyen ilkelerde gündeme gelmesine neden olmuştur. Kozmopolit 

düşüncenin böylelikle tarihsel süreçte hiç olmadığı kadar kendi gerçekliğine yaklaştığını 

                                                            
731  William Smith, Robert Fine, “Cosmopolitanism and Military Intervention”, The 

Globalization of Political Violence, Ed. Richard Devetak, Christopher Hughes, 

Routledge, London, s. 46-47. 

732  İonna Kuçuradi, “İnsan Haklarının Çok Etnik Kökenli ve Çok Dinli Toplumlar için 

Farklı Gerektirdikleri”, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe 

Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 127. 
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ve bu nedenle de evrensel barış açısından büyük öneme sahip olduğu iddia edilmiştir. 

Seyla Benhabib’e göre bu yeni süreçte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uluslararası 

adalet normlarından kozmopolitan adalet normlarına doğru evrilme sürecinin başlangıcı 

olarak tanımlanmaktadır 733. Bu evrime bağlı olarak da Beyanname’nin ilanıyla birlikte 

uluslararası düzeyde insan hakları normları oluşmaya başlamış savaş suçları, soykırım, 

insanlığa karşı işlenen suçlar, insani müdahale gibi insan hakları ihlalleri konusunda 

uluslararası bağlayıcılığı olan kurallar bütünü ortaya çıkmıştır734.  

Modern uluslararası devletler arası ilişkiler bazı ilkeler etrafında şekillenmiştir. 

Bunlar arasında temel teşkil edenler iç işlerine karışmazlık ve kuvvet kullanma yasağı 

olarak belirtilebilir. Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte müdahale kavramı bu ilke 

açısından özellikle devletlerin içlerinde gerçekleşen politik sıkıntılar bağlamında 

gündeme gelmiştir. Devletlerin kendi vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği 

insan hakları ihlalleri durumunda ne yapılacağı ve bu bağlamda uluslararası kuruluşların 

sorumluluğunun olup olmadığı, varsa sorumluluğun sınırlarının ne olacağı, neler 

yapılabileceği gibi sorular tartışmanın merkezinde yer almaktadır.  Bir devletin başka 

bir devlete müdahalesi mevcut uluslararası sistem içinde hukuki olarak kabul 

edilmemektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 2. maddesinin 4. fıkrasında kuvvet 

kullanma yasağı düzenlenmiştir. Bunun iki istisnası bulunmakta; meşru müdafaa hakkı 

ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yapılacak müdahalelerdir. Bunlar 

dışında hukuki bir müdahale mümkün görünmemektedir. Güç kulanmanın kısıtlayıcı bir 

yapı içerisinde değerlendirilmesinin temel nedeni II. Dünya Savaşı’na yol açan süreçten 

                                                            
733  Seyla Benhabib, “The Philosophical Foundations of Cosmopolitan Norms”, Another 

Cosmopolitanism, ed. Robert Post, Oxford University Press, Oxford, s. 15. 

734  Seyla Benhabib, Ötekilerin Hakları: Yabancılar,Yerliler ve Vatandaşlar, İletişim 

Yayınları, İstanbul, Mart 2018, s.17-18. 
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geçmektedir. Fakat Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte siyasi açıdan iki kutuplu dünya 

sona ermiş ve yeni sistem açısından başat güç haline gelen ABD ve bazı müttefiklerinin 

söz konusu kısıtlayıcı yapıyı aşarak bazı müdahalelerde bulunması gerçeğiyle 

karşılaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında insani felaketler oluşmaması için getirilen 

uluslararası hukuki kısıtlamaları aşmak için yine insani felaketlerin önüne geçmek 

açısından ahlaki ve siyasi bazı sorgulamalar gündeme getirilerek müdahale hakkının 

hukuki olarak tanımı yeterli bulunmayarak ahlaki ve siyasi mülahazalarla 

genişletilmeye çalışılmış ve bunu temel alan meşruiyet zemini yaratılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın bu bölümünde Haklı Savaş Teorisi’nin yukarıda açıklanan Ius ad 

Bellum ve Ius in Bello boyutlarında ortaya çıkan ilkelerin uygulama açısından nasıl 

yorumlanarak uygulandığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışma boyunca açıklanmaya 

çalışıldığı ve yukarıda Seyla Benhabib’in de belirttiği gibi özellikle II. Dünya Savaşı 

sonrasında uluslararası hukuk boyutuyla insan hakları ihlallerinin önüne geçmek ve 

insan haklarını koruma açısından bağlayıcı olan hukuki yönergeler tesis edilmiştir. 

Kozmopolitan Haklı Savaş teorisinin de bu noktada insan hakları ihlallerinin önüne 

geçme ve koruma açısından nasıl bir işlev gördüğü ve görebileceği uluslararası 

uygulamalar üzerinden değerlendirilecektir. Özellikle Ius ad Bellum boyutu olarak 

“Kosova Müdahalesi”, Ius in Bello boyutu olarak da “Guantanamo” uygulaması 

uluslararası sistemin dönüm noktaları olarak ele alınacak ve incelenecektir.  

Soğuk savaş sırasında da insani gerekçeler ileri sürülerek bazı müdahaleler 

gerçekleştirilmiş (1971 Hindistan Pakistan’a, 1977 Vietnam Kamboçya’ya, 1978 

Tanzanya Uganda’ya) fakat insancıl müdahale tartışmaları özellikle 1990lı yıllarla 

birlikte Batı’nın gündemine gelmiştir. Soğuk Savaş’ın bitimiyle evrensel olarak küresel 

politikaların mevcut siyasi konjonktüre uyarlanması çalışmaları hız kazanmıştır. 

Devletler arası ve üstü ilişkiler bu yeni duruma uymadığı ölçüde tartışmaya açılmış, 

yeni öneriler ortaya atılmış ve bundan ululararası hukuk ilkeleri de etkilenmiştir. 
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Birleşmiş Milletler’in de yeni konjonktürde barışın tesis edilmesine yönelik çalışmaları 

ve pratiğe yönelik arayışları yeni dönemi karakterize eden başlıca etken olarak 

belirlenmiştir. Mohammed Ayoob’a göre 1990lar sonrasında yeni oluşan müdahalecilik 

olgusunun bazı amaçlara haiz olması onu eski anlayıştan farklılaştırmaktadır. 

Müdahalenin hedefi evrensel olarak insani bir amaca yönelmesi gerekmekte ve belirli 

bir devlet üzerinden değil uluslararası topluluk namına harekete geçecek devletler 

tarafından yapılmalıdır. Bu müdahale yapılırken de herhangi bir stratejik avantaj elde 

etmek ya da siyasi çıkar amaç edinilmemelidir735.   

1992 Somali ve 1994 Haiti müdahalelerine bakıldığında insani 

gerekçelendirmeler üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınarak 

yapılırken 1999 Kosova müdahalesi aynı gerekçelere dayandırılmış fakat Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmadan yapılmıştır. Böyle bir durum uluslararası 

hukuk açısından ve evrensel bağlamda insan haklarını koruma noktasında tartışmalara 

neden olmuştur. Kosova müdahalesiyle birlikte Ulrich Beck’e göre uluslararası hukuka 

dayalı Birleşmiş Milletler sistemi ve uygulanması gereken prosedür by-pass edilmiş ve 

ağır insan hakları ihlalleri oluşacağına dair kanaat müdahale için yeterli görülerek 

müdahalenin meşruiyeti bunun üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 

insan haklarına yönelik gerçekleşen tehdit uluslararası hukuka göre öncelikli bir yere 

oturtulmuştur736.    

Sırplar, Kosova topraklarında tehdik edildiğini ileri sürdükleri bir grup insan 

adına askeri güç kullandıklarını belirtmişlerdir. Sırplar Kosova’yı kendilerinin bir 

                                                            
735  Mohammed Ayoob, “Humanitarian Intervention and State Sovereignty”, The 

International Journal of Human Rigths, Vol. 6, N. 1, 82-84. 

736  Ulrich Beck, “The Cosmopolitan Perspective: Sociology of The Second Age of 

Modernity”, Biritish Journal of Sociology, Vol. 51, N.1, s. 82.  
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unsuru olarak görmekte ve bölgede büyük çoğunluğu oluşturan Arnavutları baskı 

altında tutmak istemekteydiler. Kosovalı Arnavutlara karşı Sırpların giriştiği silahlı 

mücadele karşısında Belgrad’daki sivillerin bombalanması arasındaki bağ gevşek olsa 

da müttefik birlikler NATO çatısı altında insanlık adına ve bölgedeki insan haklarını 

desteklemek için bombardımanları gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir737. Burada her iki 

tarafın pozisyonu ve dayanakları da insanlık üzerinden tanımlanmaktadır. Fakat insanlık 

tanımını yaparken insanlık anlam ve değerini hiçbir unsuru dışarıda bırakmaksızın 

tanımladıklarında dahi kendi taraflarında olmayıp kendilerine direnen her unsuru 

gözden çıkarılabilir unsurlar olarak görmüşlerdir. Çağdaş metafizik dürtüye bir örnek 

olarka insanlığın özünü neyin oluşturduğuna dair aksiyomatik bir karara dayandılar ve 

bu aldıkları karara karşı geliştirilen gerekçelere karşı inatçı bir kayıtsızlıkla bağlı 

kaldılar738. 

11 Eylül 2001 terör saldırısı ABD için küresel hukuk sistemini tekrar 

yapılandırmak için büyük bir fırsat sunmuştur. Söz konusu fırsat dönemin 

çalışmalarında iki türlü değerlendirilmiştir. İlk olarak küresel bağlamda barış ortamının 

ve küresel adaletin sağlanması için yeni şartların gereklerine uygun bir uluslararası 

hukuku inşa etmek için bir fırsat ve ikinci olarak da tam tersi yönde ABD’nin küresel 

alanda ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarını mevcut uluslararası hukuk sınırlamalarını 

aşabilmesi için bir fırsat. Tarihsel sürece baktığımızda ikinci fırsatın çok daha ağırlıklı 

olarak değerlendirildiğini ve ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası oluşan 

küresel fırsatları kendi ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için kullandığı sonucuna 

ulaşılabilir. Bu süreçte ABD tarafından gerçekleştirilen askeri ve sivil uygulamalarda; 

Cenevre Sözleşmeleri, Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi geçerli 

                                                            
737  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 59. 

738  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 59. 
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sayılmamış, İşkenceye Karşı Sözleşme’nin öngördüğü hususlar uygulamalarla alakalı 

bulunmamış, Irak’a yapılan müdahalede Birleşmiş Milletler kararları ABD tarafından 

tek taraflı yorumlanarak askeri müdahale gerçekleştirilmiştir739. Söz konusu 

uygulamalar gerçekleştirilirken meşruiyetinin ve ahlakiliğin dayanağı olarak çoklukla 

Haklı Savaş teorisine atıflar gerçekleştirilmiş ve kozmopolitan anlayış üzerinden 

yorumlarına yer verilmiştir. 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası oluşan küresel 

fırsatların bu yönde kullanılması uluslararası bağlamda uygulamaların meşruiyetinin ve 

ahlakiliğinin sorgulanmasına yol açmıştır. Bu noktada kozmopolitan Haklı Savaş 

çalışmalarını eleştirel bağlamda ele almak büyük önem taşımaktadır.   

Dönemin ABD Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı John Yoo’ya göre 

ABD’nin Guantanamo’da yaptığı tanımlanması güç şey yeni bir hukuki rejim inşa 

etmektir740. Guantananamo’daki hapishane uygulaması sırasında insan haklarının göz 

ardı edilmesi ve insancıl hukukun uygulanmaması bu uygulamaları gerçekleştirenlerin 

insancıl niyetler üzerinden hareket ettiğine yönelik ahlaki temellendirmeleri de boşa 

çıkarmaktadır741. Phillippe Sands’a göre Abu Ghraib ve Guantanamo gibi insan 

haklarını korumak için teröre karşı yapıldığı iddia edilen savaşta gerçekleştirilen 

insancıl hukuka aykırı uygulamalar ağır insan hakları ihlallerine yol açmıştırdır. Söz 

konusu ağır insan hakları ihlali içeren uygulamalar dünyanın geri kalanı açısından insan 

haklarına gösterilen saygıyı zayıflatmış ve insan hakları kavramının anlamının içinin 

boşaltılması yönünde işlev yüklendiği söylenmektedir742.  

                                                            
739  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 351-352. 

740  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 351. 

741  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 359. 

742  Sands, Hukuksuz Dünya-Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, s. 360. 
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A. İnsan Hakları ve Müdahaleciliğin Açmazları 

Benhabib’e göre insan hakları söylemi özelikle askeri müdahalelerin arttığı son 

zamanlarda sık sık müdahaleci retorikle birlikte anılmaktadır. Benhabib’e göre bu 

birlikte anılma retoriğinden insan haklarının kurtarılması gerekmektedir.  Benhabib de 

kabul etmektedir ki özellikle ABD’de G.W. Bush yönetimi (2001-2009) esnasında 

ABD’nin dış politikadaki saldırgan ve müdahale süreçlerindeki askeri güç kullanma 

isteği insan haklarının bu isteklerin gerçekleştirilebilmesi için dünya kamuoyunun 

meşruiyetini sağlama kılıfı olarak kullanılmıştır743. Bu noktadaki tespitine ek olarak 

Benhabib Douzinas’ın insan haklarının savunusuyla ilgili olarak ahlaki ikilemleri ve 

politik trajedileri İmparatorluğun (çoğunlukla hegemon ABD’yi işaret ederek) 

politikalarıyla ilişkilendirmesini kusurlu bir bağlantı olduğunu belirtmektedir. Benhabib 

Douzinas’ın kurduğu bağlantının nesnel bir gerçekliği yansıtmadığını seçtiği 

kavramların bir politik kararı ve Douzinas’ın normatif tercihini yansıttığını ileri 

sürmektedir. Bu bağlamda Benhabib Douzinas’ın İnsan Hakları ve İmparatorluk 

kitabından “Elinizdeki kitabın vardığı politik hüküm imparatorluk, emperyalizm ve 

kozmopolitanizm arasındaki fark ve ayrımların, söz konusu yazarların savunduğundan 

daha küçük, sürekliliklerinse daha büyük olduğudur.” vurgusundan bahsederek 

kendinin savunduğu argümanların Douzinas’ın bahsettiği küçük farklardan değil bu 

farkların önem taşıdığı ve bu tür süreksizliklerin politik açıdan anlamlı olduğu yönünde 

olduğunu belirtmektedir744.  Çalışmamızın merkezinde bu gerilimin insan hakları 

açısından nasıl değerlendirilebileceği yatmaktadır. İnsan hakları kozmopolitanların öne 

sürdüğü kozmopolitan Haklı Savaş teorisi açısından imparatorluğun yasasının 

                                                            
743  Seyla Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, Koç 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s.125. 

744  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.292.  
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meşruiyetinin kaynağı olacak bir kılıf olarak mı yoksa gerçekten kozmopolitan 

normlarla birlikte gerçekleştirilebilecek bir ideal olarak mı değerlendirilmelidir? Bu 

gerilimin temelinde yatan etkenleri teorik ve uygulama açısından değerlendirerek nesnel 

bir gerçekliğe dayanıp dayanmadığı iki görüşün insan hakları konusunda nasıl bir 

konum aldıkları hususu çalışmamız kapsamında tartışılacaktır.  

Askeri müdahaleyi olanaklı kılan uluslararası düzenlemeler Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nda 51. Madde kapsamında üye devletlerin sadece savunma savaşlarına 

girmesine izin verirken, NATO gibi bir savunma örgütünün de bir üyesine karşı 

girişilecek askeri güç kullanımını da kapsamına alır. Böylelikle maddede belirtilen 

savunmanın kapsamı veya NATO üyeliği üzerinden nasıl bir saldırı olanağının oluştuğu 

ve bunun nasıl bir yoruma tabi tutulacağı tartışmaya açıktır. 2001 yılında Dünya Ticaret 

Merkezi kulelerine gerçekleştirilen saldırılar sonrasında her iki duruma da başvurularak 

askeri müdahaleler gerçekleştirildi. Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’nca kabul edilen ve Ocak 1951’de yürürlüğe giren Soykırım Suçunun 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere devletlere soykırım, 

kölelik, etnik temizlik durumlarının gerçekleşmesi bağlamında Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi yetkilendirmesiyle birlikte bu durumun engellenmesi için askeri 

harekat gerçekleştirme yükümlülüğü getirilmektedir. Ancak araştırmacıların da genel 

olarak kabul ettiği şey bu tartışmaların kaygan bir zeminde yapıldığıdır. Bu kaygan 

zeminin nedenleri arasında uluslararası hukukun, gerçekleştirilen askeri müdahalelerin 

ve insan hakları ihlallerinin devamlı bir şekilde içerik ve boyut değiştirmesidir.  

Uluslararası hukukun belirlenmesinde yeni gelişmeler, yeni yorumlar, yeni askeri 

uygulamalar ve yargıçların aldıkları kararlarda da yeni uygulamalarla birlikte yeni 
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normlar yaratıyor oldukları söylenebilir745. Devlet yöneticileri de bu konuda yeni 

normların belirlenmesi gerekliliği üzerinde açıkça fikirlerini belirtmektedirler. Örneğin 

Bush Doktrini olarak kabul edilen önleyici müdahale yani ciddi bir tehlike karşısında 

saldırı beklenmeden saldırmanın meşruiyetine dayalı bir öğretiyi uluslararası hukuk 

bağlamında tartışmaya açmıştır. Bu öğreti kapsamında kozmopolitan beklentileri 

önleyici müdahale ile uyumlaştırmaya çalışan argümanlar yaratılmıştır746. Böylelikle 

uluslararası kurumsal alternatifler henüz meydana getirilmeden Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin by pass edilerek yetkilerini demokratik olduğu iddia edilen bir 

koalisyon adına kullanımının yolu açılmaktadır ki bu istisnai durum son uygulamalarda 

kural haline gelecek bir anlayışa da kapı aralamıştır. İnsani müdahale uygulamasının 

kapsamı Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan’ın da görüşleriyle koruma 

yükümlülüğünü de içerek şekilde genişletiliyor. Bu istisnalar konusundaki genişleme 

yorumların da çeşitliliğiyle birlikte kimlerin bu yükümlülük altında olduğu sorusuna 

verilen cevapları arttırıyor. Lango bu noktada ileri sürdüğü kozmopolitan Haklı Savaş 

teorisinde belirttiği gibi yetkinin merkezine Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 

Konseyi’nin oturtulmasını önermektedir. Benhabib de bu açıdan yetkinin Birleşmiş 

Milletler’de olduğu yönünde kabul söz konusu olursa mevcut Birleşmiş Milletler ve 

Güvenlik Konseyi’nin mevcut durum ve uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiği 

                                                            
745  Allison Marston Danner, “When Courts Make Law: How the International Criminal 

Tribunals Recast the Laws of War”, Vanderbilt Law Review, 59/1, 2006, s. 25-26. 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/vanlr59&i=16,                                     

(Erişim T.:20.04.2019) 

746  Allen Buchanan, Robert O. Keohane,”The Preventive Use of Force: A 

Cosmopolitan Institutional Perspective”, Ethics and International Affairs, Vol. 18/1, 

2004, s. 3-4.  http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0892679400003208, 

(Erişim T.: 21.04.2019) 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0892679400003208


 317 

üzerinde hem fikirdir. Fakat mevcut yapısıyla Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 

Konseyi’nin 5 daimi üyesinin II. Dünya Savaşı sonrası güç dengesini yansıttığı ve 

günümüz açısından ortaya çıkan güçler dengesini yansıtmadığı genel kabul gören bir 

anlayıştır. Özellikle Hindistan, Almanya, Japonya, Brezilya vb. gibi güçlü devletlerin 

dünya siyasetindeki varlıklarını yansıtma noktasında büyük eksiklikler mevcuttur. Söz 

konusu çelişkiler ve kurumsal çözümsüzlükler Birleşmiş Milletler’e verilecek yetkiler 

ve görevler noktasında işlevsiz hale getirmekte ve de yakın gelecekte de bu sorunlarla 

ilgili çözüm gerçekleşmesi yakın bir ihtimal olarak değerlendirilmemektedir747. 

Benhabib uluslararası insan hakları ihlalleri durumunda uluslararası hukuk 

tarafından öngörülen müdahale süreçleri ve bunun yorumları üzerinden tanımlanan 

müdahale etme görevi formülasyonuna şüpheci yaklaşmak gerektiğini çünkü bu görevin 

arkasında devamlı bir çıkara dayalı müdahaleciliğin barındığını kabul etmekte ve buna 

karşı olduğunu belirtmektedir. Fakat tamamen bundan vazgeçme pozisyonunda kalarak 

değil bazı gelişmelerin olacağını umut ederek bazı şeylerin aşılabileceğini ileri 

sürmektedir. Benhabib imkanlar dahilinde ve mutlak olduğu durumlarda sivil toplum 

ögelerinin ve sivil toplum örgütlenmelerinin kozmopolit normları yaygınlaştırma 

gücüne ve yine bu gücün de tüm toplumları İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 

uyma noktasında toplanmaya iteceğine umut bağlamaktadır. Bu umudun temelinde de 

devletlerin kendi rızalarıyla birçok kamusal insan hakları belgesi imzalaması ve insan 

hakları aktivisti STK’ların yaptığı çalışmalar yer almaktadır. Benhabib insan hakları 

normlarının yasalaşma ve bu yasaların uygulanmasını gözetme noktasında devletlerin 

sorumluluğunun hala çok ağır ve en başat kamusal aktör olduğunu da kabul etmektedir. 

Bu anlayışının neoliberal devlete karşı olarak yorumlanmaması gerektiğini 

belirtmektedir. Benhabib’in STK’lar üzerinden beslediği umudun fazlasıyla iyimser 

                                                            
747  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.126. 
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olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak özellikle 

Soğuk Savaş sonrası insan haklarıyla ilgili olarak STK’ların durumu üzerinde 

durulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere mevcut insan haklarıyla ilgili STK’ların 

çoğunluğu ekonomik ve siyasi ilişkiler/baskılar nedeniyle her ne kadar insancıl 

amaçlarla hareket ediyor olsalar da Batı askeri müdahalelerine ve bu müdahalelerde 

gerçekleşen insan hakları ihlallerine karşı bir direnç noktası oluşturmak açısından yeterli 

bir durumda görünmemektedir748.  

Siyasal etik alanında ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleşmesi ihtimalinde 

veya gerçekleşmesi durumunda yapılacak askeri müdahalenin hangi nedenle, ne zaman, 

hangi koşullar ve amaçlarla gerçekleştirilebileceği ve bunun gerçekleşmesi durumunda 

gerekçesinin meşruiyeti hala cevaplanması zor sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

konuyla ilgilenenler açısından siyasal etikten kasıt genel olarak Max Weber’in 

sorumluluk etiği ile kanaat etiği ilişkisinde niyetler ve sonuçlar arasındaki dengeyi 

arayış olarak karşımıza çıkmaktadır749. Kuçuradi’nin etik anlayışı olarak da karşımıza 

çıkan belirli bir bütünlüğe sahip olan kişinin kendisi gibi belirli bütünlüğe sahip olan 

insanlarla yaşamış olduğu değer sorunlarına ilişkin bir anlayış olarak karşımıza 

çıkmaktadır750.  Özellikle askeri müdahalelerin tek aktörü olarak devletler kabul 

edildiğinde Benhabib’e göre bu değerler sorununa ilişkin çatışma açısından sadece 

köleliği, etnik temizliği ve soykırımı önleme noktasındaki saik askeri müdahaleleri 

meşrulaştırılabilir bir durum olarak kabul edilebilir. Bunun dışında gerçekleştirilen 

askeri müdahaleler özellikle rejim değişikliği gibi bir saik meşru olmayacaktır. Çünkü 

küresel olarak şekillenen toplumun askeri müdahale dışında etki altında bırakılabileceği 

                                                            
748  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 63-64. 

749  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.126. 

750  İonna Kuçuradi, “Etik”, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 3. 
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bir çok araç ve yöntem vardır. Bu araç ve yöntemler yapay sınırların ötesinde bir güce 

sahiptir ve sivil toplumun özgür bir biçimde şekillenmesinde rol oynayabilir. Benhabib 

küresel vatandaşların rolüne fazla önem vermekte ve bu vatandaşların gerçekleştirdiği 

ve gerçekleştireceği faaliyetlerin araç ve yöntemlerinin tüm askeri müdahalelerden daha 

geniş bir yelpazede tanımlanabileceğini belirtmektedir751.  

Son dönemde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilemeyen askeri müdahaleler 

(Ruanda, Darfur, Irak, Kosova, Arap Baharı dahilindeki müdahaleler vb.) 

incelendiğinde dünya kamuoyunun konsensusunda şekillenen bir müdahale metni veya 

kılavuzu bulunmamaktadır.  Soykırım Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri, Birleşmiş 

Milletler Antlaşması gibi sözleşme ve antlaşmalar tek başlarına yeterli olmamaktadır. 

Kozmopolitan yazarlara göre ve kozmopolitan Haklı Savaş teorisini ileri sürenlere göre 

Birleşmiş Milletler’in insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda belirli bir ülkenin iç 

işlerine meşru bir yolla müdahale edebileceği araç ve yöntemlerin açıkça belli olacağı 

bir yasalar bütününe ihtiyaç vardır. Benhabib buna İnsani Müdahaleler Yasası 

demektedir. Fakat bu yasaların içeriğini doldurmamaktadır. Fabre yukarıda belirttiğimiz 

üzere genel bir kozmopolitan savaşlar sınıflandırması yaparken asıl olarak Lango 

kozmopolitan Haklı Savaş teorisi üzerinden bazı müdahale ilkelerini ortaya atsa da 

bunlar yasal bir zemine oturmamıştır. Bu ilkelere en yakın olarak “koruma 

sorumluluğu” anlayışı yaklaşmakta ve uluslararası camia tarafından hala 

tartışılmaktadır. Böyle bir yasalar manzumesi gerçekletirilebilir olsa da ortaya çıkacak 

yeni durumlar insanlığı zor seçenekler arasında seçim yapmaya zorlayacak ve çoğu 

durumda siyasi muhakeme adli muhakemeyi de aşıp zorunlu olarak bu durumun ana 

unsurlarından biri olacaktır752.  

                                                            
751  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.127. 

752  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.127. 
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Charles L. Beitz’e göre insan haklarını uluslararası bir konu olarak ele alacaksak 

ve eğer bu konuda da politik eylem bağlamında ele almanın uygun bir yolu 

bulunmuyorsa adli muhakemenin anlamını yitireceğini ileri sürmektedir. Hatta eğer salt 

adli muahekeme üzerinden bu yapı sürdürülecekse toplumlar başka toplumların iç 

işlerine müdahale etmek için uygun bir araç olarak insan haklarını kullanabileceklerdir. 

Bu nedenle Beitz insan haklarının konum olarak adli bir paradigmadan çıkıp siyasal bir 

değer olarak tasarlanması gerekliliğini ileri sürmektedir753. Beitz yeni olarak 

değerlendirilebilecek küresel pratiklerin insan haklarıyla olan ilişkisi üzerinde durarak 

insan haklarını kendine münhasır amaçları, uyumlu eylem biçimleri, kültürü olan 

kamusal politik bir proje olarak tanımlamaktadır. İnsan haklarının küresel normatif 

düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ileri sürer. Buradaki küresel normatif düzenden 

kastını da küresel politik uzam içerisinde bütüncül bir yapıda genel olarak kabul edilen 

düzenleyici bir standart normlar bütünü olarak tasavvur etmektedir754. Beitz’ın insan 

hakları düşüncesini ön plana çıkaran unsurlar ilk olarak insan haklarının pratik yönünü 

ve kültürünü ele alması daha sonraysa bunları Rawls’un insan hakları anlayışını revize 

ederek “Halklar Toplumu” olarak nitelendirdiği yapının uluslarararası meşruiyet 

standartları olarak belirleyerek işlevsel bir tasavvur üzerinden değerlendirmesidir755. 

Beitz’a göre koşulların açıkça belirlendiği bir ortamda ve bu koşullar çerçevesinde insan 

haklarına yapılan atıflardan anlaşılması gereken şey dünya kamuoyunun veya dünya 

kamuoyunu temsil edenlerin insan hakları ihlallerini en aza indirgemek için eylemde 

bulunması için veya insan haklarının teminat altında olmadığı toplumlarda bu haklara 

uyulmasını sağlamak için müdahaleye gerekçeler sağlanabileceğidir. Beitz’ın iki 

                                                            
753  Charles L. Beitz, The Idea of Human Rights, Oxford University Press, 2011, s. 190-

195. 

754  Beitz, The Idea of Human Rights, s. 208-210. 

755  Beitz, The Idea of Human Rights, s. 104. 
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kademeli olarak düşündüğü sistemde insan hakları ihlallerinin engellenmesinin 

sağlanmasında temel sorumluluk devletlere yüklenmişken, uluslararası kamuoyu ve 

temsilcileri bu temel sorumluluğun garantörü olarak belirlenmektedir756.  İnsan hakları 

ve bu hakların ihlalleri durumunda devletlerin temel sorumlu olarak kabulü insan 

hakları doktrini açısından devletin rolünü fazlasıyla önemli bir hale getirir. Bunun 

yanında müdahale edilebilirlik ve yapılacak müdahalenin yöntemleri sorununu insan 

hakları doktrinin merkezine yerleştirir757.  

Beitz’ın yaklaşımı Benhabib’in yaklaşımına göre daha devlet merkezli bir politik 

çizgi üzerine oturmaktadır. Beitz her ne kadar devlet dışı unsurları insan haklarını 

yayma ve riayet ettirme konusunda önemser görünse de Benhabib’in merkeze koyduğu 

derecede bir önem atfetmemektedir. Benhabib Beitz’ın egemen devletlerin belirleyici 

olduğu uluslararası sistem açısından iki düşüncesinin liberal politik saiklerini 

sınırladığını belirtir. Bunlardan ilki Beitz’ın demokrasiyi bir insan hakkı olarak kabul 

etmenin çoğu koşulu net olmayan bir düzlemde demokrasiyi tesis etmek için 

müdahalede bulunacak bir devletin bir başka toplumun iç işlerine de müdahale etmesi 

anlamına geleceğini kabul etmesidir. Beitz bu duruma ihtiyatlı yaklaşarak demokrasinin 

bir insan hakkı olduğunu reddetme noktasında kendini konumlandırır. Beitz’ın insan 

hakları konusunda devlete daha merkezi bir rol atfetmesi konusunda ikinci husus 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) bağlamında 

ileri sürülen kadın haklarının evrensel ahlaki düzenler göz önünde bulundurulduğunda 

fazlasıyla radikal kabul edilip edilemeyeceği noktasındaki görüşüdür. CEDAW, 

“herhangi bir kişi, örgüt ya da girişimin kadınlara ayrımcılık yapmasını engellemek”, ve 

“toplumun herhangi bir alanında ayrımcılığı destekleyen mevcut yasaları, 

                                                            
756  Beitz, The Idea of Human Rights, s. 105-108. 

757  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.128. 
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düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları tadil veya ilga etmek” amacıyla devletlerin 

bu hususlarda önlemler almasını talep etmektedir758. Beitz bu noktada CEDAW’ın 

taleplerini radikal olarak nitelemektedir. Bu talepler dünya üzerindeki çeşitli 

toplumlarda politik ve sosyal pratikler olarak değil de yaygın şekilde kabul edilen 

sosyal normlar açısından geniş çaplı değişimleri meydana getirebileceğini ileri sürer759. 

İnsan hakları uluslararası bir konu olarak görülüp ona göre davranılacaksa fakat insan 

hakları konusunu siyasi eylem içerisinde konumlandırmanın uygun bir yolu 

bulunmuyorsa Beitz’a göre kadınların insan hakları doktrini bu açıdan kendi taleplerini 

aşarak gücünün yetmeyeceği işlere kalkışmış olacaktır. Tam da bu nedenle yukarıda 

belirttiğimiz gibi Beitz insan hakları paradigmasını siyasi bir değer tasarımı olarak 

düşünmek gerektiğini hukuki bir paradigmadan çıkarmamız gerektiğini ileri 

sürmektedir760. Fakat Beitz bu tasarımın ve düşüncenin nasıl şekillendirilmesi gerektiği 

veya birbiriyle etkileşimi konusunda ayrıntılı bir tartışmaya girmemektedir. Benhabib 

bu noktada insan hakları paradigması açısından bir açılım gerektiğini ileri sürerek devlet 

egemenliğinin değişimini, kurumsal ve pratik açılardan ele aldığı “hukuk yaratıcı 

kozmopolit politika” modelini geliştirmeye çalışmaktadır761. Bu hukuk yaratıcı 

kozmopolit politika bir önceki bölümde değinilen ahlaki istisnacıların düşünceleriyle 

benzerlikler taşımaktadır. 

Askeri müdahalelere eleştirel yönden bakanlar açısından iki tez ana damarı 

oluşturmaktadır. İlk damar radikal olarak müdahalelere karşı çıkarken içinci damar 

insancıl müdahale başlığı altında düşüncelerine yer verilen ahlaki istisnacılardan 

                                                            
758  CEDAW’ın tam metni için bknz. https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html 

(Erişim T.: 21.4.2019) 

759  Beitz, The Idea of Human Rights, s. 186-190. 

760  Beitz, The Idea of Human Rights, , s. 194. 

761  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s.129. 

https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html
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oluşmaktadır. Ahlaki istisnacıların ileri sürdükleri görüşlerin eleştirileri bu noktada 

önemlidir. Radikal şekilde müdahalelere karşı olanlardan farklı olarak ahlaki istisnacılar 

insancıl müdahaleyi ender zamanlarda da olsa tek tek durumları değerlendirip son çare 

olarak kabul edilmesi gerekliliğini ileri sürmektedirler. Bu görüşe göre uluslararası 

hukuka uygun olmasa da ağır insan hakları ihlalleri durumunda ahlaki açıdan gerekli 

görüldüğünde askeri müdahale yapılabilmelidir762. Bu durumu Lahey’de Uluslararası 

Adalet Divanı’nda yargıç olan uluslararası hukukçu Bruno Simma NATO’nun Kosova 

müdahalesi sırasında şöyle dile getirmiştir. 

 

 “Zorunlu siyasal ve ahlaksal gerekçelerin hukuk-dışı hareket etmekten 

başka bir seçim olanağı bırakmadığı, korkunç ikilemleri gösteren ‘zor durumlar’ 

vardır.763” 

 

 Simma’ya göre zor durumlardan kötü hukuk çıkacağı için böyle kötü durumlara 

dayanılarak uluslararası hukuk tarafından onaylanan bir müdahale hukukun oluşması 

belirli bazı tehlikeleri beraberinde getirebilir. Böyle bir hukuk kabul edilirse BM Temel 

Sözleşmesi erozyona uğrayabilir. Yine Simma’ya göre Güvenlik Konseyi onayı 

alınmayan bir müdahale hukukunun oluşumu çatışmaların hesap edilemez bir şekilde 

çoğalma tehlikesini de beraberinde getirecektir764. Ahlaksal istisnacılığın bir diğer 

temsilcisi olan Thomas Franck da aynı şekilde NATO’nun Kosova harekatıyla ilgili 

olarak bu askeri müdahalenin açık bir felaketi önlemek için yapıldığı ve bu tarz 

                                                            
762 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 93. 

763 Bruno Simma, “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, European 

Journal of International Law, 10, No.1, 1999, s. 1. http://www.ejil.org/pdfs/10/1/567.pdf 

(Erişim T. 14.08.2019) 

764 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 98. 

http://www.ejil.org/pdfs/10/1/567.pdf
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durumlarda hukuk dışı eylemlere girişilebileceğini gösteren ilk örnek olmadığını ancak 

bu durumdan da mevcut uluslararası hukukun düzeltilmesi gerektiği sonucunun 

çıkarılmamasını belirtmektedir. Franck’a göre her tekil durum için ahlaka uygun bir 

cevap çıkarmaya çalışmak hukukun alanının dışında kalmaktadır765.  

 

 Ahlaksal istisnacılığın savundukları siyasetçiler açısından işlevsel bir alana da 

gönderme yapmaktadır. Bu nedenle siyasetçiler açısından kullanışlı bir görüş olarak 

kabul edilebilir. Toplumsal baskının çok arttığı durumlarda insancıl müdahaleler için 

hukukun dışına çıkılarak yapılabilen bir dayanak oluşturmaktadır. Ahlaksal 

istisnacıların ileri sürdükleri görüşler insancıl müdahalelere eleştirel yaklaşımlar da 

içerdiği için müdahaleleri gerçekleştiren hükümetler adına rahatlatıcı bir tez olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeniyse BM sisteminin getirdiği müdahale yasağına 

karşı şekli olarak bir dayanak oluşturmasıdır. Hukuk dışına çıkan ve ahlaki açıdan haklı 

olan istisnai durumlar öngörülemez ve çok çeşitli değişken koşullara bağlıdır. Söz 

konusu istisnai durumları kural olarak formüle etmek çoğunlukla imkansız bir girişim 

olacaktır766. Böyle bir durumda yasal bir hak durumu söz konusu olamayacağı için ve 

ahlaki normların pozitif hukuk normları gibi bağlayıcı bir kodifikasyona tabi olmaması 

sonuç olarak böyle bir girişimde bulunanlar açısından yalnızca kendi kanılarına bağlı 

olma durumuyla karşılaşmasına neden olmaktadır767.  Bu çıkmaz duruma bir öneri 

olarak 1993-2000 yılları arasından Lahey’de Yugoslavya davasında yargıçlık görevi 

üstlenmiş olan Antonip Cassese ahlaki açıdan meşru olan ama Güvenlik Konseyi’nin 

yetkilendirmesi olmadan gerçekleştirilen müdahalelerin tekrarlanması durumunda belirli 

koşullar altında olması koşuluyla uluslararası gelenek hukuku oluşmasını 

                                                            
765 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 98. 

766 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 100-101. 

767 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 103. 
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sağlayabileceğini savunmuştur. Cassese’ye göre bir ülkedeki insan hakları ihlallerinin 

çok ciddi boyutlara ulaşması diğer ülkelere özel bir sorumluluk yüklemekte ve bunu 

engellemek için söz konusu ülkelerin askeri müdahalede bulunma sorumluluğu da 

bulunmaktadır. Bir önceki bölümde anlatılan insancıl hukuk ve daha sonra koruma 

sorumluluğu hususu da buna paralel olarak gelişmektedir768. Cassese bu konuda altı 

koşulun gerçekleşmesi durumunda müdahalelerle ilgili olarak BM’nin talimatına 

dayanmayan bir gelenek hukukunun oluşmasının ihtimal dahilinde olduğunu 

savunmaktadır. Cassase’nin belirlediği koşullara bakacak olursak, 

 

 “(1) Bağımsız bir devletin topraklarında, birçok insanın ölmesine neden olan 

insan hakları ihlalleri oluyor. (2) İlgili devlet, bu insan hakları ihlallerini 

engelleyebilecek durumda değildir (ya da bunu yapmaya istekli değildir) ve 

diğer devletler ile uluslararası örgütlerin yardım çağrılarını geri çeviriyor. (3) Bu 

devlete yapılacak müdahale için, BM Temel Sözleşmesi’nin VII. Bölümü’nde 

öngörülen BM talimatı Güvenlik Konseyi’ndeki uyuşmazlık yüzünden 

gerçekleşmiyor. (4) İnsan haklarını korumaya yönelik askeri olmayan bütün 

olanaklar tüketilmiştir. (5) Bir devletler koalisyonu (tabii ki özel bir hegemonya 

gücü değil) müdahaleyi başarıyla gerçekleştirebileceği araçları elinde 

bulunduruyor, müdahale etmeye hazır ve BM’de çoğunluk desteği alıyor. (6) 

Müdahale yalnızca insan haklarının korunmasına hizmet eder ve ius in bello 

ilkeleriyle uyum içinde gerçekleştiriliyor.769” 

                                                            
768 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 105. 

769 Antonio Cassese, “ Ex iniuria ius oritur: Are we Moving Towards International 

Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?” 

European Journal of International Law, 10, No. 1, 1999, s. 28.’den aktaran Hinsch, 

“Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 106. 
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 Cassese’nin yukarıda belirtilen altı ölçütünün basit bir gözden geçirilmesiyle bile 

söz konusu ölçütlerin aslında modern askeri müdahaleler bağlamında Kozmopolitan 

Haklı Savaş öğretisinin koşullarıyla uyum içinde olduğu ve bundan farklı bir şey 

olmadığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Cassase’nin bu ölçütleri ileri sürmesinin 

nedenlerinden en önemlisi BM Temel Sözleşmesi’nde gerekli gördüğü değişikliklerin 

yapılamayacağı yönündeki kanısı olabilir ki bu konuda kendisine destek veren birçok 

düşünür vardır. Ancak uluslararası hukukun oluşturulmasındaki temel etken devamlı bir 

uygulamanın oluşumuna katılması gereken hukuk öznelerinin çoğunluğunun söz konusu 

hukuka yönelik olarak birbirlerine yakın olması beklenen görüşleridir. Ancak bu hukuk 

öznelerinin birbirlerinden farklı görüşlere sahip olması durumunda söz konusu 

ölçütlerin gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmasından çıkacak sonuç azınlık hukuk 

öznelerinin yorumuna ve siyasi insafına kalacaktır. Devletlerin süreklilik arz eden 

uygulamalarının doğal bir sonucu olarak gördükleri gelenek hukuku, genel anlamda onu 

ortaklaşa hukukileştirenlerin haklı şekilde hareket ettiklerine yönelik inançlarına 

dayanmaktadır. Bu bağlamda gelenek hukukunu gerçekleştirenler ya hukuka uygun 

hareket ettiklerini düşünmekte ya da hukukun yasakladığı hiçbir şeyi yapmadıklarını 

savunmaktadırlar770. Tam da bu nedenle Cassase’nin önerdiği gelenek hukukuna dayalı 

çözüm önerisi, ahlaki istisnacılığın öne sürdüğü görüşlerden çok da farklı bir sonuca 

ulaşamamaktadır. Sonuç olarak insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda nasıl ve 

hangi koşullarda müdahale edilmesi gerekliliği soruları müdahaleciliğin açmazlarını 

daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

B. İmparatorluk ve Kozmopolitanizm Sarkacında İnsan Hakları 

Küresel boyutta ulusal ve uluslararası güvenlik endişelerinin hukukun 

üstünlüğünü bertaraf ederek dünyayı sınırları ve tarafları belirsiz bir savaş alanına 

                                                            
770 Hinsch, “Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık”, s. 107. 
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çevirmesi insanlığın tarihsel süreçte karşılaştığı en büyük sorunlardan birini 

oluşturmaktadır. Bu durum da insanlığın ortak kazanımı olan, daha da genişlemesi ve 

derinleşmesi gereken küresel demokratik düzenin arkasında yatan ilke ve değerleri 

tahrip etmekte hatta bu durum öyle bir boyuta gelmekte ki küresel politikaya yön 

verenlerin bu ilke ve değerleri görmezden gelme durumuyla karşı karşıya 

kalınmaktadır771. 

Modern devletin savaşla olan ilişkisi derin ve tarihsel bir ilişkidir. Modern 

devletin iç egemenlik açısından hukuktan ve iç çatışmalardan, dış egemenlikteyse 

savaştan meşruluğunu tesis ettiği ölçüde bu ilişkinin boyutları tekrar tekrar yeniden 

kurgulanmaktadır. Modern devletin üç sıfatı olan, ülkesellik, egemenlik ve ulusallık 

tarihi oluşum sürecinde ön plana çıkmaktadır. Modern devlet bu sıfatlarıyla birlikte 

değerlendirildiğinde uluslararası hukukun da kurucu öznesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu durum modern devletlere özellikle XX. Yüzyıl itibariyle 

göreceli de olsa bir özerklik tanımış ve iç-dış egemenliklerinden ve dolayısıyla iç-dış 

politika belirleme olanağı tanımıştır. Söz konusu ayrım modern devletin ayırt edici bir 

niteliği olarak iç egemenliğin örgütlenişinde meşru zor kullanma tekelini772, dış 

egemenliğin örgütlenişindeyse ulusal devletin varlığını güvence altına almak için savaşı 

hukuki çerçeveye tabi kılmaya yönelik olarak “uluslararası hukuku” belirlemeyi 

beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak modern devlet açısından “hukuki temelin-

yapının” hem iç hem de dış ilişkiler açısından belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. 

                                                            
771  Levent Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası 

Politika”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 54, sayı 4, 2005, s. 53. 

772  “Meşru güç kullanma tekeli” hakkında ayrıntılı bilgi için; Weber, Max,”Economy 

and Society, an Outline of İnterpretive Sociology, Gunther Roth ve Claus Wittich, 

Berkeley: University of California Press, 1978,C. 1, s.54. 
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Bu nedenle hukukun geçerlilik kaynağını nereden aldığı, hukukun içinde türeyip 

türemediği sorularına verilen cevaplar önem teşkil etmektedir. Modern devletin oluşum 

süreciyle birlikte özellikle XVII. yüzyıl sonrası bu sorulara verilen cevaplar üç başlık 

altında incelenebilir. İlk olarak “toplumsal sözleşme”, ikinci olarak “politik olanın 

önceliği” ve son olarak da “hukuki pozitivizm/normativizm”773.  

Toplumsal sözleşme düşüncesinde Thomas Hobbesçu bakış açısıyla 

yaklaştığımızda devletin varlığını ve meşruluğunu doğa durumundaki savaştan aldığını 

görmekteyiz. Toplumsal sözleşme düşüncesinin John Lockeçu bakış açısındaysa 

devletin varlığı doğal hukukla ve bireyin direnme hakkıyla sınırlandırılmıştır. Devlet 

Lockçu bakış açısında bireylerin mülkiyet hakkını güvence altına almak ve dış ilişkileri 

yürütmekle yükümlü kılınmıştır.  İki düşünürün yaklaşımları farklı gibi görünse de 

ikisinde de devletin meşruluk zemini bireylerin güvenlik ihtiyacı üzerine 

oturtulmaktadır. Dolayısıyla iki düşünce açısından da modern devletin varlığının hukuki 

temeli ve geçerliliği bireylerin güvenlik ihtiyacına bağlanmaktadır774. Buna paralel 

olarak toplum sözleşmesi düşüncesinin Hobbesçu ve Lockeçu yaklaşımlarının 

uluslararası ilişkilere de benzer bir bakış açısıyla hukukiliğin dışından yaklaştığı ve 

uluslararası ilişkileri devlet içerisinde “bireyler”, devlet dışındaysa “devletler” 

arasındaki çıkar ilişkilerine dayalı, savaş ihtimaline dayanan güvenlik ihtiyacı üzerine 

temellendirildiği görülmektedir. Söz konusu anlayışla temellendirilen bir uluslararası 

ilişkiler ağı temelini hukuktan almayacak olup hukukun değil savaşın üstünlüğünü 

hakim kılacak bir sistemi tesis edeceğini söylemek yerinde olacaktır. 

XVII. Yüzyıl ile birlikte hukukun geçerlilik kaynağını nereden aldığı, hukukun 

içinde türeyip türemediği sorularına verilen cevaplardan ikincisi politik olanın 

                                                            
773  Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Politika”, s. 55. 

774  Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Politika”, s. 56. 
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önceliğidir. Bu bağlamda hukukun meşruluğuna kaynaklık eden hukukun geçerlliğini 

“normu önceleyen istisna” halinden türeten Carl Schmitt de toplum sözleşmecilerinin 

görüşlerine benzer bir yerde durmaktadır. Tarihsel süreçte hukuk, ahlak ve politika 

arasında belirlenen tüm sınırları kaldıran Schmitt politikayı özünde savaşla aynı şey 

olarak kabul etme eğilimindedir. Schmitt’in görüşünde düşman “diğeri”dir, 

“yabancı”dır.  Düşmanın kim olduğuna karar verme işiyse politik bir karardır ve bu 

“akıl ve tartışma temeline dayanmayan ve kendisini haklılaştırmayan saf bir 

karardır…yani hiçlikten yaratılmış bir mutlak karardır775.” Böylelikle Schmitt egemeni 

ve politik birliği yeniden tanımlamaktadır. Politik birliğe yönelecek tehdit algısını 

sadece dıştan değil içten de gelebilecek olanları da ekleyen Schmitt modern uluslararası 

ilişkilerde savaşın belirleyici rolünü iç egemenliğe de dahil ederek genişletmiştir. 

Schmitt’in görüşleri doğrultusundaki politik kavrayış uluslararası hukukun tümüyle 

ihlal edilmesine yol açmasa da gerekli görüldüğü durumlarda by-pass edilmesinin 

kapısını aralamaktadır. Günümüzde Schmitt’in istisna hali kavramının kural haline 

dönüşmesiyle hukukun üstünlüğünün devletin hem iç hem de dış ilişkilerinde savaşın 

üstünlüğü lehine çözülmekte oluşu söz konusudur776. Söz konusu anlayışla da 

temellendirilen bir uluslararası ilişkiler ağı temelini hukuktan almayacak olup hukukun 

değil savaşın üstünlüğünü hakim kılacak bir sistemi tesis edeceğini söylemek yerinde 

olacaktır. 

                                                            
775  Scheuerman, William E. Between the Norm and the Exception, The Frankfurt 

school and the Rule of Law, Cambridg, Mass.:the MIT Press,1994, s.20’den 

aktaran; Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası 

Politika”, s. 57. 

776  Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Politika”, s. 58. 
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Onyedinci yüzyıl ile birlikte hukukun geçerlilik kaynağını nereden aldığı, 

hukukun içinde türeyip türemediği sorularına verilen cevaplardan üçüncüsü “hukuki 

pozitivizm”dir. Ulusal ve uluslararası hukuk bakımından modern devletin meşruluğu 

sorununun hukuk içinde zeminini bulmak açısından hukuki pozitivizmin iddiaları 

mevcuttur. Bu bağlamda Hans Kelsen’in temel norm düşüncesine ve de söz konusu 

normun içeriğine ve geçerliliğine nasıl karar verilebileceğini düşünmek gerekecektir777. 

Temel normun niteliğinin ve içeriğinin kozmopolit bir hukuk anlayışıyla belirlenmesi 

olasılığı barışın tesis edilebileceğini iler sürer. Bu anlamda bir yeniden tesis edici 

kozmopolit hukuk anlayışı klasik uluslararası ilişkiler mantığını aşan ve hukuku 

devletin hem ontolojik olarak hem de meşruluğunun kaynağını açıklayacak bir imkan 

yaratmaktadır. Böylelikle uluslararası hukukun eksik pozitivizmi sorununu belli bir 

oranda aşan hem iç hem de dış politikada savaşı da hukuki süreçlere tabi kılacak bir 

sistemin varlığı söz konusu olabilecektir. Tartışılan boyutuyla uluslararası hukukun 

ulusal hukuklara göre eksik pozivitizm potansiyeli bir imkanı da yani barış imkanını da 

beraberinde getirmektedir. Bu imkan o eksik denilen kısmın kozmopolit-etik değerlere 

dayanan normlara dayanarak giderilmesiyle oluşabilecektir. Bu durum Habermas’ın öne 

sürdüğü gibi insan haklarının tam hukuki statüsünün kozmopolit bir uluslararası hukuk 

düzeninde gerçekleşeceği düşüncesiyle örtüşmektedir. ABD’nin kurmaya çalıştığı 

küresel ölçekli bir “imperium”a karşı, küresel bir sivil toplum ve egemenlik arayışı, 

kozmopolit projeler özelinde Birleşmiş Milletleri yeniden tesis eden bir “respublica” 

olarak düşünmek barış imkanı açısından umut verici imkanlar sunabileceği iddia 

edilmektedir. Böylelikle tüm insanlığı ortak bir dünya cumhuriyeti yurttaşları olma 

bilincine davet etmeyi de içeren politik bir proje hayata geçebilecek, uluslararası alanda 

modern devlete özgü güvenlik mekanizmaları, devletin bekasını koruma mantığı ve 

                                                            
777  Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002, s. 191. 
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ulusal çıkarlara dayalı politikalar uluslararası politika ve hukuk alanından dışlanabilecek 

barış imkanı daha gerçekleştirilebilir hale geleceği ileri sürülmektedir778. 

Bu iddialara eleştirel bağlamda yaklaşan görüşler son dönemde ciddiyetle 

tartışılmaktadır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası hukuk 

tartışmalarının alevlenmesine yol açan küresel askeri müdahaleler pratiği olarak; 

Kosova Müdahalesi daha sonra Irak, Afganistan Müdahaleleri, Arap Baharı başlığı 

altında yapılan müdahaleler ve bu müdahaleler sırasında gerçekleştirilen Ebu Garip, 

Guantanamo ve benzeri uygulamalar yukarıda belirtilen liberal olarak 

değerlendirilebilecek görüşlerin her ne kadar direkt olarak bunu amaçlamasalar da bu 

uygulamaları meşrulaştırıcı bir işlevi yerine getirdiğini iddia etmektedir. 

 İnsan hakları düşüncesinin 20. yüzyıl boyunca artan önemine rağmen özellikle 

1990lardan sonra uğradığı eleştirilerin yerindeliği göz ardı edilemeyecek boyuttadır. 

Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde gerçekleştirilen askeri müdahaleler ve bu 

müdahaleler gerçekleştirilirken izlenen yöntemler insan haklarına yönelik eleştilerin 

artmasına yol açmıştır. Bu eleştirilerin temelinde insan haklarının kozmopolitanizm 

üzerinden şekillendirilmeye çalışılması yer almaktadır. İnsan haklarının 

kozmopolitanizm üzerinden eleştirisi iki temele dayandırılmaktadır. Bunlardan ilki 

insan haklarına evrenselci yaklaşımın felsefi olarak geçersizliğini iddia eden 

yaklaşımdır ki çalışmanın ilk ana bölümünde bu tartışma ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

İkinci temel tartışma olan siyasi boyutuyla kozmopolitanizmin insan haklarına zarar 

verdiği yönündedir. Kozmopolitan Haklı Savaş teorisine yöneltilen eleştiriler de 

kozmopolitanizmin bilinçli bir şekilde olmasa da post- sömürge amaçlı gerçekleştirilen 

askeri müdahalelere felsefi açıdan meşruiyet zemini yarattığı ve siyasi açıdan insan 

                                                            
778  Köker, “Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Politika”, s. 60. 
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haklarına zarar verdiği ileri sürülmektedir779. 1990 sonrası gerçekleştirilen küresel 

askeri müdahaleler bu algının oluşmasında önemli rol oynamış ve bu müdahalelere tek 

tek bakıldığında siyasi açıdan insan haklarına zarar verecek birçok olgunun varlığı tespit 

edilebilmektedir.  

Andrew Heywood’a göre insan haklarıyla ilgili Batı kökenli düşünceler 

çoğunlukla felsefi temel üzerinden şekillenirken post sömürgeci açıdan şekillenen 

düşünceler siyasi boyut üzerinden şekillenmektedir780. Ancak burada önemli bir husus 

vardır çünkü siyasi boyutta gerçekleştirilmek istenen amaçlar için insan haklarının 

felsefi temelleri tartışmaya açılmakta çoğu zaman da çarpıtılmaktadır. Örneğin Ağustos 

2006’da dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair son zamanlarda gerçekleştirdikleri 

askeri müdahalelerin rejim değişikliklerine yönelik değil değerler değişimine yönelik 

olduğunu ifade etmiştir. Blair yaptığı açıklamada “Mücadele alanı olarak ulusal 

güvenliği seçebilirdik. Ama öyle yapmadık değerleri seçtik.781” diyerek insan haklarına 

gönderme yapmaktadır. Blair’e göre insan hakları dünyayı yeniden düzenleyen temel 

değerlerdir. Bu yaklaşım siyaseten pek çok açıdan hem cezbedicidir hem de 

işlevseldir782. Örneğin Ruanda’daki olayların soykırım seviyesine ulaşıp ulaşmadığına 

ya da Kosova’da Arnavutlara yönelik gerçekleştirilen eylemlerin insani felaket olup 

olmadığına karar verenler devletlerin çıkarlarıyla bağlı olan siyasetçi ve diplomatlardır. 

Kozmopolitanizm de bu açıdan bakıldığında evrensel ahlakilik ve insan haklarını 

                                                            
779  Heywood, Küresel Siyaset, s. 376-377. 

780  Heywood, Küresel Siyaset, s. 378. 

781 Peter Wilby, “Tony Blair and His Values”, The Guardian, 4 Ağustos 2006, 

https://didierbigo.com/wp-content/uploads/2016/03/Chapter17-

DeliveringLibertyandSecurity_.pdf (Erişim T. 18.08.2019) 

782 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 194-195. 

https://didierbigo.com/wp-content/uploads/2016/03/Chapter17-DeliveringLibertyandSecurity_.pdf
https://didierbigo.com/wp-content/uploads/2016/03/Chapter17-DeliveringLibertyandSecurity_.pdf
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araçsallaştırılmasında ve yarı emperyal yapının ifade edilip teşvik edilmesinde olumsuz 

rol oynayabilmektedir. Bu olumsuz role de örnek verecek olursak Soğuk Savaş 

dönemindeki ideolojik çatışma insan hakları ve değerleri üzerinden yapılmaktaydı. Batı 

bloku medeni ve siyasi hakların vazgeçilmez olduğunu iddia ederek Sovyetler’i bunları 

ihlal etmesi nedeniyle ağır şekilde eleştiriyordu. Sovyetlerse aynı bağlamda ekonomik 

ve sosyal düzenlemelerin değer açısından biçimsel özgürlüklere göre öncelikli olduğunu 

söyleyerek karşılık vermekteydi. Sovyetler’in çöküşüyle birlikte Batı piyasa 

kapitalizminin ve insan hakları ilkelerinin zafer kazandığını ilan ederek bu ilkelerin 

küresel olarak yayılmasının gerekliliğini ileri sürdü. Böylelikle hegemon güç olan Batı 

diğer görece küçük ve sayıf devletlere hangi değerlerin öncelikli olduğunu 

açıklamaktaydı. Amerika ve İngiliz devletlerinin resmi açıklamalarında sürekli olarak 

insan haklarına ve ahlaki değerlere yapılan vurgu, yeni sisteme yönelik muhalif olan 

devlet egemenliklerine üstün olacak uygulanabilir bir uluslararası kamu hukukunun 

oluşturulduğuna yönelik aslında yanlış olan bir algı yaratmaktaydı783.  

İnsan haklarının yukarıda belirtildiği gibi imparatorluk lehine kullanışı savaşları 

sona erdirmek yerine yenilenen ve kontrol edilemeyen türden gerginliklerin ve 

çatışmaların çıkmasına sebebiyet vermektedir ve verecektir. İnsan haklarının bu yönden 

elde ettiği iddia edilen zafer evrensellik iddiaları bir yana bırakılarak siyasal çatışmanın 

en öncül silahı haline getirilmektedir. İnsanlığın ortak değerlerine yapılan göndermeler 

bunların insancıl savaşları gerçekleştirenler tarafından araç olarak kullanılmalarını 

engellememektedir. Kenneth Anderson’a göre evrensel ahlakın belirleyicisi olarak 

işgalci güçlerin bayrağının üzerine işlenen insan hakları söylemi yerel isyancılar 

tarafından haçlı bayraklarının üzerindeki haç gibi görülerek baskının, aşağılamanın ve 

bunlardan daha önemli olarak da işgalci güçlerin çıkar sembolü olarak 

                                                            
783 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 200. 
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algılanmaktadır784. Bu duruma örnek verilecek olursa ABD’nin İran, Venezuela, 

Bolivya gibi ülkelerde muhalifleri desteklemesine rağmen temel haklara ve düşük de 

olsa demokratik seçimlere dayalı ortaya çıkan hükümetler kabul edilebilir olarak 

değerlendirilmeyip demokrasi ve insan hakları açısından ağır eleştirilere maruz 

kalmaktadır. Hatta söz konusu devletlerin başkanlarının ABD tarafından tanınmaması 

durumuyla sık sık karşılaşılmaktadır. Ancak ABD dış politikasına uygun olduğu sürece 

Pakistan’daki diktatörlük, Suudi Arabistan’daki ve diğer emirliklerdeki mutlak 

monarşiler bu eleştirilerden pay almadığı gibi demokrasi ve insan haklarını ağır ihlal 

ihlal etme durumlarında dahi dokunulmazlık kazanmaktadırlar. Bu durum da 

göstermektedir ki insan hakları ilkeleri imparatorluk lehine ve çıkarlarına uygun 

oldukça evrensel ve değerlidir. Douzinas’a göre sosyal ve siyasal sistemler bu 

uygulamarıyla kendi ideolojik önceliklerini evrensel ilke ve değerler haline getirerek 

hegemonik olmaktadırlar. İnsan hakları da yeni dünya düzeninin ve imparatorluğun 

egemenliğinin güçlendirilmesi açısından mükemmel derecede işlevsel bir rol 

oynamaktadır785. İnsan hakları bu rolü oynarken yeniden şekillendirilmeye çalışılan 

uluslararası hukuk dünya gereklerine uygun hale getirildikçe liberal kozmopolitanlarla 

realpolitiğin pragmatik uygulayıcılarının kesişim kümesinde yer almaya devam 

edecektir. Bütün çelişkileriyle ve paradokslarıyla birlikte postmodern uluslararası 

hukukun insan hakları söylemi imparatorluk lehine sonuçlar doğurduğu açıktır786. 

                                                            
784 Kenneth Anderson, “Humanitarian Inviolability in Crisis: The Meaning of 

Impartiality and Neutrality for U.N. and NGO Agencies Following the 2003-2004 

Afghanistan and Iraq Conflicts”, Harvard Human Rights Journal 17 (2004), p. 41-44. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=524082 (Erişim T. 21.08.2019)  

785 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 206-207. 

786 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 250. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=524082
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İnsan haklarının kozmopolitanizm üzerinden siyasi yansıması iki temelde 

tartışılmaktadır. İlk olarak post modern toplumcu anlayış açısıyla yaklaşıldığında her 

toplumun şartlarının farklı olduğunu ve bu farklılığın farklı ahlaki değerler ve 

dolayısıyla da farklı insan hakları anlayışı gerektirdiğinin ileri sürülmesidir. Buna göre 

toplumdan topluma kültürden kültüre insan hakları anlayışı farklılıklar göstermekte ve 

bir toplum için doğru olanın diğer toplum için doğru olmayabileceği üzerinde 

durulmaktadır. Buradan çıkarılabilecek sonuç ulus devletlerin kendi içlerindeki siyasi 

uygulamalar açısından dış dünya tarafından saygı gösterilmesi gerekliliğidir. İkinci 

olarak post sömürgeci bağlamda daha radikal olarak insan haklarını kültürel 

emperyalizmin bir çeşidi olarak değerlendiren görüşler mevcuttur. Buna göre insan 

hakları Avrupa merkeziyetçiliğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve Oryantalizm 

üzerinden Orta Doğu halklarının Batı’dan değerler yönünden daha alt bir konumda 

olduğunun açıklamasının unsurlarını oluşturmuştur. Sonuç olarak da Batı’nın siyasi 

açıdan üstün olduğunun kabul ettirilmesine hizmet etmektedir787. İnsan haklarına karşı 

yapılan bu eleştiri zaman zaman Batılı olmayan tüm halkları kapsayacak şekilde de 

genişletilmektedir. Kozmopolitan Haklı Savaş teorisine yapılan eleştiriler de bu noktada 

yoğunlaşmakta gerçekleştirilen ve ilerde gerçekleştirilecek olan askeri müdahaleleri 

siyasi açıdan ahlaki bağlamda meşrulaştırıcı bir rol üstlendiğini insan haklarıyla ilgili 

kaygılardan çok post sömürgeciliğin siyasi boyutunu küresel olarak hayata geçirme 

noktasında bir işlev üstlendiği ileri sürülmektedir. Kozmopolitan Haklı Savaş doktrinin 

böylelikle küresel siyasi çıkarları gerçekleştirebilmek için insan hakları kaygısıyla 

hareket edildiği iddia edilen küresel askeri müdahaleleri meşrulaştırdığı iddia 

edilmektedir. Buna bağlı olarak bir kesim tarafından insan hakları ve kozmopolitanizm 

dünya genelinde hegemon olmak isteyen bir gücün yukarıda belirtildiği üzere yani ABD 

başta olmak üzere İngilizce konuşan milletlerin dayattığı doktrinler olarak 

                                                            
787  Edward Said, Şarkiyatçılık, Metiş Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 244-246.  
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algılanmaktadır. Yine farklı görüşlere göre uluslararası camiada insan hakları ve 

kozmopolitanizm tartışması Kantçıların savunduğu naif birer düşünceden ibaret olarak 

karşımıza çıkmakta ve savaşın, silahlı çatışmaların, şiddetin, saldırganlığın egemen 

olduğu siyasi gerçeklik dünyasından kopuk görüşler olarak kabul edilmektedir788. 

Kozmopolitan Haklı Savaş teorisi de kozmopolitan değerlere dayalı insan hakları 

teorisinin diğer milletlere kabul ettirilmesi noktasında işlevsel bir araç olarak askeri 

müdahale gereken durumlarda nasıl gerçekleştirilebileceği noktasına odaklanmaktadır. 

Klasik Haklı Savaş doktrininden kozmopolitan Haklı Savaş doktrinine doğru 

gelişime baktığımızda askeri güç kullanımına ilişkin değişen olgular veya değişmeyen 

bazı olgular gözlemlenebilmektedir. Klasik Haklı Savaş doktrininde değer yargı 

temellendirmeleri üzerinden şekillenen askeri güç kullanıma ilişkin olgular tarihsel 

süreçte dini daha sonra hukuki günümüzdeyse kozmopolitan Haklı Savaş doktriniyle 

birlikte de kozmopolitan olduğu iddia edilen değerler ve bunların hukuka yansımaları 

üzerinden temellendirilmektedir789. Olağanüstü durumların olağanüstü yaptırımlarla 

aşılabileceği kabulü Batı hukukunun genel olarak kabul ettiği bir düstur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olağanüstü durumlarda da egemenin korkuları veya 

halkın kaygısı üzerinden şekillenen siyaset ilk olarak temel hakların yitimi şeklinde 

kendisini göstermektedir. Temel haklar yönelik olarak gerçek tehdidin terör 

saldıralarından ziyade bu kapsamda çıkarılan terörle mücadele yasalarından geldiği 

gözlemlenebilir bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle insan hakları 

kavramının içi boşaltılarak tahakkümün bir aracı baskıyı meşrulaştıran bir araç olarak 

dozu yükseltilmek istenen küresel hegemonyanın ideolojik destekçisi olarak karşımıza 

                                                            
788  Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları, s. 17. 

789  Charles William Kegley, Shannon Lindsey Blanton, Dünya Siyaseti-Yönelim ve 

Dönüşüm, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya, 2015, s. 399-402. 
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çıkabilmektedir. Bu noktada da kozmopolitan Haklı Savaş teorisi insan hakları için 

yapıldığı iddia edilen savaşlar ve uluslararası askeri müdahaleler için hem hukuki hem 

de felsefi meşruiyet sağlamaya elverişli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır790. 

Douzinas’a göre uluslararası hukukçular Kosova ve Irak müdahalelerini meşru bir 

zemine oturtmak için hukuki zemini terk edip ahlâka sarılmışlardır çünkü uluslararası 

hukukun bu müdahalaler bağlamında faydalanacak bir yönü kalmamış ve saygınlığını 

yitirmiştir791. 

İnsan haklarının kökenlerini doğal hukuktan aldığı genel kabul gören bir 

anlayıştır. Doğal hukukun da kökenlerini tarihsel süreçte önce doğadan, sonra doğanın 

yerine geçen Tanrı kavramından, daha da sonra da kısmi olarak Tanrı kavramının yerini 

alan akıl kavramından aldığı kabul edilmektedir. Douzinas’a göre özellikle 1990 

sonrasında doğal hukukun kökenini açıklamak açısından doğa, tanrı ve akıl 

kavramlarının yerine uluslararası hukukun kullanıldığı ve dolayısıyla da insan 

haklarının şekillenmesi konusunda uluslararası hukuk temelinde bir sürecin dinamik 

olarak işlediğini belirtmektedir792. Yine Douzinas’a göre bu süreçle birlikte hukuk 

küreselleşmekte ve bu küreselleşmenin sonucu olarak da insan haklarının üstün konumu 

pekiştirilmektedir. Uluslararası hukuku inşa eden ve antlaşmalarla pekiştiren devletler 

insan haklarını da pozitif düzenlemelerle hukuklaştırarak bu sürece dahil etmektedir. 

Böylelikle iktidarların, küresel hegamonik iddiaları olan güçlerin despotizmine ve keyfi 

askeri müdahalelerine bir tepki olarak tasarlanan insan hakları söz konusu iktidarlar ve 

küresel hegamonik iddiaları olan güçler tarafından sahiplenilerek hukuki ve felsefi 

bağlamda yeniden tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu durumun da insan haklarının 

                                                            
790  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 86-87 

791  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk,s. 176-177. 

792  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 24-25. 
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başlangıçta sahip olduğu tepkisel gücünün büyük bir kısmının yitirilmesine, 

amaçlarından bilinçli şekilde saptırılmasına, başlangıçta oynadığı rolün tersine 

çevrilmesine olanak verdiği açıktır793. Başlangıçta oynadığı rolün tersine olarak Jacques 

Derrida’nın belirttiği üzere,  

 “İnsan hakları ve demokrasi söylemi, yetersiz beslenme, hastalıklar ve 

aşağılanmadan mustarip, yalnızca ekmek ve sudan değil aynı zamanda eşitlik ve 

özgürlükten de fena halde mahrum milyonlarca insanın dehşet verici derecede 

kötü durumunu tolere ettiği sürece, tiksindirici bir mazaretten başka bir şey 

değildir794.” 

 Douzinas da bu görüşe katılmakta ve adaletsizlik eleştirisi yapılırken 

adaletsizliği üreten mekanizmayı daha da güçlendiren söylemin terimleri kullanılarak 

formüle edilemeyecektir. Douzinas’a göre bir ideoloji olarak insan haklarıyla bir eleştiri 

olarak insan hakları arasındaki kısa devre sona ermiştir. Tarihsel süreçte bir ilk olarak 

paradoksal biçimde insan haklarının sonu gelirken aynı zamanda yükselişi 

gerçekleşmektedir795.  

 

 

 

                                                            
793  Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 26-27. 

794 Jacques Derrida, Rogues, Çev. Pascale-Anne Brault ve Michael Naas, Stanford 

University Press, Standford, CA, 2005, s. 86’dan aktaran, Douzinas, İnsan Hakları ve 

İmparatorluk, s. 208. 

795 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 208. 
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“Sandığım gibi, soğuk ve katı albayın zevk ve 

hoşgörü sahibi karşıtı değildim. Ben, işler yolunda 

giderken imparatorluğun kendine söylediği yalandım, o ise 

rüzgarlar sert estiğinde imparatorluğun dile getirdiği 

hakikat. Emperyal yönetimin iki tarafı ne daha fazla ne 

daha eksik.” (J.M. Coetzee, Barbarları Beklerken) 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışma Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan anlayış bağlamında insan 

haklarının korunmasında olumlu bir işlev görüp göremeyeceği temel sorusundan 

hareketle kaleme alınmıştır. İnsan haklarının korunması hususu çalışma kapsamıyla 

sınırlı kalınarak askeri güç kullanımı durumlarıyla bağlantılı olduğu ölçüde ele 

alınmıştır. Askeri müdahalelerde insan haklarının korunması sürecinde belirli bir insan 

hakları anlayışından hareket edilmesi gerekliliği noktasında insan haklarının felsefi 

temellerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. İnsan haklarının felsefi 

temellendirilmesi çalışma kapsamında diğer kavramsal temellendirmelerden daha 

işlevsel olduğu kabul edilen insan haklarının objektif şekilde temellendirilebilecek etik 

yargılar olarak kabul edilmesinin insan onuru bağlamında içeriklendirilmesi esas 

alınmıştır. İnsan hakları kavramının çok farklı yönlerden ve boyutlardan ele 

alınabilmesi hususunda çalışmanın konusu olan Haklı Savaş düşüncesi çerçevesinde ve 

askeri müdahalelerle ilişkisi bağlamında sınırlandırılmaya gayret edilmiştir. İnsan 

haklarının silahlı güç kullanımı durumlarında korunmasıyla ilgili olarak Haklı Savaş 

teorisinin kozmopolitan anlayışının üstlendiği işlevin sorgulanması ve bu sorgulama 



 340 

sonucunda ortaya çıkan olgular ve normlarla insan haklarının korunabilirliği arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılmasına gayret edilmiştir.  

1990lı yıllarda çokça destek gören kozmopolitanizm 2000li yıllarla birlikte 

gerçekleştirilen askeri müdahalelerle birlikte savaş ve barış konusunda da fikirler ileri 

sürmüştür. Çalışma kapsamında kozmopolitan anlayışın Haklı Savaş revizyonu üzerinde 

durulmuştur. Bu revizyon klasik uluslararası hukukun yerine kozmopolitan anlayışa 

dayalı Haklı Savaş ilkelerinin uluslarararası askeri müdahalelere ikame edilmesine 

yönelik bir girişim olarak ele alınmıştır. Kozmopolitan anlayış bireycilik, evrenselcilik, 

dünya yurttaşlığına bağlı olarak eşitlik vb. gibi kavramlar üzerinden 

temellendirilmektedir ve bu kavramlar üzerinden de insan haklarıyla bir koşutluğu 

olduğu ileri sürülmektedir. Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan kavramlar üzerinden 

revizyonunun insan haklarının korunmasında neden olumlu bir işlev 

üstlenemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması çalışmanın ana sorununu teşkil etmektedir.  

Kuçuradi bir kavramın içeriğinin bulanık olduğu halde herkes tarafından 

bilindiği kabul edilince tehlikeli hale geldiğini belirtmektedir. İnsan haklarının 

böylelikle tehlikeli bir kavram haline geldiği ancak bu tehlikenin bertaraf edilmesinde 

felsefenin sorumluluğunu kabul ederek, felsefenin bu tehlikeli olabilecek kavramları 

tekrar ele alması gerektiğini ve içeriklerini açıklığa kavuşturmasının önemli olduğu 

açıktır. Aksi taktirde bu içeriklendirilmeyen kavramsallaştırmaların tehlikeli olması 

durumundan kaçınmamız, yarattıkları tehlikeli sonuçlardan da insanlık olarak bizlerin 

sorumluluktan kaçmamız mümkün görünmemektedir796. Tehlikeli hale gelen bu 

kavramların sömürülmesi karşısında da kavramların felsefi yönden içeriklendirilmesi 

önem arz etmektedir. İnsan haklarıyla insan onuru kavramı arasındaki ilişki de bu 

tehlikenin bertaraf edilmesi noktasında bize işlevsel bir imkan sunmaktadır. Günlük 

                                                            
796  Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri,  s. 80. 
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dilde kullanılan anlamlarıyla kavramlar belleğimizde yer etmekte ve çoğu zaman 

birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Bu farklı anlama gelen kavramları birbirinden 

objektif şekilde ayrıma tabi tutmazsak insan haklarına temel olmanın gereklerini 

karşılayabilecek bilgisel nitelikler karışık bir yapı oluşturacak ve yukarıda belirttiğimiz 

gibi kavramlar tehlikeli hale gelmeye başlayacak, sömürülmeye açık halde kalacaktır. 

Örneğin şeref kavramı ve onur kavramı insan haklarının felsefi bakımdan 

temellendirilmesinde çokça karıştırılan kavramlar olarak karşımıza çıktığını 

belirtmiştik. Burada üzerinde durulması gereken husus kavramın nasıl 

adlandırıldığından ziyade nasıl içeriklendirildiğidir. Söz konusu kavramların içerik 

olarak birbirinden ayrılması hem hukuken hem de insan hakları açısından önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. İçerik olarak kavramların birbirine karıştırılması durumunda 

genellikle değer yargılarına dayalı olarak ortaya çıkan şeref kavramı çeşitli insan 

haklarına aykırı sonuçlar doğmasına neden olabilecek uygulamalara ve bu sonuçların da 

değer yönünden zararlara neden olabilmesine yol açmaktadır. Ancak değer bilgisi 

temelinde içeriği oluşan onur kavramına dayalı olarak ortaya çıkacak düzenlemeler ve 

bu düzenlemelere bağlı ortaya çıkacak uygulamalarsa aksine insan haklarına uygun 

sonuçlar doğuracak ve değer harcanmalarına engel olunabilecektir.  

İnsan haklarının felsefi temeli olarak insan onuru kavramı Kuçuradi’nin 

görüşlerine dayalı olarak bu çalışmada sahibine salt haklar ve yetkiler veren bir insan 

onuru kavramı olarak ele alınmayıp ona tür olarak insanın ödev ve sorumluluklarını da 

yükleyerek onur sahibi olması anlamına gelmektedir. İnsan hakları normlarının da 

türetilme kaynağını bu insan onuru kavramının insanın değer bilgisinden türetmek 

gerekmektedir. Aynı zamanda insan haklarının korunmasına dair ortaya çıkan normların 

da bu bilgiden türetilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yukarıda belirtildiği gibi 

subjektif temellendirmeler üzerinden yapılacak insan haklarının felsefi 

temellendirmeleri insan hakları ihlallerinin de içkin nedeni olarak karşımıza 
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çıkabilmektedir. Bu içkinlik sorunu da insan haklarını koruduğunu iddia eden bazı 

normların aslında insan hakları ihlallerini meşru kılabilecek unsurlar içerdiğini ve 

yukarıda belirtilen tehlikeleri barındırdığını göstermektedir.  

Her düşünce tarihsel sürecin belirli bir kesiminde dile getirilmiş olma açısından 

tarihsel niteliğe sahiptir. Ancak her düşüncenin tarihsel kesit içinde ele alınması, 

içeriğini belirleme konusunda yardımcı olamamaktadır. Modern insan hakları 

düşüncesine temel teşkil etmek açısından insan onuruna dair bazı düşüncelere atıf 

yapmak mümkünken bazılarına atıf yapıldığı zaman herkes için eşit ve evrensel insan 

haklarına ulaşmak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle insan haklarının evrenselliği 

tartışması açısından kavramın siyasi açıdan değil felsefi yöntemle bilgiyle 

içeriklendirilmesi tercih edilmiştir. Çünkü birinci bölümde açıkça belirtildiği gibi 

bölgesel ve siyasi yaklaşımlar söz konusu olduğunda insan haklarının evrensel kabul 

edilmesinde yerinde olmayan ciddi itirazlarla karşılaşılmaktadır. İnsan haklarının 

evrensel olduğu, veri olarak kabul edilmeden insan hakları ihlalleri öne sürülerek 

yapılan uluslararası askeri müdahalelerin meşruiyet tartışması yapılamadan nihayete 

erecektir. Bu nedenle çalışmada insan haklarının evrenselliği insanın değer bilgisi 

üzerinden inşa edilmeye gayret edilmiştir. Ancak aynı zamanda uluslararası askeri 

müdahaleleri yapanların insan haklarını bu temelde ele almamasının yarattığı sonuçlar 

da açıktır. İnsan haklarının insan değerinin bilgisi temelinde ele alınması durumunda 

ortaya çıkacak düzenleme ve uygulamaların uluslararası askeri müdahaleler açısından 

daha farklı sonuçlar ve meşruiyet tartışmaları doğuracağı açıktır.  

Günümüzde her ne kadar yirminci yüzyıl insan hakları yüzyılı olarak kabul 

edilse de tarihteki en geniş çaplı ve yoğun insan haklarının ihlal edildiği yüzyıl olarak 

da kabul edilmektedir. Bu çelişkili gibi duran durum birbiriyle nedensellik bağıyla 

bağlıdır. II. Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği büyük insanlık felaketi ve bu felaket 

sürecinde yaşanan insani acılar uluslararası hukuk ve insan hakları çalışmalarında geniş 
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yankı bulmuştur. İnsan haklarının tarihsel süreçteki en önem verilen döneminin II. 

Dünya Savaşı sonrasına denk gelmesi tesadüf olarak nitelendirilemez. Günümüzde 

Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte güç yönünden iki kutuplu dünya sona ermiş Batı’nın 

üstünlüğünün kabul edildiği ancak ekonomik anlamda da çok merkezli bir dünyaya 

geçiş söz konusudur. Ancak çalışmamız kapsamında askeri müdahaleler açısından 

Batı’nın üstünlüğü ve müdahaleler konusunda aktif rol oynadığı açıktır. Son dönemde 

ortaya çıkan küresel terörizm ve daha sonra Arap Baharı olarak nitelendirilen olaylar 

insan hakları ve askeri müdahaleler arasındaki ilişki açısından yeni sayılabilecek 

olgulardır. Bu olgulara bakıldığında insan hakları ihlallerinin yoğun şekilde artarak 

devam ettiği görülmektedir. Bu ihlal durumları gerek başlıca müdahaleci devletler 

tarafından gerekse kendi devletlerinin vatandaşlarına uyguladıkları pratikler açısından 

açık bir şekilde tespit edilebilir durumdadır. Bu nedenle dünya kamuoyunun son yüzyıl 

boyunca olduğu gibi insan haklarının korunması problemi ana gündem maddesini 

oluşturmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi insan haklarının insanın değerine dair bilgisi 

üzerinden temellendirilmesi noktasında insan haklarının korunması sorunu tür olarak 

bizlerin ortak bir sorumluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yukarıda belirtildiği 

gibi insan hakları sadece hak ve yetkiler değil aynı zamanda insan onuru sahibi varlıklar 

olarak bizlere ödev ve sorumluluklar da vermektedir. Ancak burada ödev ve 

sorumlulukların ne bağlamda hangi araçlarla kullanılabileceğine dair bir ölçüt arayışı 

söz konusu olmaktadır. Bu ölçüt insanın varoluştaki kendine has yerini vurgulayan 

birçok görüşü de içeriğinde barındıran ve bu görüşlere karşı yöneltilen eleştirileri de 

karşılayabilen bir teori olarak Kuçuradi’nin ileri sürdüğü düşünceden çıkarılabilir.  

Birinci bölümde değinildiği üzere Kuçuradi’nin düşüncesi belirli bir etik 

kavrayışı barındırdığından bu düşüncenin muhteva ettiği değer kavramı “...bir şeyin 

kendi alanı veya benzerleri arasındaki yeri, onun değeridir797” şeklinde belirtilmiştir. 

                                                            
797 Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2010, s. 26. 



 344 

Değerin böyle anlaşılmasından çıkarılabilecek sonuç değer kavramının günlük 

söylemde kullanımında karşılaştığımız genellikle pozitif yükten arındırılarak nötr ve 

objektif bir değer kavramsallaştırılmasının mümkün olduğunu gösterebilmektir. İnsanın 

tür olarak değerinin öznel karşılığı onurdur, onursa insanın değerinin 

felsefi/antropolojik bilgisinden oluşmaktadır798. İnsanın sahip olduğu bu özellik ve 

olanakları kapasitesinin hayata geçmesi ve gelişmesi için belirli tür muamelelerde 

bulunmasını ve yine belirli tür muameleler görmesini gerekli kılmaktadır. Kuçuradi’nin 

kabul ettiğimiz bu görüşü söz konusu belirli tür muamele taleplerinin de insan hakları 

sayesinde ifade edilebildiğini belirtmektedir. Kişi olarak tek tek değil insan türünün 

onurundan bahsetmek mümkündür ki bu noktada da insan onurunun tekil kişiler 

üzerinden yok olsa dahi tür olarak insanın onuru hep var olmaya devam edecek ve 

korunacaktır. Hukuk çoğu zaman bunu göz ardı etse de insan haklarının etik boyutunu 

bu bakış açısıyla değerlendirmek onu ön plana çıkarmaya hizmet edecektir. Böylelikle 

insan hakları etik haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son bölümde değinildiği gibi 

kozmopolitan değerler üzerinden şekillenen Haklı Savaşın insan haklarını koruma 

konusunda işlevsel bir araç olduğuna yönelik görüşün yerinde bir tespit olmadığının 

ortaya konulması açısından insan haklarının bu görüşü özellikle tercih edilmiştir.  

İnsan haklarının ne olduğu bilinmediği sürece nelerin insan hakları olduğu 

konusunda açık bir görme durumu söz konusu olamayacaktır. İnsan haklarının salt 

siyasal ve ideolojik amaçlara ulaşmak için bir araç olarak tanımlanması ve 

kullanılmasıyla ancak insan haklarının ne olduğunun bilinmesiyle mücadele etmek 

mümkündür. İnsan haklarını korumak ancak böyle bir mücadeleyle ve gerçekten bu 

bağlamda bir istemin var olmasıyla mümkündür. İnsan haklarının bilinmediği, çıkar 

sağlamak için salt siyasal ve ideolojik amaçlarla kullanıldığı yerde insan haklarını 

korumaya yönelik bir istemenin de olmaması doğal bir sonuç olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. İnsan haklarını korumaktan kastımız belirli bir devleti, siyasi grubu, bir 

çıkar birliğini vb. korumaksa bu belirlenim dışında kalan devleti, siyasi grubu veya 

insanları korumaya yönelik girişimler gerçeklerden uzak bir yaklaşım olacaktır799.  

İnsan haklarının gerekli şekilde korunabilmesi için her kişinin insan hakları 

konusunda bilgi sahibi olması, bu hakların ne olup ne olmadıklarını bilmesi 

gerekmektedir. Bu durum söz konusu olduğu zaman ancak insan haklarının gerekli 

şekilde korunması söz konusu olabilecektir. Kuçuradi’nin ifadesiyle, 

“...Ancak unutmamamız gerekir ki, kişi olarak ve karar verenler olarak 

sahip olduğumuz insan hakları kavramı, bu haklara ilişkin çıkardığımız teorik ve 

pratik sonuçların ana belirleyicisidir. Unutmamalıyız ki, sahip olduğumuz insan 

hakları kavramı, eylemde, çıkarlara ve tutkulara karşı insan haklarının 

korunmasından yana ağırlığını koyabilecek tek şeydir. İnsan hakları dediğimiz 

hakların ne olduğunu biliyorsak –her birimiz biliyorsa-, bu hakların özü gereği 

neleri gerektirdiklerini belki daha açık görebiliriz ve bu gerektirdiklerini daha 

açık görebiliyorsak, insan hakların ailişkin çekişme konusu olan bazı noktalarda 

ve korunmaları konusunda daha sorumlu sonuçlara ulaşabileceğimizi umabiliriz.  

İnsan haklarının neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu istemi 

kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden korunması 

gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı zamanda başkalarını insan 

haklarını çiğnedikleri için suçlamağa, kendi çiğnemelerimizi ise örtbas etmeğe 

neden bunca hazır olmamamız gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, her 

kişinin bu kendi başlarına amaç olan devredilmez haklarının, neden her 

toplumsal ve siyasal kararın temeli yapılmaları gerektiğini de bilmiş oluruz.  
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İnsan haklarının neyin istemi olduklarını biliyorsak, tek tek hakların 

içeriğini belirlemek için sağlam bir temel bulabiliriz. İnsan haklarının neyi, 

neden istediklerini biliyorsak, belki de hak kısıtlamaları sorunlarına ilişkin bir 

ölçüt de elde edebiliriz. Belki de kişi haklarından hangilerinin kısıtlanabileceği, 

hangilerinin ise kısıtlanmaması gerektiği konusunda daha kolay karar verebiliriz; 

öyle ki bu kısıtlamalar, insan haklarının korunmasına yarasın.  

İnsan haklarının neyi istediklerini biliyorsak, bu hakların korunması için 

kişilerin ve devletlerin ödevlerini daha emin bir şekilde belirleyebiliriz; 

kaçamaklar için daha az açıklık bırakabiliriz. İnsan haklarının, istediklerini 

neden istediklerini biliyorsak, eğitim programlarında, kitle iletişim araçlarında 

vb. insan haklarına önemlerine uygun yeri –ya da felsefeye, işlevine uygun 

düşen yeri- verebiliriz. 

Kişi haklarından hangilerinin insan hakları olduğunu biliyorsak, hangi 

hakların, doğal koruyucusu –yani devlet- onları korumadığı ya da çiğnediği 

durumlarda, uluslararası mekanizmalarla korunabileceğini ve korunması 

gerektiğini, belki daha iyi anlayabiliriz. Ve bunu anladığımız zaman, bütün 

uluslar ‘insanlık’ olarak birleşip, bugün karşılaştığımız teorik engelleri –söz 

gelişi bir devletin iç işlerine karışmama ilkesinin amacından uzak yorumlarını- 

aşarak, insan haklarını koruma yolunu bulabiliriz.800” 

İnsan hakları ve insancıl hukukun çoğunlukla kesişim kümesine sahip olduğunu 

ve hemen hemen aynı ahlaki temellere dayanarak insan onurunun, varlığının ve insani 

değerlerin korunmasını amaçladığını belirtmiştik. Kesişim kümesinin merkezinde de 

insan onurunun korunması düşüncesinin yer aldığını ortaya koymuştuk. Ancak her ne 

kadar bu iki alan geniş ölçüde kesişse de tarihsel süreçte insancıl hukuk kurallarının 
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kökenleri insan haklarının özellikle pozitif hukuk bağlamında ele alınmasından çok 

daha eskiye dayanmaktadır. İnsancıl hukuk yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 

tarihsel süreçte Haklı Savaş teorisiyle tarihsel dayanaklar ve günümüzde de hukuki 

dayanaklar bağlamında ilkesel düzeyde koşutluklar içermektedir. Her ne kadar ortak 

köken olarak insani duygulardan kaynaklandığını söylediğimiz insancıl hukuk ve insan 

hakları alanları birçok konuda farklılıklar da içermektedir.  

İlk ve temel fark insancıl hukuk bir uzlaşı üzerine tesis edilmektedir ve bu 

uzlaşının dayanak noktasını savaşın özünü oluşturan insanları öldürmek ya da herhangi 

bir suç işlemeseler dahi zor kullanarak özgürlüklerinden mahrum edebilmek 

eylemlerinin “hak” olarak düzenlenmesi oluşturur. Tam da bu nedenle insancıl hukukun 

evrenselliğinden bahsetmek zorlama bir yorum olacaktır. Uzlaşı değişirse insancıl 

hukuk da o yönde değişime açıktır ki yukarıda açıklandığı üzere öncelikle insancıl 

müdahale daha sonra koruma sorumluluğuna yönelik gelişen süreçler bunun yansıması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsancıl hukuk öldürmeyi yasaklamadığı gibi bu eylemi 

bir hak olarak tanımlayarak koşullarını belirterek düşman egemenliğinde yer alan 

kişilere karşı gerçekleştirilecek muamelenin nasıl olacağına yönelik düzenlemeler 

yaparak gereksiz oranda acı çektirmeyi en aza indirmeye hizmet etmeyi amaçlar801. 

Ancak insan hakları bir fikirdir ve bu fikrin uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkmasından 

dolayı değil bilgisel özelliğinden ya da insan haklarını türettiğimiz ilkelerin bilgisel 

özelliklerinden hareketle evrenseldir. İnsan hakları temellerini uzlaşıdan değil insan 

onuruna dair bilgiden almaktadır. Bu nedenle İnsancıl Hukuk’un kökenleri Haklı 

Savaş’la koşutluk içererek tarihsel süreçte önce Roma ve Yunan geleneği, sonra 

Hristiyan öğretisi, daha sonra da Aydınlanma ve modernite, en son olarak da 

küreselleşme üzerinden Batı’nın kültürel kodlarıyla şekillendiği söylenebilir. Ancak 

insan hakları her ne kadar Batı kültüründe ve düşüncesinde ortaya çıkmış bir olgu 
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olarak nitelendirilse de ve bazı görüşler bu nedenle insan haklarına karşı eleştirilerde 

bulunsa da insan haklarının bilgisel özelliklere dayanması ve türetilen ilkelerin bilgisel 

özelliklerinden dolayı diğer kültürel normlardan ayrılmaktadır. Fikirlerin ortaya çıktığı 

kültürle ve yerle o fikrin bir bilgisel özelliğe dayanması farklı şeylerdir ve geçerliliğini 

türetildiği ilkelerin bilgisel özelliklerinden alan insan hakları evrensel bağlamda pozitif 

bir hak olarak düzenlenmese dahi varlığını korumaktadır802. İnsan hakları hukuktur ve 

hukukun içindedir kabulü Kuçuradi’ye göre bu nedenle karşı çıkılması gereken bir 

kabuldür. Kuçuradi’ye göre insan hakları hukuk değildir ve insan hakları hukukun 

türetildiği öncüllerdir803. Bu nedenle türetilme ilkeleri olarak bilgisel özelliklerden 

yoksun uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkan Haklı Savaş düşüncesine dayalı İnsancıl 

Hukuk’un insan haklarının kavramsal olarak içini boşaltmasına izin verilmemelidir. 

Haklı Savaş düşüncesi ve İnsancıl Hukuk’un türetildiği öncül daha çok kültürel 

normlardan oluşan ve uzlaşmaya dayalı bir yapının olduğu açıktır ve bu açıdan da insan 

hakları koruma noktasında işlevi olumsuz olmaktadır. Kozmopolitan anlayışla birlikte 

insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramlar her ne kadar Haklı Savaş düşüncesine 

eklemlenerek İnsancıl Hukuk’a yansıtılmaya çalışılsa da yukarıda da açıklandığı üzere 

temel argüman olarak birbirine uyumsuzluk söz konusudur. Bu durumda da daha 

önceden değindiğimiz Kuçuradi’nin belirttiği birbiriyle çelişen iki normatif yapının aynı 

anda desteklenme durumu söz konusu olmaktadır. Kuçuradi’ye göre bu tehlikeli bir 

duruma işaret etmekteydi. İnsan hakları ve kültürel temelli normları aynı bağlamda 

teşvik etmek iki farklı türden birbiriyle çoğunlukla çelişen normu teşvik etmek anlamına 

gelmektedir. Çoğunlukla da bu birlikte teşvik sonucunda aynı konuda çelişen normlar 
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ortaya çıkmaktadır804. Bu nedenle Kozmopolitan Haklı Savaş düşüncesinin insan 

haklarını koruma noktasındaki üstlendiği işlev çıkmaza girmeye mahkum bir anlayış 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda insan hakları kavramının bilgisel 

özellikleri üzerinden anlaşılmasını zorlaştırmakta insan haklarını İnsancıl Hukuk’a 

dolayısıyla da terör gibi olgular İnsacıl Hukuk açısından uygulanma alanı dışında 

kaldıkça Kozmopolitan Haklı savaş düşüncesine indirgeyici bir yaklaşımı 

beslemektedir. Böylelikle insan hakları ihlallerini neden göstererek bir başka devlete 

askeri müdahalede bulunacak güçlü devletlerin insan haklarını araçsallaştırabilmesi 

mümkün olmakta ve insan hakları kavramının bilgisel özellikleri bir kenara bırakılarak 

içi boşaltılabilmektedir.  

Das Kapital adlı eserinde Karl Marx’ın genel hatlarıyla ortaya koyduğu 

“yaşanan tarihte en büyük rolü utanmazca oynayanlar istila, köleleştirme, soygun, 

cinayet, kısacası şiddettir” savıyla” yeni bir topluma gebe her toplumun ebesi şiddettir” 

iddiası, modern olarak nitelendirilen tarihsel sürece özgü ve bu sürecin her aşamasında 

kendini yenileyen bir inanç olarak şiddetin insani olaylarda kaçınılmaz olarak 

mündemiç bir yapı olarak içkin bulunduğu inanışını güçlendirmektedir. Bu inanış 

kimilerine göre Hristiyan Kutsal Savaş öğretisinin sekülerleşerek ve farklı ahlaki 

çıkarımlar üzerinden yeniden doğuşu olarak görülmektedir. Kimine göreyse yeni 

kozmopolitan değerlere dayalı bir barış projesi olarak değerlendirilmeye açıktır. 

Şiddetin, mutlak biçimde araçsal olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu aracın da daimi 

olarak haklı kılınabilecek ve sınırlandırılabilecek nitelikte bir amaca ihtiyaç duyduğu 

yönündeki klasik Haklı Savaş öğretisi onbirinci yüzyılla birlikte unutulmaya yüz 
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tutmuştu. Fakat daha sonraki tarihsel süreçte egemenler tarafından ihtiyaç oldukça 

unutulmaya yüz tutan Haklı Savaş teorisi farklı şekillerde güncellenerek gün yüzüne 

çıkarılmıştır805. 

Belirli bir zaman diliminde belirli bir düşünce çeşitli biçimlerde dile getirilmiş 

olmakla tarihsel bir yapı inşaası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel çizgi bize o 

kavramsallaştırmanın içeriği belirlemek açısından bir yol gösterici yöntem 

verebilmektedir. Haklı Savaş teorisini ele alırken çalışmada bu yöntemden hareket 

ederek teorinin içeriğini tarihsel süreçte nasıl biçimlendiği ortaya koyulmaya gayret 

edilmiştir. Haklı Savaş teorisinin zaman içinde nasıl biçimlendiği, nasıl ve ne şartlarda 

değişikliklere uğradığı, günümüzde teori bağlamında nelere önem verildiği ve teori 

temellendirilirken hangi çeşitli kaynaklar kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Haklı Savaş teorisi öncelikli olarak sistematik hale geldiği erken Hristiyanlık 

döneminde, sonra geç skolastik ve reform süreçlerinde, daha sonra modern dönemde, 

nihayetinde de günümüz açısından da kozmopolitan değerler üzerinden incelemeye 

çalışılmıştır. Bu dönemler ve dönemleri yansıtan düşünürler belirlenirken Haklı Savaş 

teorisinin şekillenmesinde rol oynayan dönemin olayları, bu olaylar sonucu ortaya çıkan 

olgular ve bu olgulara karşılık Haklı Savaş teorisi kapsamında verilen cevaplar esas 

alınmıştır. Belirtilmelidir ki çalışma sonucunda ortaya çıkan durum tek bir Haklı Savaş 

düşüncesinden bahsedilmesinin mümkün olmadığıdır. Çünkü Haklı Savaş düşüncesini 

şekillendiren düşünürler yaşadıkları dönemin koşullarından, sosyolojik çevrelerinden, 

yaşadıkları ülkenin ekonomik ve siyasi durumundan, kendi siyasi görüş ve 

inançlarından bağımsız olarak hareket etmemektedirler.  

Şöyle ki erken Hristiyanlık olarak adlandırılabilecek tarihsel süreçte Roma 

İmparatorluğu dağılma sürecindedir ve resmi din haline gelen Hristiyanlık genel olarak 
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pasifist bir tutumu benimsemekte ve askerlikten uzak durmaktadır. Ancak Aziz 

Augustinus Kutsal Kitap’ı yeniden yorumlayarak Roma’nın ağırlık olarak Hristiyan 

askerlerden oluşan ordusuna barbar akınları karşısında silaha sarılmaları gerekliliğini ve 

ülkelerini savunmalarının bir doğal hak olduğunu Haklı Savaş teorisi üzerinden 

Hristiyanlık öğretisine uyarlamıştır. Böylelikle pasifist ve askerlikten uzak olan 

Hristiyanlar ülkelerini ve kiliselerini savunmak bakımından savaşın Tanrı katında meşru 

bir eylem olduğunu kabul etmeye başlamışlardır.  

Avrupa merkezli olarak geç skolastik, reform ve erken aydınlanma süreçlerinde 

de Haklı Savaş benzer bir tarihi işlev üstlenmiştir. Devlet yapıları ve toplum değişim 

geçirirken dinin eski otoritesinin kalmadığı bu dönemde kolonizasyon, yerliler sorunu, 

serbest ticaret, modern devletlerin ortaya çıkarak yayılma arzuları, uluslararası hukukun, 

bireyin ve akılcılığın ön plana çıkması gibi birçok yeni olay ve olguyla 

karşılaşılmaktadır. Haklı Savaş teorisi de bu olay ve olgulara göre hem yeniden 

yorumlanmış hem de bu tarihsel süreçleri şekillendirmeye çalışmıştır. Önceki dönemde 

Haklı Savaş teorisi Hristiyanlık ahlakı üzerinden temellendirilirken yeni dönemle 

birlikte doğal hukuk bunun yerini almış ve kısmen teoriye bu temel üzerinden 

evrensellik kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu evrensellik iddiası da çeşitli yönlerden ele 

alınmıştır. Örneğin Hugo Grotius’un uluslararası denizler üzerinde kimsenin kesin söz 

hakkının olmadığı Papa’nın bu hakkı İspanyollara ve Portekizlilere vermesinin doğal 

hukuka aykırı olduğunu, asıl olarak herkesin bu denizler üzerinde serbest ticaret 

yapmasının doğal bir hak olduğu bunun engellenmesinin Haklı Savaş nedeni olduğu 

savunusu üzerinden şekillenebilmektedir. Bu dönemde özellikle Batılı devletler arasında 

sömürge mücadelesinin artması, ticaretin Batılı devletler için gittikçe daha yaşamsal bir 

konuma gelmesi ve bu durumların kendi aralarındaki savaş tartışmalarının merkezine 

oturması Haklı Savaşın da bunlar çerçevesinde yorumlanmasına yol açmıştır. Yine aynı 

şekilde fakat farklı bir yaklaşımla Immanuel Kant’ın birçok Avrupa ülkesinin birbiriyle 
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savaşta olduğu bir ortamda evrensel ve ebedi barışın koşullarını ortaya koyma çabası 

düşünürlerin Haklı Savaş düşüncelerinin mevcut koşul ve kendi dünya görüşleri 

üzerinden şekillenmesine örnek olarak verilebilir. Aydınlanmayla birlikte Haklı Savaş 

düşüncesi açısından dini otorite-dünyevi otorite çatışması sona ermiş görünmektedir. 

Daha sonra düşünürler dini otorite kavramının yerine ahlâkilik kavramını ikame 

etmişlerdir. Bu dönemle birlikte kapitalist ekonomi ve sömürgeleştirme süreçleri Batı 

merkezli olarak ortaya çıkmış, ticaretin şehirlerden ulus merkezli bir ekonomik yapıya 

evrildiği bir sisteme geçilmiştir. Bu yeni sisteme göre oluşan yeni şartlarda savaşı 

sınırlama ve düzenleme çabası olarak Haklı Savaş düşüncesi temelli bir uluslararası 

hukukun olması gerekliliği de Hugo Grotius, Francisco de Vitoria gibi düşünürler 

tarafından önerildiği görülmektedir.  

Modern dönemle birlikte savaşın yürütülme biçimi de sivil halkla olan etkileşimi 

de değişmiştir. Düzenli orduların da kuruluşuyla birlikte savaş topyekûn bir hal almış 

daha önceki savaşlarda cephe gerisinde kalan halkın artık savaştan doğrudan 

etkilenmesi söz konusu olmuştur. Bu savaşın sürdürülmesiyle ilgili olarak tarihsel bir 

dönüm noktasına işaret etmektedir. Sivillerin savaşlardan ağır şekilde etkilenmesi 

durumuna karşılık olarak artık savaşın ius in bello boyutu ius ad bellum boyutu kadar 

önem arz eder hale gelmiş tarihsel süreçte gittikçe ius ad bellum boyutunun önüne dahi 

geçmiştir diyebiliriz. Haklı Savaş teorisini şekillendiren düşünürler aydınlanma 

süreciyle birlikte düşünürler kendilerinden önceki düşünürlerden farklı olarak 

insancıllık kavramının Hristiyanlık üzerinden temellendirilmesini reddederek bireyciliği 

de ön plana çıkararak insancıllığı daha evrensel değerler üzerinden tanımlamaya 

çalışmış hem de devletler arasında gerçekleşen güç dengelerine dayalı savaşları da 

onaylar bir pozisyonda yer almışlardır. Ancak Westphalia düzeninin kabul edilmesiyle 

birlikte Haklı Savaş teorisi tartışmaları savaşın açılmasının ve yürütülmesinin 
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egemenliğe içkin bir eylem olarak kabulüyle birlikte uzun yıllar unutulmuş 

görünmektedir.  

I. Dünya Savaşı öncesi Batılı devletlerin ortaya koyduğu “insanlık hukuku” 

dedikleri yapıyı yukarıda açıklamıştık. Buradaki insanlık hukuku yine daha önce 

belirttiğimiz medeniyet sınıfı olarak algılanmış ve ona göre medeni toplumlar ve gayri 

medeni toplumlar ayrımı yapılmıştır. Buradaki bu ayrım Roma’daki “ius civile”- “ius 

gentium” ayrımına benzemektedir. İnsanlık hukuku kendi aralarında medeni olarak 

kabul edilen ülkeler için geçerli olmakta eğer bir ülke gayri medeni sınıflandırılmasında 

yer alıyorsa ona başka hukuk uygulanması gerektiği savunulmaktaydı. Bu anlayışa göre 

Batılı medeni devletler arasındaki ilişkileri belirleyen kurallarla, Batılı devletlerin Batılı 

olmayan gayri medeni devletlerle ilişkilerinde uyuglanacak kurallar aynı hukuka tabi 

olamamaktadır. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklarına yönelik siyasi 

ve askeri müdahalelerin olduğunu belirtmiştik. Buradan çıkarılabilecek sonuçsa “homo 

humanus”la “homo barbarus” gibi ikili bir ayrımın Batılı devletler tarafından yüzyıllar 

içerisinde devamlılık teşkil eden bir süreçte askeri müdahaleler kapsamında kabul 

edildiği sonucu çıkarılabilmektedir. Buna benzer bir ayrımı John Rawls “Halkların 

Yasası” adlı eserinde “ideal olmayan kuram” başlığı altında yapmaktadır. “Liberal ve 

düzgün halklardan” oluşan “Halklar Topluluğu” söz konusudur, bunlar barış içinde 

yaşamaktadır, savaş bu halklar arasındaki ilişkiler için bir yöntem değildir. Ancak bir de 

iyi düzenlenmemiş halklar söz konusudur ki bunlarla liberal düzgün halklar arasındaki 

ilişkiler kurallara bağlanmalıdır. İyi düzenlenmiş halkların iyi düzenlenmemiş halklara 

karşı savaşma hakları belirli sınırlar içerisinde söz konusudur. Rawls’a göre bu savaşma 

hakkı müttefikleri korumayı da içermektedir. Ancak askeri müdahale hakkının sınırı 

karşı tarafın insan haklarını ihlal etme boyutuna erişmemeli mümkün olduğunca insan 

haklarına saygı gösterilmelidir.  Sonuç olarak her ne kadar insancıllık 

kavramsallaştırması askeri müdahaleler üzerinden savaşı sınırlama yönünde bir kazanım 
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gibi görünse de bu genel olarak Batılı devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde geçerli 

bir kavramsallaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı kendi içinde bir dünya olarak 

tanımlanırken Batı’nın dışında kalan bir başka dünyada vardır.  Bu gerçek kozmopolitan 

anlayışın temelinde dünya yurttaşlığı bağlamında birliktelik ve eşitlik anlayışıyla 

çelişmektedir. Zygmunt Bauman’a göre mevcut kozmopolitan durumda farklı iki dünya 

vardır ve bu farklı iki dünyaya tabi olan insanların durumları da birbirinden farklıdır. 

Bauman’ın ifadesiyle, 

 “Aslında, ortaya çıkmakta olan hareketlilik hiyerarşinin en tepesinde ve en 

altında, yani iki kutupta toplanmış dünyalar birbirinden son derece farklıdırlar ve 

aralarında ki iletişim gittikçe kopmaktadır. Birinci dünyada, küresel çapta 

hareket edebilenlerin dünyasında mekânın kısıtlayıcı niteliği kalmamıştır ve hem 

‘gerçek’ hem de ‘sanal’ haliyle kolaylıkla katedilmektedir. İkinci dünyada, yani 

‘yerel olarak bağlı’ olanların hareket etmeleri yasaklanmış ve bu yüzden, bağlı 

oldukları yerelliğe dayatılacak her türlü değişimin yükünü pasif olarak çekmeye 

mecbur olanları dünyasında ise gerçek mekân hızla daralmaktadır… Karşı 

dünyanın kara kara düşünen umutsuz insanları ise bol, gereksiz, boş ve içini 

dolduracak hiçbir şeye sahip olmadıkları zamanın yükü altında ezilirler. Onların 

zamanında ‘hiçbir şey olmaz’… Zaman onları yavaş yavaş öldürürken, 

yapabilecekleri tek şey zaman öldürmektir… Birinci dünyanın –küresel iş 

adamlarının, küresel kültür yöneticilerinin ya da küresel akademisyenlerin 

giderek daha fazla kozmopolit hale gelen yersiz yurtsuz dünyasının – sakinleri 

için, devlet sınırları yerle bir olmuştur; çünkü bu sınırlar dünya malları, 

sermayesi ve finansı için kaldırılmıştır. İkinci dünya sakinleri için ise göç 

kontrolü, oturma izni yasaları, ‘temiz sokaklar’ ve ‘sıfır hoşgörü’ politikaları ile 

örülmüş duvarlar giderek yükselmektedir; onların arzuladıkları yerlerden ve 

düşledikleri kurtuluştan ayıran hendek giderek derinleşmekte, üzerinden 
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geçmeye kalkıştıkları, her köprünün aslında açılır-kapanır olduğu meydana 

çıkmaktadır…806” 

 Yukarıda belirtilen tarihsel ikilik Bauman’ın da ifade ettiği gibi günümüzde de 

devam ediyor görünmektedir. Esasen bu durumda yukarıda belirtilen insanlık hukuku 

kavramı insan hakları hukukuyla savaş hukukunun bileşimi olarak kabul edilerek 

insancıl hukukun başlangıç noktası olarak insan hakları hukukunun özüne aykırılık 

teşkil eden ölüm, şiddet ve yıkımı göz ardı eder bir yapının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Kişilerin muhtemel ölümleri daha fazla oranda insan haklarından 

faydalanma imkanıyla karşılık bulabiliyorsa kişilerin kasten öldürülebilmesi kabul 

edilebilir bir ilke olarak sunulur. Böylelikle insan hakları temelli bir savaş hukukunun 

yaratılma çabası gibi temelden sakat bir anlayışa yol açılabilmektedir807. Son dönemde 

ortaya çıkan silahlı çatışmalara ve askeri müdahalelere bakıldığında devletlerin 

vatandaşlarına karşı gerçekleştirebileceği muhtemel insan hakları ihlallerinin ABD’nin 

bu konu hakkındaki görüşleri doğrultusunda uyarlaması gerektiğinin uyarısı 

niteliğindedir. Bu bakımdan insanlık hukuku ulusal egemenliğin ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan mülki bütünlüğün temellerini sarsacak bir güç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak insancıl olarak nitelendirilen günümüz savaşları asimetrik olarak 

gerçekleşmektedir. Yukarıda belirttiğimiz ikilik durumunun en üstünde yer alan süper 

egemene zayıf devletlerin iç işlerine karışma ve gerekirse askeri müdahalede bulunma 

                                                            
806 Zygmunt Bauman, “Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları”, Çev. Abdullah Yılmaz, 

İstanbul, 

Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 101-102. 

807 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 197-198. 
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imkanı tanırken hiç bir koşulda aksi bir durumun gerçekleşmesine imkan 

tanınmamaktadır808. 

Haklı Savaş düşüncesini tarihsel bir kavramsallaştırma olarak ele almaya devam 

edecek olursak Soğuk Savaş döneminde de teoride yeniden bir revizyona gidildiğini 

söylemek mümkündür. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan 

insanlık dramı savaşın başlatılmasının ve sürdürülmesinin şartlarını tekrar dünya 

gündemine getirmiş ve bunu Michael Walzer gibi düşünürler insan hakları temelli 

olarak ele almaya başlamıştır. Ancak yine tek ve bütüncül bir Haklı Savaş 

düşüncesinden bahsetmemiz mümkün değildir. Örneğin Paul Ramsey yeniden canlanan 

Haklı Savaş teorisi tartışmalarını Augustinuscu bir anlayışla Hristiyan kökenli bir 

düşünce olarak ahlâki ve politik bir sorumluluk bağlamında tekrar ele almış ve 

Hristiyanlığın komşuyu koruma ilkesine dayanarak ABD’nin 1963 yılında Vietnam’a 

yaptığı askeri müdahalenin komünizmle savaş noktasında haklı bir savaş olduğunu ileri 

sürmüştür. Ancak Walzer insan hakları üzerinden teoriye yaklaşmış ve ABD’nin 

Vietnam müdahalesini emperyal bir savaş olarak nitelendirerek haksız bir savaş 

olduğunu ileri sürmüştür. Walzer Haklı Savaş düşüncesini daha çok ius in bello boyutu 

üzerine oturtmaktadır. Walzer “çifte etki”yle ilgili olarak askerlerin hayatlarını tehlikeye 

atmadan gerçekleştirilebilecek bir durum olarak görmezken kendi ileri sürdüğü “en üst 

düzeyde olağanüstü durum” istisnası (ki Rawls da bu ilkeyi Walzer’dan örnek almıştır) 

kavramsallaştırması insan hakları ihlalleri açısından daha ağır sonuçlar doğurabilecektir. 

Çift etki de sivil kayıplar istemeden saldırı sonucu yan etki olarak algılanırken en üst 

derece olağanüstü durumda siviller kasıtlı olarak hedef alınabilmektedir. Walzer da 

Rawls da bu duruma örnek olarak Hitler Almanyası’nın eylemlerini vererek Batı’nın 

temsil ettiği tüm değerlerin anayasal demokrasi vb. yok olmakla karşı karşıya olması 

                                                            
808 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 244. 
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durumlarında geçerli olabileceklerini belirtmektedirler. Walzer bu eylemin suç 

oluşturabileceğini ama haklılaştırılmış bir eylem olacağını ileri sürmüştür. Bizce bu “en 

üst düzeyde olağanüstü durum” kavramsallaştırması tüm Haklı Savaş düşüncesinin göz 

ardı edilerek sınırsız bir savaşa evrilmesine yol açabilecektir. Çünkü saldırıya yapan ya 

da savunan taraf kendi değerlerinin yok edilmekle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek 

bu istisna üzerinden bir şehre nükleer bombayla saldırıp bu eylemlerini uluslararası 

hukuk açısından suç olsa da haklılaştırabilecektir. Buna benzer bir örnek olarak 

ABD’nin Irak’a yaptığı askeri müdahale verilebilir. ABD Batı’nın demokratik 

değerlerini terörizm tehdidinden korumak için ve Irak’a demokrasi götürmek iddiasıyla 

uluslararası hukuku ihlal eden ancak kendi hukuki yorumuna göre haklılaştırılmış bir 

askeri müdahalede bulunmuş, ağır insan hakları ihlallerine neden olmuş bunu yapması 

karşısındaysa BM Güvenlik Konseyi yapısı nedeniyle BM nezdinde ne kınanmış ne de 

herhangi bir yaptırıma uğramıştır. Söz konusu istisnai durum istismara açık bir yapı 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tarihi bütün içinde tek bir Haklı Savaş düşüncesinden bahsedilemeyeceğini 

belirtmiştik. Aynı şekilde ilk çağlardan günümüze kadar birçok düşünür savaşın ius ad 

bellum boyutu ve ius in bello boyutuyla ilgili olarak pek çok ilke ileri sürmüştür. Ancak 

günümüzde kozmopolitan değerler olan bireycilik, evrenselcilik, siyasi sınırların 

yapaylığı gibi değerler üzerinden bir sadeleştirilmeye gidilecek olunursa Haklı Savaşın 

çekirdek niteliğinde ilkelerine ulaşılabilir. Bunlar savaşın ius ad bellum boyutunda haklı 

neden ve son çare ilkeleri olarak karşımıza çıkarken, ius in bello boyutunda savaşan-

sivil ayrımı, orantılılık ve meşru otorite olarak kabul edilmektedir. Söz konusu ilkelerin 

tarihsel gelişimine ve içeriklendirilmesi Haklı Savaş düşüncesinin gelişimiyle de 

paralellik teşkil etmekte ve dönemin olgularına ve şartlarına göre içeriğin de değiştiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Düşünürlere göre de değerlendirildiğinde söz konusu 

ilkeleri dar yorumlayan da geniş yorumlayanlar da bulunmaktadır. Ancak günümüzde 
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bu ilkelerin değer koruyucu olarak iddia edilmesine yukarıda belirtilen hususlar göz 

önünde bulundurularak şüpheyle yaklaşılmalıdır. Çünkü çoğu ilkenin içeriğine 

baktığımızda dönemin şartlarına göre güç politikası üzerinden bazı istisnaların kabul 

edildiğini (örneğin orantılılık ilkesi açısından “en üst düzeyde olağanüstü durum” gibi) 

belirtmiştik. İkinci bölümde ele alınan Haklı Savaş teorisinin içeriğini ve ortaya 

çıkardığı ilkeleri incelediğimizde bu içeriği ve ilkeleri temel alan yukarıda belirttiğimiz 

insan onuru kavramının bilgisiyle temellendirilen insan hakları görüşü açısından değer 

harcayan bir normun ortaya çıkabileceğini ve insan haklarının insan onuru gibi tarihi 

koşullara ve duruma göre değişmeyen bilgisine aykırı normların oluşabileceğini 

göstermektedir. Örneğin orantılılık ilkesi açısından uygulama insan hakları hukukunda 

ve insancıl hukukta birbirinden farklıdır. İnsan hakları hukuku açısından bakıldığında 

kuvvet kullanımı ulaşılması hedeflenen amaçla tamamıyla orantılı olmak zorundadır. 

Ancak insancıl hukukta yöntem ve araçlar sınırsız olmayıp sadece gereksiz zarar verme 

ve acı çektirme durumları yasaklanmıştır. Buna ek olarak meşru olarak kabul edilen 

hedeflere yönelik askeri kuvvet kullanımında doğrudan orantılılık ilkesi göz önünde 

bulundurulmaz. Bu durumda göstermektedir ki Haklı Savaş ilkelerinin her ne kadar 

kozmopolitan anlayışa dayalı olarak olumlu yönde değerlendirilmesi mümkün olsa da 

yukarıda belirttiğimiz insan hakları anlayışı açısından insan haklarını koruyucu 

normlaştırmalara temel teşkil etmesi mümkün görünmemektedir. 

Haklı Savaş doktrini savaşı, silahlı çatışmaları kısıtlamak için tarih sahneye 

çıkmış görünse de günümüzde Douzinas’ın da belirttiği gibi yaklaşmakta olan ve 

engellenmesi pek mümkün görünmeyen kozmopolitanizmle birlikte savaşı ve silahlı 

çatışmaları kısıtlamaktan ziyade onlara meşruiyet kazandırmaya yönelik bir girişim 

olarak okunabilir. Uluslararası hukuku ahlâki olduğu iddia edilen bir yaklaşımla 

esneterek insan haklarının korunması amacından kopartıp siyasi bir kavram olarak 

kullanmak mümkün görünmektedir. Hegemon devletlerin küresel imparatorluğa katkı 
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sağlamak için içeriğini kendi belirledikleri bir insan hakları doktrini, temellerinden 

kopartılarak siyasi çıkarlara hizmet edecek bir ahlâki yapıya dönüştürmesi tehlikesi her 

zaman karşılaşabileceğimiz bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle askeri 

müdahaleleri yapacak görece güçlü devletlerin insan haklarını korumayı temel alan etik 

bir savaş gerçekleştirme iddiası her zaman tartışmalı olarak kalmaya mahkumdur. 

Çünkü ölçüt olarak yukarıda belirtildiği gibi insan onurunun bilgisine ve buna bağlı 

ortaya çıkan değere dayanmayan daha çok uluslararası güç ilişkilerinin düzen olarak 

sağlanmasındaki meşruiyetini sağlamayı esas alan ilkelere dayanmaktadır.  

Karel Vasak’ın deyimiyle, “İnsan hakları ve insancıl hukuk, adeta acı çeken bir 

insanın yürümek için dayanmaya muhtaç olduğu iki koltuk değneğini 

oluşturmaktadır.809” Bu deyimden yola çıkacak olursak Haklı Savaş düşüncesi de bu iki 

koltuk değneğinin hangi koşul ve şartlarda muhtaç olan o insanın elinden alınmasının 

ahlâkilik tartışmasını yapmaktadır. Hiçbir koşul ve şart altında muhtaç olan insanın acı 

çekmesi pahasına o koltuk değneklerini almak insan haklarının bilgisel özellikleriyle 

temellendirilmemelidir. Bu noktada belirtilmesi gereken husus çalışma boyunca ortaya 

konulmaya çalışıldığı üzere Haklı Savaş düşüncesi ve ilkeleri temellendirme açısından 

insan onuru kavramını göz ardı edebilen öncüllerden beslenen normlar olarak karşımıza 

çıkmakta ve insan onuruna dayanan etik bilgi temelinden yoksun olarak 

temellendirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenledir ki bu boyutuyla insan haklarını 

korumaya elverişli bir düşünce sistemi oluşturulamamaktadır. 

                                                            
809 Karel Vasak, “Conclusions” in Les dimensions internationales du droit humanitaire, 

Pedone-Insitut Henri Dunant- UNESCO, 1986, s. 345’ten aktaran, Öktem, İnsancıl 

Hukuk ve İnsan Hakları İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları İnsancıl Hukuk ve İnsan 

Hakları, s. 415.  
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İnsanlık özcülüğünden vazgeçmemiz durumunda insan hakları bütüncül olarak 

yapay bir tahayyül olarak karşımıza çıkar. Avrupa entelektüel ve siyasi tarihinin bir 

tahayyülünden ibaret kalır. Haklar kavramsallaştırmasının ait olduğu sembolik hukuk ve 

dil sistemi, haklar kavramsallaştırmasının kapsamını ve amacını insan, insan doğası ve 

insanlık onuru gibi katı varoluşsal bağıntılara dikkat etmeksizin belirler. Bu belirlenim 

de hakların “insan”ının, insancıllığın “insancıl” lığının yüzer gezer bir yapıyla 

karşılanmasına neden olmaktadır. Tam ters olarak “insan” kelimesi tüm anlamlardan 

yoksun olarak sonsuz sayıda belirlenime bağlanabilir ve tam ve son anlamda herhangi 

bir kavramın içeriğine sıkıştırılamayacaktır. Ancak insan haklarının “insan”ı boş bir 

belirlenim değil insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilen devrimlerle, bağımsızlık 

bildirgeleriyle belirlenen, insan hakları retoriğiyle her yeni mücadelede derinleşen ve 

genişleyen bir değer ve onur artışının, muazzam bir simgesel sermayenin taşıyıcılığını 

yapmaktadır810.  

Kozmopolitan anlayış insan haklarının salt ulus devlet bakış açısıyla 

çözülemeyeceğini ve ulus devletlerin bu hakları ihlal etme durumlarında tekrar 

sağlanması konusunda uluslararası topluluğun devreye girmesi gerekliliğini 

savunmaktadır811. İnsan hakarının korunması noktasında ulus devletlerin yetersiz 

kaldığını ileri süren kozmopolitan anlayış bu amaçların inşası konusundan 

gerçekleştirilebilir alternatif paradigmanın çalışmamız bağlamında insancıl askeri 

müdahaleler, koruma sorumluluğu ve öz olarak Kozmopolitan Haklı Savaş’ın 

gerekliliğini ileri sürmekte ve bu paradigmanın temellerinin sağlam bir zemine 

dayandığını ileri sürmektedir. Bu paradigma üzerinden inşa edilen uluslararası hukuka 

aykırı olsa da ahlaka uygun askeri müdahalelerin meşruiyetini tartışmaya açmakta ve bu 

                                                            
810    Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 60. 

811     John Urry, “Global Complexity”, Cambridge, Polity, 2003, s. 135-136. 
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meşruiyetin sağlandığı durumlarda insan haklarının belirli koşullarda belli oranda 

ihlallerinin göz ardı edilebileceği sonucuna ulaşmaktadır. 

Kozmopolitan anlayış böyle ahlaki bir istisna kabul ederken aynı zamanda 

özgürleştirici, modernist, aydınlanmacı bir evrenselliği de beslemekte ve bu istisna 

durumunu bu geleneğe de bağlamak zorunluluğunu barındırmaktadır. Tarihsel sürece 

baktığımızdaysa kozmopolitan anlayışın bu özgürleştirici ve aydınlanmacı geleneğin 

devamı olarak görülebildiği gibi yukarıda da belirtildiği üzere görece zayıfların 

tahakküm altına alınması, medenileştirme, emperyal amaçların gerçekleştirilmesi, 

insanın araçsallaştırılması ve sonuç olarak askeri gücün kullanımının meşruiyet 

zemininin sağlanması gibi amaçların gerçekleştirilmesinde işlevsel olarak kullanıldığı 

açıktır812. 2000li yıllar sonrasında gerçekleştirilen insancıl ve insan haklarını koruma 

amacıyla yapıldığı iddia edilen askeri müdahalelere bakıldığında “insan hakları” 

kavramının özgürleştirici yanından ziyade tahakküm ve siyasal sömürü mekanizmasının 

meşruiyetini sağlamak için kullanıldığı açıkça söylenebilecektir813.  

Dünya kamuoyunda herkes barışı istiyor görünmekte, bu barışın tesisi 

konusunda kendi değerlerinin üstün nitelikte olduğunu belirtmekte, bu değerlerin 

evrensel olduğunu, bu değerlere göre de küresel barışın tesis edilebileceğini iddia 

etmektedir. Ancak bu barışın tesisi konusunda askeri müdahaleler gerçekleştirilmesi 

zorunluluğu karşısında da Haklı Savaş teorisine sığınır görünmektedirler.  Dolayısıyla 

                                                            
812 Andrew Feenberg, Alternative: Modernity: The Technical Turn in Philosophy and 

Social Theory, Berkeley, University of Colifornia Press, 1995, s. 54-55. 

 

813 Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 200. 
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aynı isteme nesnesine sahip görünmektedirler. Ancak bu isteme ve aralarındaki uyuma 

Kuçuradi’den alıntı yapacak olursak, 

"Bugün bir "dünya savaşı" ilan edebilecek durumda olanlar tarafından 

sürdürülen "barış çalışmaları", Kant'ın aynı isteme nesnesine sahip 

olanlar arasındaki "uyum" konusunda dediklerini anımsatıyor. Bu yolla 

ortaya çıkan uyum, bir taşlamada betimlenen, birbirini perişan etmekte 

olan bir karı kocanın ruh uyumuna benzer: Ne olağanüstü bir uyum! 

Kocanın istediği neyse, odur karısının da istediği" ya da Kral I. Franz'ın 

İmparator V. Karl'a bağlılık bildirisi üzerine anlatılana benzer: 

"Kardeşim Karl ne istiyorsa (yani Milano'yu) ben de onu istiyorum!" 

demiş, Kant'ın aktardığına göre.814" 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla da ortada bir ortak istem vardır 

fakat bu uyumsuz bir isteme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uyumsuzluk da özellikle 

son dönemde Batı’nın istekleri lehine insan hakları aleyhine çözülür görünmektedir. Bu 

çözülme konusunda da kozmopolitan anlayışla revize edilen Haklı Savaş düşüncesi 

büyük rol oynamaktadır. Ancak yukarıda açıklandığı üzere kozmopolitan anlayışın 

temel dayanakları olan bireycilik, evrensellik ve dünya yurttaşlığı gibi kavramlarla 

Haklı Savaş düşüncesinin uluslarararası hukuka ve uygulamalara yansımaları 

birbirlerine zıt iki farklı normatif düzene işaret etmektedir.  Söz konusu anlayışla 

birlikte düşünüldüğünde insan haklarının korunmasında bu ortak isteme hususunun bir 

amaçtan çok araç olarak değerlendirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ortak istem 

olarak insan haklarının amaç olması içinse yukarıda belirttiğimiz insan onuru 

                                                            
814  Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen vernunft, Hacettepe Üniversitesi 

Yayınları, Ankara, 1980, s. 32'den aktaran Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve 

Sorunları, s. 179. 
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bilgisinden temellendirilen bir insan hakları görüşü benimsenmelidir. Ancak bu görüş 

öncül olarak kabul edilirse her bir normun türetilmesinde ve uygulanmasında insan 

haklarının amaç olarak ele alındığı bir yapının ortaya çıkması mümkün görünmektedir. 

Çalışmanın özellikle vurgulamak istediği husus askeri müdahalelerde norm oluşturma 

ve buna bağlı olarak ortaya çıkan uygulamaları da kapsayacak şekilde kozmopolitan 

Haklı Savaş teorisi, iddia edilenin aksine korunması beklenen değer olarak insan 

onurunun bilgisinden türetilen etik haklar olarak  insan haklarının korunmasına yönelik 

olumlu bir işlev görmemektedir.  
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ÖZET 

Tarihsel süreçte savaşın meşruiyeti ve sınırlandırılması tartışmalarında kendisine 

başvurulan kavramlardan birisi de Haklı Savaş teorisidir. Bu çalışmada Haklı Savaş 

teorisinin tarihsel süreçteki değişimi ve nihayetinde de günümüzde insan haklarının 

korunması açısından olumlu bir işlev görüp görmediği sorusu yanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Bu soruya yanıt verebilmek için insan hakları kavramının belirli bir 

çerçevede ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle birinci bölüm insan hakları 

kavramından çalışma kapsamında ne anlaşılması gerektiği ve bu belirli insan hakları 

anlayışının korunmasının ne anlama geldiğine ayrılmıştır. İkinci bölümde Haklı Savaşın 

tarihsel gelişimi, kozmopolitan yaklaşımın teori üzerindeki etkisi ve bu bağlamda 

günümüze kadar gelişen temel Haklı Savaş ilkeleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümdeyse Haklı Savaş teorisinin uluslararası hukuka yansıma süreçleri ele 

alınmış ve bu süreçler sonrasında ortaya çıkan uygulamalar açısından insan haklarının 

korunmasında Haklı Savaşın nasıl bir rol üstlendiği belirlenmeye çalışılmıştır.  

İnsan haklarının korunması noktasında kozmopolitan Haklı Savaşın rolünü 

belirlemeye çalışan bu araştırmada, Haklı Savaşın tarihsel süreçte insanlık açısından 

nasıl bir işlev gördüğü, savaşların başlatılması ve yürütülmesi sırasında insancıllığa 

dayalı olanakların değerlendirilmesini nasıl şekillendirdiği ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu olgu günümüzde kozmopolitan değerlerle savaş arasındaki ilişkide tekrar 

değerlendirilmeye alınmış ve küresel politika açısından askeri müdahaleleri 

kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı ve ortaya çıkan sonuçlara göre de insan haklarının 

korunmasındaki işlevinin ne olduğu ortaya konulmak istenmiştir. Kozmopolitan Haklı 

Savaş teorisi olgusal olarak değerlendirildiğinde küresel imparatorluk lehine mi yoksa 

insan haklarının korunması lehine mi işlev gördüğü belirlenmelidir. Çalışmada 

günümüz askeri müdahaleler sürecinde ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında 
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kozmopolitan Haklı Savaşın insan haklarını koruma iddiası bir mit olarak 

değerlendirilebilecektir.  
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ABSTRACT 

In historical process, one of the terms to be referred in Arguments about 

Legitimacy of war and its limitation, is Just War Theory. In this study alteration of Just 

War Theory in historical process and the question of whether it has a function today in 

terms of protection of human rights has been examined. To answer that question the 

term of ‘Human Rights’ need to be held in a specific framework. Therefore, in first part 

of our study is reserved for what should be understood from the term of ‘Human Rights’ 

in context of our study and this specific ‘Human Rights’ understanding. In second part 

the historical development of Just War, the effect of cosmopolitan approach on theory 

and in this context principles of Just war that developed until today are examined. In 

third part processes of the reflection of Just War Theory to international law are 

explained, the role of Just war theory in respect of protection of human rights in context 

of implementations that occurred after these processes. 

In this study which tries to determine the role of cosmopolitan just war at the 

point of protection of human rights, function of just war in context of humanity in 

historical progress and how it shapes evaluation of opportunities based on humanity in 

course of initiation and continuation of war tried to be presented. This matter of fact got 

evaluated nowadays in relationship between cosmopolitan values and war and it is tried 

to be revealed whether it eases military intervention in context of global politics and 

what is its function in protection of human rights according to emerged results. It should 

be determined whether cosmopolitan just war theory has a function on behalf of 

emperorship or on behalf of protection of human rights in case of factual evaluation of 

theory. In this study it can be evaluated as a myth that claim of the protection of human 

rights by theory of just war in context of consequences of today’s military interventions 

processes. 


