
GİRİŞ 

 

1991 yılında ülkenin iç ekonomik ve siyasal bunalımına dayanmayan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması eski Sovyet topraklarında 15 yeni 

bağımsız devletin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1990’lardan itibaren SSCB’nin 

dağılma dönemi ve sonrasında Orta Asya ve Kafkaslarda şiddet olaylarının ortaya 

çıkmasıyla bölge devletlerinin çatışmaları durdurmak ve uyuşmazlıklara nihai 

çözümü sağlamak amacıyla yeni güvenlik politikalarını oluşturma ihtiyaçları ortaya 

çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde dünyanın ikinci Süper Güç niteliğinde bulunan 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda SSCB’nin ‘ardıl devlet’ statüsünü 

kazanan, fakat büyük ölçüde eski iktisadi, askeri ve siyasi gücü kaybeden Rusya 

Federasyonu devletin dış politikasında yeni güvenlik yaklaşımını oluşturmak 

zorunda kalmaktadır. Eski taşra topraklarından kısa bir süre için uzaklaşan Rusya 

bölgeye yeniden dönerek ‘yakın çevre’ ülkelerinde barış ve güvenliği sağlamak ve 

kendi etki ve stratejik varlığını korumak amacıyla yeni bağımsız devletlerle işbirliği 

ilişkilerini geliştirmeye yönelmiştir. Orta Asya ve Kafkaslar’ın Rusya’nın ‘yumuşak 

karnı’ niteliğinde olması nedeniyle Moskova için güney sınırlarından gelebilecek 

tehditlerin engellenmesi bakımından bu bölgelerde barış, güvenlik ve istikrarın 

korunması büyük önemi taşımaktadır. Öte yandan, SSCB’nin dağılmasıyla yeni 

bağımsızlığı kazanan Orta Asya ve Kafkas devletleri çok zayıf durumlarda 

bulunmakta ve bölgedeki çatışmaların önlenmesi ve barışın sağlanması için eski 

merkez gücü olan Moskova’nın desteğine ihtiyaç duymaktadır. Böylece, Orta Asya 

ve Kafkas devletleri hem tek başına hem de diğer devletleri ve özellikle Rusya 

Federasyonu işbirliğiyle bölge topraklarında güvenlik faaliyetlerini sürdürmeye 



çalışmaktadır. Fakat, bu topraklarda çatışmaları önlemek veya durdurmak ve 

uyuşmazlıklara nihai çözüm sağlamak için bölge devletlerinin güvenlik politikaları 

ve işbirliği faaliyetlerinin hukuki dayanaklara uygun bir şekilde yerine getirilmesi 

konusu büyük önemi taşımaktadır. 

Bu araştırmada eski Sovyet toprakları olan Orta Asya ve Kafkaslarda 

çatışmaları önlemeye yönelik bölge devletlerinin ve özellikle Rusya 

Federasyonu’nun sürdürdüğü güvenlik politikalarını inceleyerek şiddet olayları ve 

bunlara karşı başlatılan kuvvet kullanma faaliyetleri uluslararası hukuk açısından 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla çalışmanın I. Bölümü’nde Sovyetler 

Birliği döneminde Rusya’nın kuvvet kullanma yaklaşımı kısaca ele alınarak 

1991’den itibaren Rusya Federasyonu’nun yeni güvenlik politikasının gelişimi ve 

hukuksal dayanakları incelenmektedir. II. Bölüm’de ‘Kafkaslarda Self-

Determinasyon veya Toprak Bütünlüğünün Korunması’ konusu ele alınarak ilk önce 

bu konuda uygulanan uluslararası hukukun genel yaklaşımı ve daha sonra Rusya’nın 

Çeçenistan, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ve Azerbaycan’ın Dağlık 

Karabağ çatışmaları incelenmektedir. III. Bölüm’de ‘Orta Asya ve Kafkaslarda Barış 

Gücü Faaliyetleri veya İç İşlerine Müdahale’ konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde 

benzeyen şekilde uluslararası hukukta barış koruma operasyonlarıyla ilgili kabul 

edilen genel yaklaşımı incelenmekte ve daha sonra Rusya’nın Gürcistan, Azerbaycan 

ve Tacikistan çatışmalarına müdahale faaliyetlerini ele alınarak değerlendirme 

yapılmaktadır. IV. Bölüm’de ‘Terörizme Karşı ‘Savaş’ ve Hukuki Dayanaklar’ 

başlığı altında terörizm eylemlerine karşı uluslararası hukukun kuvvet kullanma 

kuralları incelenerek Orta Asya ve Kafkaslarda terörizmle mücadele faaliyetleri ve 

yaklaşımı ele alınmaktadır. Son bölümü olan Genel Değerlendirme ve Sonuç başlığı 
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altında tez çalışmasında incelenen temel konular değerlendirilmekte ve araştırmanın 

ortak sonucu yapılmaktadır. 

Rusya’nın Sovyetler Birliği döneminde kuvvet kullanması uygulanmalarının 

uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi İkinci Dünya Savaşı sonrası bir 

zaman aralığına odaklanmaktadır. Bunun iki önemli nedeni bulunmakta. İlk olarak, 

insanlık tarihinde en büyük ve vahim savaşın bitmesi sonucunda diğer müttefiklerle 

birlikte galip çıkan SSCB’nin uluslararası politikada artık önemli bir rol oynamaya 

başlaması ve yeni oluşan iki kutuplu dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri 

karşısında ikinci bir Süper Güç konumuna erişmesiyle 1991’de dağılmasına kadar 

Soğuk Savaş döneminde bazen açık bazen de üstü kapalı olarak çatışma ortamına 

önemli katkılar sağlamasıdır. Diğer yandan, İkinci Dünya Savaşı sonucunda, ana 

görevi olarak dünya barışı ve güvenliğini korumayı amaçlayan Birleşmiş Milletler 

(BM) Örgütü’nün kurulmasıyla uluslararası politikalarda devletlerin kuvvet 

kullanması yasaklanmıştır. Böylece, BM Andlaşmasında kuvvet kullanmanın açık bir 

dille yasaklanması, uluslararası hukuk açısından yeni bir dönemin başlangıcı 

oluşturmuştur1. Bu dönemde Sovyetler Birliği’nin kuvvet kullanması ile ilgili 

uygulanmaları bazı önemli olaylar örneğinde inceleyerek bu konuda belirli bir görüş 

oluşturmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, Sovyetler Birliği’nin kuvvet kullanmasıyla 

ilgili dış politika yaklaşımı ve uluslararası hukuk alanında resmi doktrinin oluşması 

süreçleri ele alınacaktır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni 15 cumhuriyeti arasında 

Rusya Federasyonu en güçlü ve en büyük devlet olarak SSCB’nin resmi bir halefi 

                                                 
1 Daha önce 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti Misağı savaşın yasaklanmasıyla ilgili hükümleri 
içerdiği ve 1928’de imzalanan Paris Paktı’nda devletlerin ‘uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için 
savaşa başvurulmasını’ kınadığı ve ‘savaşı ulusal politikanın bir aracı olarak kullanmayı’ reddettiği 
görünmekte, fakat bu yasağın kapsamı, niteliği ve istisnalar bakımından o zamanlarda bağlayıcı bir 
evrensel kural haline geldiği tartışılmaktadır. 

 3



kabul edilmiştir. Soğuk Savaşın bitmesiyle değişen uluslararası ortamda Moskova 

yönetimi Rusya’nın geleneksel emperyalist yaklaşımını değiştirerek yeni koşullara 

bağlı olarak yeni güvenlik politikasını oluşturmaya başlamıştır. Bu politikanın 

oluşturma arayışları, ortamın gelişmesiyle değişik aşamalarından geçtiği 

görünmektedir. ‘SSCB Sonrası Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikası’ başlığı 

altında Moskova’nın güvenlik politikasının gelişmesine bakarak Rusya’nın kuvvet 

kullanmasıyla ilgili yeni yaklaşımı incelemeye çalışacağız. 

SSCB’de Gorbaçev’in iktidara gelmesiyle ülkede başlayan reformlar 

1989’dan itibaren dez-entegrasyon (dağılma) sürecine dönüşerek, yerel düzeyde üye 

Cumhuriyetlerin egemenlik haklarını kullanmasının sağlanmasıyla Birliğin dağılması 

için elverişli ortamı hazırlamıştır. Böylece, 1990 yılında üç Baltik ülkesi ve 

Gürcistan’ın Birlikten ayrılma talepleri Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecini 

başlatmıştır. Bu süreci durdurmak amacıyla Gorbaçev tarafından yapılan son 

girişimiyle 1991 yılı baharında yeni birliğin oluşturulması konusunda üye 

Cumhuriyetleriyle anlaşma sağlanmıştır, fakat Ağustos ayında gerçekleştirilen 

başarısız darbe girişimi dağılma sürecini hızlandırmıştır. Bu tarihten itibaren Sovyet 

Cumhuriyetler tek tek kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Aralık ayında yapılan 

toplantılar sonucunda SSCB’nın resmen feshedilmesi ve onun yerinde 11 

cumhuriyetten oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun oluşturulmasını 

kararlaştırmışlardır. Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinin self-determinasyon süreci 

sonucunda bağımsızlıkları kazanması hem yapılan bu anlaşma sonucunda hem de 

SSCB Anayasasına dayanarak mümkün olmuştur. Sovyetler Birliği Anayasasının 

madde 72’de, Birlik Cumhuriyetlerinin “SSCB’den özgürce ayrılma hakkı” 
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bulunmaktadır2. Böylece, SSCB’nin dağılması ve onun yerinde bağımsız 15 devletin 

kurulması hem iç mevzuatı bakımından hem de uluslararası hukuk açısından 

uluslararası anlaşma çerçevesinde sağlanarak büyük sorunlarla karşılaşmamıştır. Öte 

yandan, bu yeni devletler bünyesinde olan diğer özerk birimlerin self-determinasyon 

hakkı kullanarak bağımsızlığa kavuşması veya diğer devletin bünyesine girmesi 

talepleri desteklenmemiştir ve bu hareketlerin şiddet olaylarına dönüşmesine neden 

olmuştur. ‘Kafkaslar’da Self-Determinasyon veya Toprak Bütünlüğünün Korunması’ 

bölümünde Kafkas ülkelerinde SSCB’nın dağılması sırasında başlayan ve 

çatışmalara neden olan self-determinasyon süreçleri incelenecektir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Rusya Federasyonu eski Sovyet 

topraklarında barış ve güvenliğin korunmasında öncelik rolünü üstlenerek bu görevi 

1993’te yeni kabul edilen RF Askeri Doktrininde açıklamıştır. Bu amaçla BDT 

örgütü çerçevesinde devletlerin ortak güvenlik görevleri belirlenerek barış koruma 

faaliyetleri için dayanaklar sağlanmıştır. Rusya Federasyonu’nun BDT çatısı altında 

yapılan barış koruma faaliyetlerinin gelişimi aşağıda üç silahlı çatışma örnekleriyle 

incelenerek bölümün sonunda genel hatlarla değerlendirilecektir. Aynı zamanda, bu 

olayların gelişmesiyle Rusya’nın Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde yaptığı askeri 

müdahale faaliyetleri, hangi dayanaklara dayandığı ve hukuksal açıdan meşru olup 

olmadığı açılarından araştırılacaktır. 

Eski Sovyet toprakları olan Orta Asya ve Kafkaslarda bölge devletlerinin 

güvenliği sağlaması bakımından kuvvet kullanmayı ilgilendiren diğer önemli konu 

terörist eylemleri ve terörizmle mücadele faaliyetleri oluşturmaktadır. 1999’da Rusya 

Federasyonu tarafından başlatılan Anti-terörist kampanyasının Kafkaslarda ve Orta 

                                                 
2 Bkz: SSCB Anayasası, madde 72. 
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Asya ülkelerinde yayılması, devletlerin bu konuda hukuksal dayanakları incelenmek 

ve terörizme karşı bireysel ve ortak kuvvet kullanma faaliyetleri ele alınmak 

ihtiyaçları ortaya koymaktadır. ‘Terörizme Karşı ‘Savaş’ ve Hukuki Dayanaklar’ 

bölümünde Rusya’nın Çeçenistan kaynaklı terörizme karşı kuvvet kullanma 

yaklaşımı, Özbekistan ve Kırgızistan’da terörizm eylemleri ve Orta Asya’da 

terörizme karşı ortak mücadele faaliyetlerinin hukuksal dayanakları incelenecektir. 

 

Bu çalışmanın temel tezi Orta Asya ve Kafkaslarda bölge devletleri ve Rusya 

Federasyonu’nun güvenlik politika faaliyetleri, uygulanan uluslararası hukuk 

kurallarına tam olarak uygun olmadığı ve bazen, kabul edilen hukuki dayanakların 

dışına çıktığı varsayılmaktadır. Böylece, bölge devletleri ve özellikle Rusya 

Federasyonu tarafından Orta Asya ve Kafkaslarda yürütülen güvenlik politika 

yaklaşımları ve oluşturulan hukuksal dayanaklara önem vererek zaman aralıklarına 

göre ve farklı bölgeler açısından bazı karşılaştırma olanaklarını sunmaya 

çalışılmaktadır3. Bunun yanında, bölge devletlerinin güvenlik politika yaklaşımının 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yalnızca bölge topraklarında meydana gelen şiddet 

olayları ve kuvvet kullanma faaliyetleriyle ilgili olup tez çalışmasının kapsama 

sınırlarını belirlemektedir. 

Çalışmanın metodolojisine gelince, araştırmada genel olarak uluslararası 

politika yaklaşımı ve hukuksal dayanakların incelenmesinde normatif yöntemi 

kullanılmaktadır. Çalışmanın içerik yapısına baktığımızda, ilk bölümde araştırma 

için yaklaşım ve kıyaslanma zeminleri sağlanmakta ve diğer üç bölüm esas inceleme 

                                                 
3 Karşılaştırma olanakları anlamında çalışmanın bölüm ve alt başlıklarına göre incelenen Sovyetler 
Birliği dönemi ve sonrası, 1991’den itibaren Rusya’nın Orta Asya ve Kafkaslar bölgelerine yönelik 
yaklaşımları ve bölge devletlerinin yürüttüğü güvenlik politikasının gelişimi ve değişimi 
kastedilmektedir. 
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konularını oluşturmaktadır. Esas incelenme ile ilgili olan her bölümde (II-IV) Orta 

Asya ve Kafkaslarda meydana gelen çatışma olayları belirli bir konu çerçevesinde 

toplanmakta ve bölümün ilk alt başlığında ele alınan teorik yaklaşıma göre diğer alt 

başlıklarında incelenen uygulanma olayları değerlendirilmektedir. Çatışma 

olaylarıyla ilgili alt bölümlerde, sürecin gelişimi ve tarihsel dayanaklar yanında 

konuyla ilgili değişik görüşleri incelenmektedir. Böylece, incelenen konu üzerinde 

belirlenen değişik olgular uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde devletlerin 

uluslararası belgeler ve iç mevzuatları karşısında değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu amaçla çalışmada konularla ilgili değişik ve karşıt iddiaları içeren tarihsel, siyasi 

ve hukuksal nitelikli kaynaklar kullanılmaktadır. Tez çalışmasında kullanılan 

kaynaklar genel olarak Orta Asya ve Kafkaslarda, Rusya ve Türkiye’de yayımlanan 

veya bu ülkelerde ulaşılabilen Türkçe, Rusça ve İngilizce dilindeki kitap, peryodik 

dergi ve gazete makalelerinden oluşmaktadır. Bunun yanında, çalışmada kullanılan 

uluslararası ve iç nitelikli belgeler, makaleler ve son olaylarıyla ilgili haberler 

internet sitelerinden sağlanmaktadır. 
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I. BÖLÜM: RUSYA’NIN SSCB ZAMANINDA KUVVETE 

BAŞVURMA GELENEĞİ VE 1991 SONRASI GÜVENLİK 

POLİTİKASININ DAYANAKLARI. 

A. SSCB Zamanında Rusya’nın Müdahaleler 

1. Doğu Avrupa 

a. Macaristan 

İkinci Dünya Savaşından sonra Doğu Avrupa ülkelerinin Moskova’nın etkisi 

altında kalmasının nedenleri arasında Sovyet Ordusunun bu toprakları işgal etmesi 

yanında önemli bir başka etken, 1944’te İngiltere ve SSCB arasında imzalanan ve 

‘yüzdeler andlaşması’ diye bilinen bir anlaşmadan kaynaklanmaktadır. Buna göre, 

Doğu Avrupa’da sahip olacakları üstünlük etkilerin paylaşılması yüzdelerle 

belirlenmiştir4. Macaristan bu anlaşmaya göre, ilk önce %50 İngiltere’nin ve %50 

Sovyetler Birliği’nin etkilerinde olacağı kararlaştırılmıştır, fakat daha sonra 

Moskova’nın çabalarıyla bu oran %20 İngiltere’nin ve %80 Sovyetlerin olarak 

değiştirilmiştir5. Böylece, Macaristan’da savaş sonunda oluşturulan koalisyon 

hükümetine komünistlerin de katılımıyla geçici bir demokrasi dönemi yaşanarak, 

1948’den itibaren ülke denetiminin komünistlerin ellerine geçirilmesiyle 

Stalin’inkine benzeyen bir terör yönetimine dönüşmüştür. Fakat, 1953’te başlayan 

anti-Stalinist süreci etkisiyle Moskova’nın direktifiyle Matyas Rakosi Başbakanlık 

koltuğunu İmre Nagy’ye devrederek parti sekreterliğini üstlenmeye devam 

etmekteydi. Bu gelişme yeni Başbakanı ve daha ılımlı bir komünist olan Nagy’nin 

                                                 
4 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, 4 Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1994, s. 179. Her ne kadar, 
Churchell’in savaş sonrasında bu andlaşmanın savaş içi olduğu ve dolayısıyla kesin bağlılığın 
olmadığını savunsa da Stalin’in buna bağlı kalmasını engelleyememişti ve örneğin %10 etkisi 
öngörülen Yunanistan’ın iç savaşına karışmamasına etkili olmuştur. Ibid. 
5 Charles Gati, “From Liberation to Revolution, 1945-1956,” A History of Hungary, Ed. Peter F. 
Sugar, Indiana University Press, 1990, s. 369. 
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ülkede “yeni yön” diye adlandırılan yapısal reformlar sürecini başlatmasına olanak 

vermiştir. İki sene süren bu süreç, Moskova’nın yeni yönetiminin desteğinde Rakosi 

tarafından yapılan “sağa kayma” suçlamasıyla İmre Nagy’nin Başbakanlıktan 

uzaklaştırılmasıyla son bulmuştur6. Bu olay Macar halkı ve aydınların hayal 

kırıklılığı ve hoşnutsuzluğuna neden olup muhalefet sürecinin giderek Ekim 

1956’daki açık isyanın patlamasıyla sonuçlanmıştır. Yazın 1956’da Başbakanlık ve 

Parti Sekreterliğinde Rakosi’nin yerine Erno Gero’nun atanması herhangi bir 

değişiklik getirememiştir. 23 Ekim’de halk ve öğrencilerin greviyle ve barışçıl bir 

yürüyüşüyle başlayan bu isyan aniden devletin güvenlik güçleriyle silahlı 

çatışmasına dönüşmüştür7. Başkent’e çağrılan askeri birliklerin bazıları saflar 

değiştirerek muhaliflere silah sağlamışlar. 23-24 Ekim’de yapılan Parti’nin Merkez 

Komitesi toplantısı sonucunda Gero, Sovyetlere yardım çağrısı yaparak Başbakanlık 

koltuğuna İmre Nagy’nin atanmasını kabul etmiştir8. 

İkinci Dünya Savaşı bitiminde Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’nın kayıtsız 

şartsız teslimi ve 1947’de Paris Barış Andlaşmasını imzalamasıyla Avusturya ile 

bağlantısı koparmamak için Romanya ve Macaristan’dan askerleri çekmemiştir9. 

1955’te SSCB Avusturya ile ayrı bir andlaşmanın yapılmasıyla Macaristan’dan 

askeri birlikleri çekecekti, fakat birkaç gün öncesinde Varşova’da imzalanan 

‘Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım andlaşması’ bu ülkede Sovyet askerlerin 

bulunmasına hukuki bir zemin oluşturmuştur10. Böylece, Macaristan topraklarında 

bulunan Sovyet askeri birlikler, Gero’nun talebiyle başkent Budapest’e girerek 

                                                 
6 Ibid., s. 372-378. 
7 Soviet Military Intervention in Hungary 1956, Ed. Jeno Gyorskei, Budapest, Central European 
University Pres, 1999, s. 133. 
8 Gati, op.cit., s. 379; Gyorskei, op.cit., s. 133; 
9 Sander, op.cit., s. 198. 
10 Gyorskei, op.cit., s. 131. 
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hükümete sadık kalan Macar askerleriyle stratejik noktaları ve kamu binaları 

savunmaya alıp isyancılarla çatışmaya başlamıştır11. Muhalefeti yatıştırmaya yönelik 

Parti Sekreterliğine Gero’nun yerine, daha önce Rakosi tarafından hapsedilen eski 

komünist Janos Kadar’ın atanmasıyla yapılan değişiklik yararlı olmadı. Halkın isyanı 

büyüyerek artık Sovyetlerin askeri varlığına karşı yönelmiştir. Başbakan İmre Nagy 

28 Ekim’de yapılan açıklamada, isyancıların yanına çıkmış ve devrim komitesinin 

bazı taleplerini kabul edip Sovyet birlikleri bütün ülkeden çekmesi için Moskova ile 

görüşmeye başlayacağını söz vermiştir12. Görüşmeler sonucunda 30 Ekim’de Sovyet 

yönetimi, yapılan açıklamada ‘sosyalist uluslar arasında karşılıklı ilişkilerin ancak 

toprak bütünlüğü, devlet bağımsızlık ve egemenliği ve iç işlerine karışmama ilkeleri 

çerçevesinde kurulabileceği’ne vurgu yaparak Macar hükümetin talebine uygun 

olarak Budapest’ten askerlerin çekilmesine razı olmuştur13. Moskova’nın askeri 

yönetimi emriyle Sovyet askerleri Budapest’ten çekildi. Fakat, Ekim’in son 

günlerinden itibaren Macaristan topraklarında ve Macar sınırı yakınında bulunan 

çeşitli askeri birlikler hazır duruma getirilerek bazıları Macaristan’a sevk edilmeye 

başlamıştır14. 31 Ekim’de Başbakan Nagy, hükümette değişikliğin yapılmasıyla 

isyancıların kesin desteğini sağlayarak Macaristan’ın Varşova Paktı’ndan 

çekilmesiyle ilgili Sovyetler ile görüşmelerin başladığını duyurmuştur. Bu sırada 

Moskova, askeri yönetimine Macaristan’ı işgal etme planı hazırlatarak askeri 

birlikleri Macar topraklarına göndermeye devam etmekteydi. Bu olaylara karşı 

Başbakan Nagy uluslararası kamu oyuna seslenerek Varşova Paktı’ndan tek taraflı 

olarak çekildiğini ilan etmiştir ve aynı zamanda BM Örgütüne, Macaristan olaylarını 

                                                 
11 Ibid., s. 137-140. 
12 Gati, op.cit., s. 381. 
13 Gyorskei, op.cit., s. 146. 
14 Ibid., s. 141-142, 144-145. 
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incelemek ve Sovyet askerlerinin Macar toprakları işgalini durdurmak ve sona 

erdirmek için yardım talebiyle başvurmuştur15. BM Güvenlik Konseyi’nde 

SSCB’nın vetosuyla kararın alınmasının engellenmiş olmasına rağmen Macaristan 

durumu, BM Genel Kurulun 4.11.1956 tarihli 1004 (ES-II) sayılı kararına 

yansıtılmıştır16. Moskova yönetimi, BM nezdinde Macaristan ile ilgili olayların ele 

alınması, o anda sürdürülen Mısır-İsrail savaşındaki İngiltere ve Fransa’nın Süveyş 

Kanalına yaptığı ortak askeri müdahalesinden dikkatler çevirmeyi amaçladığını 

söylemekte, fakat BM Genel Kurulun Macaristan konusunda 4, 9 ve 10 Ekim’de 

kararların alınmasını engelleyememiştir17. 4 Kasım’da Sovyet askeri yönetimi “Vihr 

(Kasırga)” Operasyonunu hayata geçirmeye başlamıştır. Aynı gün Budapeşte’ye 

giren askeri birlikler Nagy yönetimini devirerek yeni hükümeti kurmuştur. Yeni 

yönetim ilk açıklamasında Sovyetler Birliği’ne çağrı yaparak ülkede isyanı 

bastırmak, hukuk ve düzeni sağlamak için yardım istemiştir18. Budapeşte’de ve 

bütün ülkede birkaç gün şiddetli çatışmalar sürerken bazı yerlerde isyancıların 

direnişi Kasım ortasına kadar devam etmekteydi. Bazı kaynaklara göre, bu 

harekatına Sovyet ordusunun 12 tümeninden askeri birlikler katılmıştır ve ülke 

düzeninin sağlamasında 60 binden fazla asker kullanılmıştır19. 

Uluslararası politikanın güç dengesine dayanarak yapılan ‘yüzdeler 

andlaşması’ sonucunda Macaristan’ın diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Sovyetlerin 

etki alanına bırakılması, bu devletin temel hakkı oluşturan bağımsızlık ve egemenlik 

ilkelerine sınırlanma getirildiği anlamına gelemez. Hem savaş sonunda bu ülkeyle 

yapılan Paris Barış Andlaşması gereğince hem de Macaristan’da Sovyet askerlerin 

                                                 
15 Gati, op.cit., s. 381-381. 
16 BM Genel Kurulun 4 Ekim 1956 tarihli 1004 (ES-II)sayılı kararı, [http://www.un.org//russian]. 
17 BM GK’nun 1004-1008 (ES-II) sayılı kararlar, [http://www.un.org//russian]. 
18 Gyorskei, op.cit., s. 161. 
19 Ibid., s. 183, 194. 
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bulundurulmasına hukuki zemin oluşturan Varşova Andlaşması’na göre, taraf 

devletler kendi aralarında ilişkileri “bağımsızlık ve egemenliğe karşılıklı saygı ve 

birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkelerine” uygun olarak sürdürmeyi taahüt 

etmişlerdir20. Varşova Andlaşması uyarınca, “taraf devletler uluslararası ilişkilerde 

kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinden kaçınacak ve tarafların birinin 

diğer bir devlet tarafından saldırıya uğraması durumunda bu devlete silahlı kuvvet 

kullanması dahil olmak üzere gereken bütün tedbirlerle yardım etmeye hazır 

oldukları” belirtilmektedir21. Sovyet yayınlarında ‘Macaristan’da Batının desteğiyle 

devrim karşıtı isyanın meydana geldiği’ yazılsa bile ülkenin dış saldırıya uğramadığı 

açıktır. Macaristan’da bulunan Sovyet askeri birliklerin Başbakan Gero’nun çağrısı 

üzerine ilk defa Budapeşte’ye girişi ve başkentte düzenin korumasına katkılar 

sağlaması, ‘meşru bir hükümetin çağrısı üzerine yabancı bir devletin müdahalesi’ 

çerçevesinde yasal bir zemin oluşturabileceğini düşünebiliriz22. Fakat, meşru bir 

hükümetin talebi üzerinde askerlerini çeken bir devletin daha sonra bütün ülkeyi 

işgal etmesine yasal bir zemini oluşturmak oldukça zor, hatta olanaksızdır. 4 

Kasım’da devrilenin yerine yeni oluşturulan hükümetin böyle bir çağrı yapmasına 

rağmen, Macaristan işgalinin daha önce başlayıp sürdürüldüğü görünmekte ve 

böylece bu çağrı, sadece müdahalenin hukuki bir çerçeveye oturtma çabasını 

oluşturmaktadır. Yeni hükümetin, BM Genel Kurulunun 1004 sayılı kararı protesto 

ederek Macaristan konusunun BM nezdinde tartışılmasına karşı çıkmıştı23. Böylece, 

yeni yönetim Nagy’nin girişimleri boşa çıkarmaya ve Macaristan’da olup bitenleri 

                                                 
20 “Varşavskiy dogovor 1955 goda (1955 yılı Varşova Andlaşması),” 
[http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/ 003/ 363.htm]. 
21 Ibid. 
22 İleride bu konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır, bkz: Christopher J. Le Mon, “Unilateral 
Intervention by Invitation in Civil Wars: the Effective Control Test Tested,” New York University 
Journal of International Law and Politics, Vol.35, No: 3, Spring 2003, s. 741-794. 
23 Gyorskei, op.cit., s. 164. 
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kabul ettirmeye çalışmakta, fakat Sovyet müdahalesinin hiçbir yasallığını 

sağlayamayacaktı. Sovyet yayınlarında konu olan bu olayların yalnızca ilk aşamasına 

değinilerek ‘Macaristan’da devrim karşıtı isyanının Macar ordusuyla ve devletin 

güvenlik güçleri tarafından kısa bir sürede bastırıldığı ve Sovyet askerlerin yalnızca 

onlara yardım ettiği’ yazılmaktaydı24. Fakat, Sovyetlerin Macaristan’a askeri 

müdahalesinin ikinci aşamasında yapılan geniş çaplı bir işgal operasyonu saklamak 

güçtür. Nitekim, 1991’de SSCB’nın resmi yetkilisi olan Grachov, 1956 Macaristan 

olayları kınayarak bunun bir hak ihlali olduğunu kabul etmiştir25. 

 

b. Çekoslovakya 

Macaristan’dan farklı olarak, Çekoslovakya’nın durumuna baktığımızda bu 

ülke Avusturya ile birlikte, Churchill ve Stalin’in ‘yüzdeler andlaşması’ kapsamı 

dışında kalarak kaderi savaş sonrası yıllarına bırakılmıştır. Ayrıca, bu devlet Nazi 

Almanyası’nın müttefiki de değildi, 1938’de Münih Konferansı’nda Batı devletlerin 

ihanetine uğrayan ve işgal edilen bir ülkedir. Böylece, savaşın bitmesiyle 

Çekoslovakya’da Batılılara nazaran daha çok Sovyetler Birliği’ne güveni 

duyulmakta ve ilk geçici hükümetinde Devlet Başkanı Beneş’in desteğiyle 

komünistlere yer verilmiş ve bazı önemli bakanlıkları dağıtılmıştır. 1946’da yapılan 

seçimlerde sosyalistlerin %51 oranla kazanması ve komünistlerin %38 oranla ikinci 

durumda olmasına rağmen, Komünist Parti’den Klement Gottwald başbakanlığında 

koalisyon hükümeti kurulmuştur. Şubat 1948’de komünistler devletin güvenlik 

makamlarının denetimi ele geçirerek silahlandırılmış 200 bin işçinin desteğiyle diğer 

                                                 
24 Ibid., s. 143-144. 
25 Ibid., s. 184. 
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hükümet üyelerini istifaya zorlamışlar26. Cumhurbaşkanı Beneş’in Mayıs ayında 

görevden ayrılması ve kısa süre sonra hastalanarak ölmesiyle Çekoslovakya’da da 

Stalin döneminin baskıcı yönetimi başlamıştır. 1968’e geldiğinde Çekoslovakya 

ekonomik bunalımlarla boğuşmakta ve ülke yönetiminde ciddi sorunlarla karşı 

karşıya kaldığı görünmektedir. Bunun önemli bir nedeni 1953’ten sonra hala anti-

Stalinist sürece girmemesi ve gerekli reformların uygulanmamasıdır. Böylece, 

Sovyetlerin desteğinde Ocak 1968’de Devlet Başkanı Antonin Navotny’nın Parti 

Başkanlığını Aleksandr Dubcek’e devretmesiyle Çekoslovakya’da reform sürecine 

yol açılmıştır27. İlk önce, bu süreç Moskova’nın hoş karşılamasına rağmen, daha 

sonra liberal reformların hızla gelişmesi Kremlin yönetimini endişelendirmeye 

başlamıştır. Bu konuda en önemli gelişmeler Dubcek’in Moskova’ya danışmadan 

Parti ve yönetim kadrolarında değişiklik yaparak liberal eğilimli kişilerin atanması 

yanında ülkede basın sansürünü kaldırıp çok partili sisteme geçme ortamını 

hazırlamasıdır28. Aynı zamanda Prag yönetiminin dış politikada açılımlara gitmesi 

özellikle izolasyonu kırmaya çalışan Doğu Almanya’yı alarma geçirmişti29. Dubcek 

reformları, Varşova yönetiminde Gomulka’ya karşı muhalefetinin yükselmesiyle 

Polonya’da bazı karışıklıkların meydana gelmesine neden olmuştur30. Bir süredir 

Romanya revizyonizmi ve diğer sorunlarla uğraşan Brejnev yönetimi, müttefiklerin 

baskısıyla Çekoslovakya sürecine müdahale etme ihtiyacı duymaya başlamıştır. 

Böylece, Mart ayında Dresden’de toplanan Varşova Paktı üyeler (Çekoslovakya 

yanında Doğu Almanya (GDR), Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve SSCB) Prag 

                                                 
26 Sander, op.cit., s. 206-208. 
27 H. Bert, İstoriya Sovetskogo Gosudarstva (Sovyet Devletinin Tarihi), Moskova, ‘Progress-
Akademiya’ Yayını, 1994, s. 470-471. 
28 Karen Dawisha, The Kremlin and the Prague Spring, Los Angeles, University of California Press, 
1984, s. 21-22. 
29 Ibid., s. 30-31. 
30 Ibid., s.27-28. 
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yönetimini uyararak Çekoslovakya’nın diğer komünist devletlerin istikrar ve 

güvenliğini tehdit ettiğini karar vermişlerdir31. Daha sonra, Moskova ile Prag 

yönetimiyle yapılan çeşitli temaslarda Kremlin’in Çekoslovakya’nın durumunun 

“normalleştirilmesi” gerektiği talebine karşı Dubcek’in bu sürecin halk tarafından 

desteklendiği ve her şeyin kontrol altında olduğu tutumuyla Sovyetleri ikna 

edemediği görünmektedir32. Bu ortamda Varşova Paktı müttefikleri, Temmuz’da 

yaptığı ve Çekoslovakya ve Romanya’nın katılmadığı Polonya’daki toplantısında, 

Prag yönetimine uyarı mektubunda “düşman güçler tarafından … Çekoslovakya’nın 

sosyalist topluluktan çekilme tehdidin oluşturulması ortak bir sorun halini aldığı”33 

belirtmişler ve bu durumda “herhangi bir sosyalist ülkede kardeş işçi halkının 

yardımına gitme” hakkı olduğunu ilan etmişlerdir34. Sonunda, 20-21 Ağustos’un 

gecesinde yarım milyonluk Varşova Paktı ordusu Çekoslovakya’yı işgal ederek 

Dubcek ve diğer liderleri yönetimden uzaklaştırdı. Fakat, Çekoslovakya halkının 

suskun direnişi ve dayanışması sonucunda, Dubcek yerine alternatif bir yöneticinin 

atanamadığından Moskova yönetimi işgali meşrulaştırma sorunuyla karşı karşıya 

kalmıştır. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Antony Navotny aracılığıyla sağlanan 

görüşmeler sonucunda çeşitli sınırlamalarla bağlı kalmak koşuluyla Dubcek yeniden 

iktidara getirilmiştir.  

Varşova Andlaşması devletleri, Temmuz 1968’deki toplantısında 

Çekoslovakya’ya müdahalesi, bu ülkede yapılması planlanan askeri manevralar 

çerçevesinde ‘Çekoslovakya’yı Batı’nın olası işgalinden kurtarma’ tatbikatı altında 

                                                 
31 Vernon V. Aspaturyan, “The Sovyet Union and Eastern Europe: The Aftermath of the 
Czechoslovak Invasion,” Czekoslovakya Intervetion and Impact, Editor William Zartman, New York 
University Press, 1970, s. 31-32. 
32 The Czechoslovak Socialist Republic, Editor Jan F. Triska, Baltimore, The John Hopkins Pres, 
1969, s. 131-132. 
33 Aspuryan, op.cit., s. 32. 
34 Triska, op.cit., s. 133. 
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uygulamayı planlamışlardır35. Fakat, daha sonra, Prag yönetimi Varşova Andlaşması 

ordusunun Çekoslovakya’ya çağrılmış olduğunu kabullenmekten özenle kaçınmıştır. 

Aynı zamanda, Brejnev yönetiminin Dubcek’i yeniden iktidara getirilmesiyle ‘çağrı 

üzerine işgal’ tezini ileri sürmesi kendi bakımından da sakıncalı olmuştur. Böylece, 

Kremlin, kendi askerlerini ülkede bulundurma olgusunu meşrulaştırma çabası 

çerçevesinde 18 Ekim 1968’de Prag yönetimi ile ‘Sovyet Askerlerinin Çekoslovak 

Sosyalist Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlandırılması’ andlaşmasını 

imzalayarak diğer devletlerin askerlerinin ülkeden çekilmesini sağlamıştır36. Fakat, 

andlaşmanın 2 maddesinde “Sovyet askerlerinin Çekoslovakya’nın iç işlerine 

karışmayacağı” hükmünü içermesiyle ilerideki gelişmede askeri varlığına dayanarak 

iç işlerine müdahale edilmesinin ayrıca yasaklandığı görünmektedir. Böylece, 1969 

Baharında yapılan Sovyetlerin iç işlerine müdahalesiyle Dubcek yönetiminin 

iktidardan uzaklaştırılması bu yeni imzalanan andlaşmaya da aykırı olmuştur. 

Ağustos 1968’de Çekoslovakya’ya yapılan çok taraflı askeri müdahalenin 

BM nezdinde tartışılmaması ve bu konuyla ilgili kararların alınmamasına rağmen 

hukuk dışı bir eylem olduğu şüphesizdir. Sovyetler Birliği tarafından yapılan bu 

meşrulaştırma çabalar ise yalnızca uluslararası hukuka uygunluğu bakımından 

kozmetik bir düzenlemenin sağlanmasından başka bir şey değildir. Sonuç olarak, bu 

müdahale ile SSCB, Varşova Paktı’nda kalan Doğu Avrupa ülkelerinin sosyalizm 

yolundan sapmasını engelleyecek olan ‘sınırlı egemenlik’ doktrinini uygulanmaya 

koymuştur37. Brejnev Doktrini olarak bilinen bu uygulama, belirli konularda ve 

sadece kendi etki alanında bulunan Doğu Avrupa ülkeleriyle sınırlı olsa bile 

                                                 
35 Ibid., s. 134. 
36 Ibid., s. 150. 
37 Bert, op.cit., p. 473. 
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uluslararası hukukla bağdaşmaz durumdadır. Böylece, Sovyetler Birliği artık her an 

böyle bir yasadışı hareketin yapılabileceğini göstermekteydi. 

 

2. Üçüncü Dünya Ülkelerinde Faaliyetler 

a. Uygulamada ve Uluslararası Platformda Sergilenen Gelişmeler 

Sovyetler Birliği, sosyalist kampı oluşturan ve batı sınırlarına bitişik olan 

Doğu Avrupa ülkelerinde böyle müdahaleci yaklaşımı sergilemesine karşın, yeni 

bağımsızlığı kazanmaya başlayan üçüncü dünya ülkelerine karşı politikasında 

değişik aşamalarda farklı yaklaşımı göstermekteydi. Moskova’nın bu ülkelerle 

ilişkilerine baktığımızda, savaşın bitmesiyle başlayan dönemde SSCB’nın askeri 

açıdan güçlü ve ekonomik açıdan güçsüz durumda bulunmasıyla sadece kendi ülke 

güvenliğini ilgilendiren stratejik konularla uğraşmakta ve hala bölgesel gücünde bir 

devlet konumunda olmaktaydı. Bu ilk aşamada Stalin yönetimindeki Sovyetler 

Birliği, sınır komşusu ve stratejik konumda olan devletler dışında (mesela İran, Köre, 

Türkiye) üçüncü dünya ülkelerle ilgilenmemekte olup hepsini Batı emperyalizmin 

‘lackey’leri olarak görmektedir38. 1955’te Khruşev’in iktidara gelmesiyle başlayan 

yeni dönemde Moskova yönetimi, Sovyetler Birliği’ni küresel bir güç yapma 

çabalarıyla ve aynı zamanda, ABD’nın genişleyen etkileri sınırlandırmak amacıyla 

üçüncü dünya devletleriyle dostluk ilişkilerini kurmak ve Batının eski sömürge 

ülkelerinde ulusal kurtuluş hareketlerini desteklemeye yönelmiştir. Mesela, 1955’te 

askeri malzeme ve silah sağlama anlaşmalarıyla başlayan Sovyet-Mısır ilişkileri daha 

sonra İsrail’e karşı Arapları desteklemesine dönüşmekte ve bunun yanında 

Moskova’nın Endonezya, Hindistan ve Gana gibi ülkelerle yeni yönetimlerine silah 
                                                 
38 Roger E. Kanet, “The Sovyet Union and the Third World from Khrushev to Gorbachev: the place of 
the Third World in the evolving Soviet global Strategy,” The Sovyet Union, Eastern Europe and the 
Third World, Editor Roger E. Kanet, Cambridge University Pres, 1987, s. 4. 
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transferi üzerinde işbirliği ilişkileri kurduğu görünmektedir39. Bu dönemde, 

gelişmekte başlayan ilişkiler, Sovyetlerin Üçüncü Dünya ülkelerinde Batıya karşı 

muhalif güçleri desteklemesiyle alternatif silah ve yardım kaynakların sağlanmasına 

dayanmaktadır. Aynı zaman, bu yaklaşımla Moskova yönetimi ABD ile açık ve direk 

çatışmalardan kaçınmaya da çalışmaktadır. Fakat bu işbirliği ilişkileri, hem 

desteklenen yönetimlerin güçlenmesi bakımından hem de Moskova’nın bunları 

denetlemesi açısından yetersiz kalmaktadır. Mesela, 1967’de yapılan yardımlara 

rağmen Mısır İsrail’e yenilmiştir ve 1969’da Moskova’nın karşı çıkmasına rağmen 

Nasır yönetimi yeni savaşı başlatmıştır. Bu savaşta İsrail’in ilerlemesine karşı 

bombardımanından savunmaya yardımcı olmak için 20.000 Sovyet askeri personeli 

Mısır’a gönderilmiştir40. Böylece, SSCB Üçüncü Dünya ülkeleriyle bağları 

sıkılaştırmak amacıyla silah transferleri yanında askerler ve güvenlik güçlerinin 

eğitimi, iktisadi yardım ve kalkınma projeleri gibi daha geniş işbirliği ilişkilerine 

gitmiştir. 1960’ların sonundan itibaren Khrushev yönetiminde başlayan işbirliği 

ilişkiler Brejnev tarafından yeni aşamasına götürülmektedir. Bu dönemde SSCB’nın 

10-15 yıl öncesine göre daha güçlü olması ve nükleer stratejik olanaklarında ABD’yi 

dengeleyecek duruma gelmesiyle Moskova yönetimi Üçüncü Dünya ülkelerle 

ilişkilerinde yeni stratejinin oluşturulmasına yönelmiştir41. 1970’lerde SSCB’nın 

Savunma Bakanı ağzından yeni bir doktrin ortaya atılarak “Sovyet Silahlı 

Kuvvetlerin görevi olarak anavatanı ve sosyalist kampı korunmasında sınırlı 

kalmadığı” ve “Batılı ‘emperyalist’ devletlerin saldırısına karşı dünyanın herhangi 

                                                 
39 Francis Fukuyama, “Military Aspekts of US-Soviet Competition in the Third World,” East-West 
Tensions in the Third Word, Editor Marshall D. Shulman, Printed in USA, 1986, s. 199. 
40 Ibid., s.201. 
41 Kanet, op.cit., s. 8. 
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bir yerinde direnişin oluşturulması gerektiği” söylenmektedir42. Böylece, uluslararası 

platformda, gelişmekte olan dünyanın Batının ‘emperyalist’ tehdidi altında olan 

ulusal kurtuluş hareketleri ve progresiv rejimlerin haklı davalarına destek sağlamak 

amacıyla siyasi ve hukuki dayanağın oluşturulması çalışılmaktadır. Bu yeni strateji 

çerçevesinde, Nasır’ın ölümüyle Mısır’ın ABD safına geçmesi ve diğer ülkelerde 

yapılan darbelerle Cezayir’de Ben Bela, Gana’da Nkruman, Endonezya’da Sukarno 

gibi yönetimlerin düşmesini önlemek amacıyla karizmatik milliyetçi liderlere 

bağlamak yerine bu ülkelerde Marksizm-Leninizm ideolojisine dayanan ‘öncü' 

(avangard) hareketlerin ya da partilerin (MLAP) kurulması ve güçlenmesine 

yardımcı olmaya yönelmiştir. Bu süreçlerin gelişmesi Küba, Doğu Almanya ve 

Çekoslovakya gibi müttefiklerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Nikaragua, Angola, 

Mozambik, Etiyopya, Somali, Benin, Güney Yemen, Vietnam, Laos, Kampuchea ve 

Afganistan gibi ülkelerde bu strateji benimsemekte ve avangard partileri 

güçlendirerek iktidara götürülmektedir. Örnek olarak, Sovyetlerin silah ve lojistik 

desteğiyle Kübalı askerler Afrika’ya getirilerek Angola iç savaşının MLAP’ın 

kazanmasını sağlamıştır. Bu süreçte, Doğu Almanya Angola’nın iç güvenlik 

aygıtının kurulması, Sovyet, Küba ve Alman danışmanları anayasanın yazılması ve 

parti kadroların yetiştirilmesi gibi kurumsal konularda yardımcı olmuşlardır43. 

1980’lere gelince, Moskova’nın bu yeni stratejinin uygulanmasının doruk noktasına 

ulaşması sonucunda 1979-1989’larda Sovyet askeri birlikleri Afganistan’a direk 

müdahalede bulunarak muhalif güçlerle savaşmaya gönderilmiştir44. 

                                                 
42 Ibid., s. 9. 
43 Fukuyama, op.cit., s. 202-204. 
44 Bu konu ayrıca ilerideki bölümde ‘çağrı üzerine müdahale’ konseptinde Afganistan başlığı altında 
ele alınacaktır, s. 29-33. 
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1953’te Stalin’in ölümü Sovyet yönetiminde ideolojik tartışmalara yol 

açmıştır. Bu tartışmalar Sovyetlerin dış politika alanına da yansıtılmıştır. Marksizm 

öğretilerinde komünizmin nihai zaferi dünya devrimine dayanmakta ve buna göre iki 

blok arasında Soğuk Savaş eninde sonunda sıcak çatışmalara dönüşerek sosyalist 

kampının zaferiyle sonuçlanacaktır. Fakat o gün koşullarında Doğu bloğun Batıya 

karşı göreli zayıflığın bulunması ve dolayısıyla iki ideolojik rakipler arasında 

gerginliğin tırmanmasına bir ara verilmesi gerekmektedir. Khrushev’a göre, dünyada 

sosyalist ülkelerin çoğalması ve kapitalist sisteme karşı büyük bir güç haline 

gelmesiyle birlikte artık sosyalizm-komünizm zaferinin sıcak çatışmadan farklı bir 

şekilde sosyalizmin cazibeliğine dayanarak ülkelerin iç dinamiğiyle yönetimin 

değişimiyle sonuçlanabilecektir. Bu yeni görüş, Şubat 1956’da Moskova’da 55 

ülkenin ‘kardeş parti’ temsilcilerinin katılımıyla toplanan Sovyetler Birliği Komünist 

Partisinin 20 Genel Kurultayı’nda (syezd) açıklanarak iç politikada ‘sosyalist 

rekabet’, dış politikada iki blok arasında ‘gerginliğin gevşemesi’ ve üçüncü dünya 

ülkelerinin ‘bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi’ yaklaşımı ilan edilmiştir45. Bu 

yaklaşıma dayanarak Sovyet yönetimi uluslararası alanda ‘barış içinde bir arada 

yaşama (peaceful coexistence)’ konsepti oluşturmuştur. Bu konsept, değişik sosyal 

sistemlerin varlığının kabulü, her bir ulusun ülkenin bütün siyasi ve toplumsal 

sorunlarla bağımsızca uğraşma hakkının kabulü, diğer ulusların egemenliğine saygı, 

yabancı ülkelerine iç işlerine karışmama prensibine bağlılık ve uluslararası 

uyuşmazlıkların görüşmelerle çözülmesine dayanmaktadır46. ‘Barış içinde bir arada 

yaşama’ farklı toplumsal sistemler arasında geçici bir ateşkes yada savaş yokluğu 

                                                 
45 Bert, op.cit., s. 386-387, 391-392. 
46 Victor. P. Karpov, “The Soviet Concept of Peaceful Coexistance and its Implications for 
International Law,” Law and Contemporary Problems, special issue: The Soviet Impact on 
International Law, Vol. 29, No: 4 Autumn 1964, s. 860.  
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anlamına gelmez, bunun uzun dönemli ve genel yaklaşımla uluslararası barışçı 

işbirliğin değişik formların oluşturulması ve geliştirilmesi demektir. ‘Barış içinde bir 

arada yaşama’ konsepti Birleşmiş Milletler Andlaşması’nda yer alan hükümler ve 

prensipleriyle denk düşmesi yanında, aynı zamanda, BM Güvenlik Konseyinin 5 

sürekli üyenin oybirliği kuralına bağdaştığı ve farklı toplumsal sistemler arasında 

ilişkilerde çoğunluk kuralı değil konsensusa ve karşılıklı saygıya dayanan işbirliğin 

olması gerektiği belirtilmektedir47. Böylece, bu konsept uluslararası hukuk 

kurallarında ve BM Andlaşmasında yer alan prensipleri teyit etmekte ve öte yandan 

da bazı durumlarda sorunların uluslararası hakem veya yargı önünde alınması 

yerinde siyasi görüşme ortamında çözülmesi gerektiğini savunmaktadır48. ‘Barış 

içinde bir arada yaşama’nın ana ilkeleri aşağıda özetlenmekte: 

1. Uluslararası uyuşmazlıkların çözülmesinde savaştan vazgeçilmesi ve 

bunların görüşmeleriyle halledilmesi. 

2. Ülkeler arasında eşitlik, karşılıklı anlayış ve güven. 

3. Her birinin menfaatleri göz önünde bulundurulması. 

4. Yabancı ülkelerin iç işlerine karışmaması. 

5. Bütün ulusların ülke sorunlarının bizzat kendileriyle çözülmesi hakkının 

kabulü. 

6. Bütün ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı. 

7. Eşitlik ve karşılıklı çıkar esasında iktisadi ve kültürel işbirliğinin 

geliştirilmesi49. 

Kremlin yönetimi, ‘barış içinde bir arada yaşama’ konseptini Sovyetler 

Birliği’nin uluslararası ilişkilerinin yürütülmesi bakımından ana dayanağı haline 
                                                 
47 Ibid., s. 861. 
48 Ibid. 
49 Ibid., s. 863-864. 
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getirmekte olup, bu konsepte dayanarak Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik 

politikaların ve bu politikalara göre uluslararası hukuk alanında temel yaklaşımın 

oluşturulmasına yönelmiştir.  

Sovyetlerin Üçüncü Dünya ülkelerini destekleme politikasına temel dayanağı 

BM Andlaşması ve ‘barış içinde bir arada yaşama’ doktrininde yer alan ‘halkların 

hak eşitliği’ ve ‘kendi kaderlerini tayin etme hakkı (veya self-determinasyon ilkesi) 

oluşturmaktadır. Bu haklar çerçevesinde, eski sömürge ülkelerinde özgürlük 

hareketleri ve yeni hükümetlerin desteklenmesi için uluslararası hukuk alanında 

belirli bir yaklaşım oluşturulmuştur. 1964’de ABD’nin Duke Üniversitesi’nde 

yapılan uluslararası konferansta Profesör George Ginsburgs, Sovyetlerin bu konuda 

yaklaşımı ele alınarak önemli değerlendirmeler yapmıştır50. Biz bu çalışmadan 

yararlanıp SSCB’nin Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik politikalarının uluslararası 

platformda nasıl savunduğunu ele alacağız. İlk önce, Sovyet tezinde ‘özgürlük 

savaşlar, halkını yabancı saldırılardan ve onları köleleştirme girişimlerinden 

savunmak; ya da halkını kapitalist kölelikten özgürleştirmek; ve son olarak 

sömürgeler ve bağımlı ülkeleri emperyalizm boyunduruğundan özgürleştirmek 

amacıyla yürütülmektedir’51. Bu amaçla yapılan savaşlar, değişik haller aldığı 

görünmektedir. Mesela, sömürgeci devlet ve özgürlük hareketi arasında veya eski 

sömürgeci devletin yada emperyalist gücün desteğindeki yönetim ve muhalefet 

güçler arasında savaşlar. Bu çatışmalar belirli ülkenin sınırlar çerçevesinde yapıldığı 

için daha çok iç savaş niteliğinde olmakta ve dolayısıyla, uluslararası hukuk 

açısından dış güçlerin buna karışması yasaklanmaktadır. Sovyetler bu duruma karşı 

                                                 
50 George Ginsburgs, “ ‘Wars of National Liveration’ and the Modern Law of Nations-The Soviet 
Thesis,” Law and Contemporary Problems, special issue: The Soviet Impact on International Law, 
Vol. 29, No: 4 Autumn 1964, s. 910-942. 
51 Ibid., s. 910. 
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çıkmakta ve kurtuluş savaşı niteliğinde olan bu çatışmalara uluslararası niteliğin 

kazandırılması ve her iki tarafın uluslararası hukukun korunmasına girmesi gerektiği 

savunmakta52. O zamanlar bakımından yalnızca devletlerin uluslararası hukuk kişi 

statüsünde olabileceği genel bir kabul görmesine rağmen Sovyet hukukçular 

“kurtuluş için mücadele eden uluslar” olarak, belirli yönetim düzeye ulaşan özgürlük 

hareketlerine de uluslararası hukuk statüsünün verilmesi ve bu düzeye göre belirli 

yetki ve sorumlulukların üstlenmesi gerektiği savunmaktadır53. Nitekim, bugün 

böyle bir statüsün artık var olduğunu da söyleyebiliriz54. Sovyetlerin savunduğu 

yaklaşımda, özgürlük savaşların uluslararası statüsünün kazanılmasının diğer bir 

sonucu, merkez (sömürgeci) ve taşra (sömürge) ülkeler arasında çıkan savaşın, 

sömürgeci devletin işgaline karşı yürütülmesi koşullarında olup ilk saldırının kim 

başladığına bakılmaksızın sömürge ülkenin ‘sürekli saldırı altında’ olduğu tezine 

dayanarak sömürgeci devlete karşı meşru savunma ve kolektif savunma faaliyetleri 

başlatabileceği ileri sürülmektedir55. Bu ‘sürekli saldırı altında’ bulunma tezi daha 

önce Lenin çalışmalarında ele alınan ‘savuma savaşı’ ve ‘haklı savaş’ kavramlarıyla 

ilgili fikirlerden geliştirerek BM Andlaşmasında yer alan hükümlere uyarlanmaya 

çalışılmakta. Bu konuyla ilgili, Sovyetler Birliği’nin ileri sürdüğü diğer bir tez, 

sömürge ülkelerini kendi kendini yönetme düzeyine (self-government) ulaştırmaya 

ve bağımsızlığı vermeye istekli olmayan sömürgeci devletlere karşı ‘halkların eşitlik 

hakkına ve self-determinasyon ilkesine’ dayanarak bağımsızlık mücadeleler 

sürdürme hakkının bulunduğu savunmaktadır56. Sovyet hukukçular, BM 

Andlaşması’nın 1 maddesi 2 fıkrasındaki ‘Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve 

                                                 
52 Ibid., s. 911. 
53 Ibid., s. 913. 
54 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003, s. 182. 
55 Ginsburgs, op.cit., s. 918-920. 
56 Ibid., s. 923. 
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kendi yazgılarını kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerinde … dünya barışını 

güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak’ deyimine atıfta bulunarak anılan 

ilkelerin dünya barışının önemli koşullarını oluşturduğunu belirtmektedir57. Böylece, 

sömürgeciliğin varlığı uluslararası barışı tehdit etmekte ve dolayısıyla self-

determinasyon ilkesinin ihlali aynı zamanda ‘barış içinde bir arada yaşama’ 

konseptine ve BM Andlaşmasına aykırı olmaktadır. Bu nedenle Moskova yönetimi, 

bütün devletlerin sömürge altında bulunan ülkelere kendi kendine yönetme düzeyine 

ulaşması ve bağımsızlığın kazanması için gereken yardım ve desteği sağlaması 

gerektiği savunmaktadır. 

Sovyetler Birliği kurtuluş mücadeleleri destekleme politikasına rağmen 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasında anılmayan ve uluslararası toplumun çatışmalara 

müdahalesi şeklinde olan barış koruma faaliyetlerine kuşkuyla bakmaktadır. 

Moskova yönetimi, özellikle, 1950’de Kore savaşı durumunda olduğu gibi BM 

Güvenlik Konseyi veto nedeniyle çalışamadığında “Barış için Birlik (Uniting for 

Peace)” kararı çerçevesinde örgütün barış gücü oluşturma yetkisi Genel Kurula 

verilmesine karşı çıkmakta ve böyle bir görevin ancak Güvenlik Konseyi 

yetkilerinde olduğunu savunmaktadır58. SSCB’nin barış koruma faaliyetlerine karşı 

tutumu genel olarak istenmediği bir barış operasyonuna katkılar sağlanmaması 

gerektiği açıklamalarıyla ifade edilmekte ve bu konuda Fransa gibi bazı devletler 

tarafından desteklendiği görünmektedir. Böylece, Sovyetler Birliği barış koruma 

operasyonların ‘devamlı üye’ yetkileri bulunduğu Güvenlik Konseyi düzeyinde 

kararlaştırılmasına yana olmaktadır, fakat bunun asıl amacı uluslararası alanda 

Moskova’nın desteklediği kurtuluş savaşları ve self-determinasyon mücadelelerine 
                                                 
57 Ibid., s. 927. 
58 Richard N. Gardnert, “The Sovyet Union and The United Nations,” Law and Contemporary 
Problems, special issue: The Soviet Impact on International Law, Vol. 29, No: 4 Autumn 1964, s. 855. 
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BM barış koruma operasyonlar çerçevesinde alternatif güçlerin karışmasını 

engellemesidir. 

 

b. Gelişmelerin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 

Sovyetler Birliği uluslararası platformda üçüncü dünya ülkelerine destekleme 

politikasında sömürge yönetiminden bağımsızlık kazanma sürecinin ilerlemesi için 

ulusal bağımsızlık hareketlerinin gelişmesi ve kurtuluş savaşların yürütülmesine 

uluslararası hukuk bakımından ve kendi resmi yaklaşımında yasal dayanaklar 

oluşturmaya çalışmakta. SSCB’nin savunduğu bu tezi uluslararası hukuk açısından 

tartışmaya açarak Moskova yönetiminin üçüncü dünya ülkeleri ve kurtuluş 

hareketleri uygulamadaki destekleme politikasının bu resmi yaklaşımıyla uyulması 

bakımından değerlendirmeye çalışalım.  

Sovyetler Birliği Üçüncü Dünya ülkelerine destekleme politikasını 

savunurken bu ülkelerde çatışmaların patlamasıyla kurtuluş savaşının yürütülmesi 

bireysel ve kolektif savunma hakkına dayanarak yapılabileceğini ileri sürmektedir59. 

Fakat, bu teze en önemli eleştiri kuvvet kullanmanın yasağı ve saldırı kavramının 

uluslararası hukuk kuralı olarak ortaya yeni çıkması ve sömürge topraklarının işgali 

yapıldığı zaman işlenmemesiydi60. Üstelik, saldırıya karşı bireysel ve kolektif meşru 

savunma hakkı kullanmak için saldırının başladığı andan kısa bir süre sonra 

yapılması ve BM Güvenlik Konseyi ‘uluslararası barış ve güvenliğin korunması için 

gerekli önlemler alıncaya dek,’ sürdürülebilmesi gerekmektedir61. Öte yandan, 

                                                 
59 Ibid., s. 928. 
60 Ibid., s. 921. 
61 Sertaç H. Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, 
Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s. 134-137, 140; bakınız: Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ve Uluslar arası Adalet Divanı Statüsü, Madde 51, Ankara, BM Enformasyon Merkezi, s. 
27. 
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Sovyetlerin savunduğu içsavaşın uluslararasılaşmış hali, devlet hükümetine karşı 

silahlı mücadele veren güçlere ‘savaşan (belligerent)’ statüsünün verilmesi veya bu 

çatışmalara yabancı bir devletin karışmasıyla ortaya çıkmaktadır62. Bu koşullarda 

eski sömürgeci devlet desteğindeki ülke yönetimine karşı muhalif güçlerin çatışması 

durumu uygun görülmekte. Fakat, 1970’lere kadar genel kabulü olarak, “ulusal 

bağımsızlık savaşları” iç savaş niteliğini taşımaktaydı ve ancak Cenevre 

Sözleşmelerine 1977 Uluslararası Çatışmalarda Mağdurların Korunmasına İlişkin I. 

Ek Protokolünün imzalanmasından sonra bu nitelikli çatışmaların uluslararasılaşmış 

bir silahlı çatışma olarak değerlendirilmeye başlamıştır63. BM Andlaşmasına kadar 

varolan yapılageliş kurallarına göre iç çatışmaların uluslararası niteliğin kazanması 

çatışmaların gelişmesinin üç duruma bağlı olduğu belirtilmekte; isyan (rebellion) 

halinde resmi yönetimin ülkenin yaklaşık tümünü denetim altında tutmakta, 

ayaklanma-ihtilal (insurgency) halinde resmi yönetime karşı ayaklananların ülkenin 

önemli bölümünü denetim altına geçirmekte ve savaş (belligerency) halinde resmi 

hükümete karşı mücadele eden güçlerin ülkenin aşağı yukarı yarısını ellerinde 

bulundurmakta olup, son iki durumun tanınmasıyla yabancı devletin ayaklananlara 

her türlü yardım etme hakkı bulunmaktaydı64. Fakat, BM dönemin başlamasıyla ‘iç 

işlerine karışmama’ ilkesinin genel kabul görülmesi nedeniyle iç çatışmalara üçüncü 

devletin müdahalesinin uygunluğu tartışmalı bulunmakta ve bu konuda 1986’da 

Uluslararası Adalet Divanı, ‘Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nikaragua’da ve Nikaragaua’ya Karşı Askeri ve Yarı-Askeri 

Faaliyetleri)’ Davasında ‘çağdaş uluslararası hukukta yabancı devlet ülkesine 

muhalif güçlerini desteklemek amacıyla böyle genel bir müdahale hakkının 
                                                 
62 Pazarcı, op.cit., s. 532. 
63 Ibid., s. 535. 
64 Le Mon, op.cit., s. 746-749. 
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bulunmadığı’na karar vermektedir65. Nitekim, bugünkü uluslararası hukukta, iç 

savaşta ‘belligerency’ durumun tanınması üçüncü devleti bakımından tarafsızlık 

hukuku kurallarını uygulaması gerekmektedir66. 

Sovyetler Birliği, Stalin döneminde Üçüncü Dünya ülkelerini desteğinden 

mahrum bırakmıştır. İkinci aşamada, Khruşev’in ‘barış içinde bir arada yaşama’ 

politikasını ilan etmesiyle bağımsızlığı yeni kazanan Üçüncü Dünya ülkelerini 

kapitalist veya sosyalist düzenlerin kurulmasına bakılmaksızın kendi safına çekmek 

amacıyla desteklemeye başlamıştır. Bu dönemde Moskova daha çok iktidarı 

kazanmış olan resmi yönetimleriyle işbirliği ilişkileri sürdürmek suretiyle bu 

devletlere silah transferi ve sınırlı iktisadi yardımlar yapmaktadır. Destek 

faaliyetlerinin yeni bağımsızlığı kazanan devletlerin egemenlik haklarına dayanarak 

istek ve onay çerçevesinde yapılması, uluslararası hukukun hiçbir kural ve ilkesini 

ihlal etmemekteydi. Üçüncü aşama, Brejnev yönetiminde gerçekleşmeye başlayarak 

Sovyetler Birliği’nin Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik daha etkin politikayı 

sürdürmesine dönüşmüştür. 1960’ların sonundan itibaren Moskova yönetimi eski 

sömürge ülkelerinde öncü partilerini oluşturma politikasını benimsemiştir. Bu 

politika çerçevesinde yapılan yönetici kadro ve personelin eğitimi, teknik, ekonomik 

ve diğer yardımlar uluslararası hukuku çiğnemek anlamına gelmemesiyle birlikte, 

içsavaşlar sırasında silah yardımı ve askeri personel desteği veya darbelerin 

hazırlanmasında güvenlik güçlerin eğitimi, darbe planları ve istihbaratın sağlanması 

artık bu çizgiyi aşmaya başladığı görünmektedir. Fakat, Sovyetler Birliği ilk önce, 

böyle aşırı tutumundan kaçınmaya çalışarak bu konuda kendi müttefikleriyle önemli 

görüş ayrılığına gitmiştir. Mesela, Küba, Latin Amerika’da gerilla savaşların 

                                                 
65 Ibid., s. 750, dipnot 30. 
66 Pazarcı, op.cit., s. 533. 
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desteklenmesi ve devrim ihracı yapılması gerektiği savunmakta ve bu konuda 

Sovyetleri eleştirerek iki müttefik arasında gerginliğin yaratılmasına neden 

olmuştur67. 1970’lerde SSCB ve ABD’nın bazı ülkelerde karşıt tarafları desteklemesi 

ortamında Moskova yönetimi iç çatışmalarda daha açık ve sert bir yaklaşımı 

benimsemekte ve yukarıda değinilen “Batı ‘emperyalizmin’ saldırısına karşı 

dünyanın herhangi bir yerinde direnişin oluşturulması gerektiği” yeni Brejnev 

doktrini ilan ederek kendi politikasına dayanak oluşturmaya çalışmaktadır. Üçüncü 

dünya ülkelerinde, mesela Angola ve Etiyopya’da olduğu gibi iç çatışmalarda 

MLAP’nın açıkça desteklenmesi, uluslararası hukukta öngörülen tarafsızlık kuralının 

çiğnenmesi anlamına gelerek iç işlere karışmama ilkesini ihlal etmektedir. Fakat, 

Sovyetler bu ülkelere karışması Küba, Yemen ve diğer sosyalist devletlerin 

desteğiyle yaptığı ve direk kendi askeri birlikleri göndermediği nedeniyle doğrudan 

askeri müdahale oluşturmadığını söyleyebiliriz. Nitekim, bir yandan 1970’lerde 

kurtuluş savaşlarının uluslarasılaşmış niteliği kazanması ve öte yandan karışmanın iç 

çatışmanın kademeli ortamına bağlı kalmasının hala yankı uyandırılması 

nedenleriyle ‘belligerency’ halinde müdahalenin yasaklanması henüz kesin bir kural 

haline gelmemesi ortamında bu konuda tartışmalı durumun devam ettiği 

görünmektedir. Bunun sonucunda, Sovyetler Birliği’nin Üçüncü Dünya ülkelerine 

yönelik bu aşamada yapılan faaliyetler, ‘dolaylı müdahale’ niteliğinde olup68, BM 

Andlaşmasında öngörülen içişlere karışmama ilkesini ihlal etmesi yanında, ‘jus 

cogens (amir veya katı kurallar çekirdeği)’ kapsamında olan kuvvet kullanma 

yasağına girmeyerek kuvvet kullanmanın daha düşük kategorisine ait olmaktadır. 

 

                                                 
67 Fukuyama, op.cit., s. 203. 
68 Başeren, op.cit., s. 100. 
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3. Afganistan  

Sovyetler Birliği’nin Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik politikasının son 

aşamasını temsil eden tek bir örneği Afganistan müdahalesi olarak gösterebiliriz. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Afganistan, Sovyetler ve Amerikalılar arasında etki 

mücadelesi alanı oluşturmuştur. 1950’lerde Washington, Moskova’ya bir ölçüde 

daha yakın olan Kabil yönetimine sürekli bir alternatif kaynağı olarak ekonomik ve 

siyasi desteğin sunmaya devam etmekteydi. 1973’te eski Başbakan Prens Daud 

Afganistan Demokratik Halk Partisi (ADHP)’nin Parçam Grubu işbirliğiyle ülkede 

askeri darbeyi gerçekleştirerek Afganistan Cumhuriyeti ilan etmiştir. ABD yönetimi 

Daud iktidarı kısa süre sonra tanıyıp yeni Afganistan yönetimi kendi yanına çekme 

çabaları canlandırmıştır. Fakat, Daud’un Washington çabalarına yanaşmaması 

nedeniyle ABD, Pakistan aracılığıyla İslamcı savaşçılara mali desteğin sağlanması ve 

etnik azınlıkların kışkırtması gibi daha sert yöntemlere başvurduğu görünmektedir69. 

ADHP veya mücahitler seçenekleri karşısında kalan Daud, solculara karşı baskı 

politikasını benimseyerek 27 Nisan 1978’de yeni bir darbeye neden olmuştur. 

Sovyetlerin örgütlenme desteğiyle gerçekleşen ‘Nisan Devrimi’ sonucunda iktidara 

gelen Nur Mohhamad Taraki liderliğindeki ADHP Afganistan Demokratik 

Cumhuriyeti ilan etmiştir. ADHP rejiminin kurulmasıyla parti içindeki Taraki 

öderliğinde Halk ve Babrak Karmal önderliğinde Parçam fraksiyonlar arasında 

çelişkiler büyümekte. Daha sonra Parçam liderlerinin yurtdışındaki görevlere 

atanmasıyla yönetim içinde dualizme son verilmiştir. Bu sırada ADHP yönetiminde 

hızla yükselen Hafizullah Amin Taraki liderliğine meydan okuması ve ülkede sosyal 

programın uygulanmasında baskıcı yöntemlere başvurması nedenleriyle Sovyetler 

                                                 
69 Hafizullah Emadi, “New world order or disorder: armed struggle in Afganistan and United States’ 
foreign policy objectives,” Central Asian Survey, No:18(1), 1999, s. 55. 
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gözlerinde ‘güvenilmez’ kişi olmaya başlamıştır. Eylül 1979’da Taraki’nin 

anlaşılmaz koşullarda ölmesi sonucunda ülke yönetimine Amin’in geçmesi 

Moskova’nın müdahale kararı almasına yakın nedeni oluşturmuştur70. 27 Aralık 

1979’da Begram üssü üzerinden gelen Sovyet askerleri Amin’e karşı darbe 

gerçekleştirip Babrak Karmal’i iktidara getirmişlerdir. Aynı gün, yedi motorize 

tümen Sovyet-Afgan sınırı geçerek ülkenin önemli şehirlerinde kontrol sağlanmaya 

yönelmişlerdir. Sovyet medyasında açıklama yapan Babrak Karmal, Amin’in 

iktidardan uzaklaştırıldığı ve Sovyet askerlerin 1978’de imzalanan Dostluk 

Andlaşması’na dayanarak Afganistan’a yardım etmeye çağrıldığını duyurmuştur71. 

Afgan olaylarla ilgili ilk yorum 31 Aralık’ta ‘Pravda’ gazetesinde verilmiştir. Buna 

göre, Hafizullah Amin reaksiyon güçlerin “yardımcısı” olmaktaydı ve bu nedenle 

Taraki önderliğindeki Afganistan’ın resmi yönetimi devretmiştir. Böylece, ABD, 

“Afgan halkı boyunduruk altına almak” ve Afganistan’ı İran yerine SSCB’nın 

‘güney sınırları’ndaki operasyonlara üs olarak kullanmak için ortam 

hazırlamaktaydı72. 

Daha önce belirtildiği gibi, içsavaşlara resmi bir yönetime karşı ayaklanan 

güçler tarafında üçüncü devletin karışması çatışmanın gelişme aşamasına bağlı 

olarak yapılabileceği durumu artık geçerli değildir. Fakat, bu karışmanın resmi 

yönetim tarafında olması devletin daveti üzerinde yapılabileceği ve uluslararası 

hukuk açısından geçerliliği sağlayabileceği iddia edilmektedir73. Christopher J. Le 

Mon yaptığı araştırmada hem teorik dayanaklar hem de uygulanmadaki çeşitli 

olayları inceleyerek üçüncü devletin içsavaşlara resmi yönetim tarafında müdahalesi 

                                                 
70 Robert S. Litwak, “The Soviet Union in Afganistan,” Foreign Military Intervention, The Dinamics 
of Protracted Conflict, Editor Ariel E. Levite, New York, Columbia University Pres, s. 74. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Le Mon, op.cit., s. 791 
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belirli koşulların yerine getirilmesiyle uluslararası hukuk açısından geçerli olacağını 

belirtmektedir. İlk olarak, davet eden hükümet tanınmış bir devletin yasal 

(legitimate) yönetimi olması gerekmektedir74. İkincisi, müdahalenin, daha önce iki 

devlet arasında imzalanan bir andlaşmaya dayanarak yapılması ve bu andlaşmada 

öngörülen koşulları aşmaması gerekmektedir75. Son olarak, içsavaşın ‘belligerency’ 

haline ulaşması, resmi hükümetin artık devletin yasal yönetimi olup olmadığı 

konusunda tartışmalı durumun yaratılmasıyla müdahaleye davet etme yasallığının 

sorgulanmasına yol açmaktadır76. Nitekim bugün uygulanan uluslararası hukukta 

belirli bir ülkenin içsavaşına ‘belligerency’ durumunun tanınmasıyla üçüncü 

devletler bakımından tarafsızlık hukuku kurallarının uygulaması gerekmektedir77. 

Afganistan olayına gelince, Nisan 1978’de darbe sonucunda iktidara gelen Taraki 

liderliğindeki ADHP yönetimi kısa süre içinde birkaç yabancı devletler tarafından 

tanınması (en azından sosyalist ülkeler) önemli bir yasallık sorunu yaratmamaktadır. 

Yazın 1978’de ABD desteğinde ve Pakistan aracılığıyla mücahit direnişinin 

canladırıldığı ortamında Taraki ülkede sosyal reformlar ve kalkınma programının 

uygulanmasına SSCB’nın desteği sağlamak amacıyla Aralık ayında Moskova’ya 

giderek iki devlet arasında 20 yıl ‘Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Andlaşması’nı 

imzalamıştır. Bu andlaşmada değişik alanda iki taraflı ilişkilerin pekiştirilmesi 

yanında, Afganistan tarafının Brejnev’in 1969 Asya kolektif güvenlik planı kabul 

etmesiyle iki ülkenin ortak güvenliği korumak için “gerekli önlemler” alınması 

kararlaştırılmıştır78. Eylül 1979’da Taraki’nin öldürülmesiyle iktidara gelen Amin’in, 

Aralık ayında yapılan darbeyle iktidardan uzaklaştırılmasında Sovyetlerin ülkeye 

                                                 
74 Ibid., s. 745. 
75 Ibid., s. 753-754. 
76 Ibid., s. 754. 
77 Pazarcı, op.cit., s. 533. 
78 Litwak, op.cit., s. 73. 
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davet etmesi hangi resmi kurum tarafından yapıldığı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Gerçi, darbenin Sovyet askerler yardımıyla yapılması sırasında ADHP’nın diğer 

lideri olan Babrak Karmal’in Radio Kabil ve Sovyet TASS yayınlarında 

açıklamasıyla bu yetkileri ellerine almış olmasına rağmen, onun o anda tanınmış bir 

yeni yönetim başkanı olduğu tartışmalıdır. Ocak 1980’de yapılan BM Güvenlik 

Konseyi toplantısında Karmal yönetimi, bu konuda savunma yaparken hem Taraki 

hem de Amin liderliğinde Afgan yönetimin Sovyetlere böyle çağrıların yapıldığı ve 

Aralık darbesi sırasında bunun bir daha tekrarlandığını iddia etmektedir79. Sovyetler: 

aynı şekilde bu müdahalenin davete dayanarak yapıldığı ve yasal olduğunu 

savunmaktadır80. İki gün süren tartışmalar sonucunda BM Güvenlik Konseyi, 

Sovyetlerin müdahalesini kınamakla ilgili karar tasarısına 15 üyeden 13’ünün olumlu 

oy verilmesine rağmen SSCB’nın vetosuyla karar alamamıştır81. Fakat, 14 Ocak’ta 

BM Genel Kurul bu konuda Güvenlik Konseyinin karar tasarısından esenlenerek 

Sovyetlerin Afganistan müdahalesini kınayan ES-6/2 (1980) nolu kararı almıştır. Bu 

kararda Afganistan müdahalesinin ‘BM Andlaşmasında öngörülen devletin 

egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına saygı’ ilkesinin ihlali olduğu 

belirtilerek yabancı askerlerinin Afganistan’dan derhal ve koşulsuz çekilmesine 

çağrılmaktadır82. Bu karar, bağlayıcı niteliği taşımamasına rağmen, uluslararası 

kamuoyunda Sovyetlerin Afganistan müdahalesinin kınanmasını teyit etmekle 

birlikte, bu koşullarda yapılan müdahalenin yasadışı olması konusunda ‘opinio juris 

(kuralın manevi unsuru)’in oluşmasında katkıda bulunmaktadır. Değerlendirilme 

yaparsak, bu müdahale yasal olabilecek resmi davet üzerine karışma koşullarına 

                                                 
79 Le Mon, op.cit., s. 780, Dipnot 155. 
80 Ibid., s.780, Dipnot 157. 
81 Ibid., s. 781. 
82 BM Genel Kurulun 14.01.1980 tarihli ES-6/2 sayılı kararı, [http://www.un.org/russian/ha/ 
afghanistan/docs/ ares_6-2.pdf] 
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uymayarak davet eden kaynağın yasal olmadığı gösterilmiştir. Bunun yanında 

1978’de yapılan Dostluk Andlaşması’nda ortak güvenliği için ‘gerekli tedbirler’in 

alınması daha çok Afganistan’da yabancı desteğiyle resmi yönetimine karşı 

mücadele eden mücahit hareketlerinin bastırılması için öngörülmekte ve Kabil 

yönetiminin devrilmesi ya da yasal yönetimi yeniden iktidara götürülmesi anlamında 

gelmemekteydi. Nitekim, bu konuda Afgan yönetimi, BM Güvenlik Konseyinde 

yapılan tartışmada ‘dışarıdan kaynaklanan saldırı ve tehditlerinden korunmak’ askeri 

yardımın ana amacı oluşturduğu belirtmektedir83. Böylece, Sovyetlerin Afganistan 

müdahalesi, daha önce yapılan andlaşma koşullarını aşmasıyla BM Genel Kurulunun 

‘saldırı’ tanımıyla ilgili 3314 nolu kararında ‘t’ bendindeki hükmüne göre silahlı 

saldırıyı oluşturacak eylemin kapsamına girmektedir84. Bu sonuçlar, SSCB’nın 

Afganistan politikasında artık jus cogens niteliğinde olan kuvvet kullanma yasağını 

da ihlal ettiği görünmektedir. 

 

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kuvvet kullanması ile 

ilgili politikasına baktığımızda uluslararası platformda sergilenen kuvvet 

kullanmama yaklaşımında uygulamada bazı istisnalara gidilmekteydi. Bu istisnalar 

sosyalist bloğu oluşturan ve stratejik açıdan SSCB’nın güvenliğine direk bağlantılı 

olan Doğu Avrupa ülkelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, ‘öncü parti’ aracılığıyla 

Moskova ile çok yakın bağları olan Üçüncü Dünya ülkesi Afganistan, Sovyetler 

Birliği’nin güney komşusu olduğu nedeniyle direk askeri müdahalesine konu 

olmuştur. Başka bir değişle, stratejik ve ideolojik açıdan önemli olan ülkeler 

sosyalizm yoldan sapması ve tehdit altına girmesini önlemek için Sovyetlerin direk 
                                                 
83 Le Mon, op.cit., s. 780. 
84 Bkz. BM Genel Kurulu’nun 14.12.1974 tarihli 3314 (XXIX) sayılı kararı, Opredeleniye agressii 
(Saldırı Tanımı), [http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm]. 
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askeri müdahalesine neden olmaktaydı. Bu politikalara dayanak sağlanmak için 

Doğu Avrupa ülkeler için Varşova Paktı ve Brejnev doktrini, Üçüncü Dünya ülkeler 

için Asya’nın kolektif güvenlik planı ve yeni Brejnev doktrini oluşturulmuştur. Bu 

doktrinler çerçevesinde, Moskova, yaptığı askeri müdahaleleri yasallaştırmak için 

uluslararası hukuk açısından meşru olabilecek tek bir yolu seçerek ‘davet üzerine 

karışma’ dayanağını oluşturmaya çalışmıştır. Sovyetler yönetimi, Çekoslovakya 

olaylarında bunu yapamadığında Macaristan ve Afganistan durumlarında ‘resmi 

daveti üzerine askeri müdahale’nin hukuksal dayanağına sığınmıştır. 

 

B. SSCB Sonrası Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikası 

1. 1992-1995 Yılları 

1985’te SSCB’de Mihail Gorbachev’in iktidara gelmesiyle Batı ile başlayan 

yumuşama ve dostluk ilişkilerini kurma sürecinde Mart 1991’de Varşova 

Andlaşması’nın feshedilmesi ve Aralık ayında Sovyetler Birliği’nin dağılması 

sonucunda yeni doğan Rusya Federasyonu (RF) devleti artık Batıdan gelen esas 

tehdidi hissetmemektedir. Böylece, SSCB’nın halefi olan ve ‘dünya devrimi’ 

ideolojisini terk eden bu yeni devletin dış politikasında genel olarak Batı ve özellikle 

ABD ile ilişkilerini geliştirmek ve aynı zamanda liberal reformlara ve piyasa 

ekonomisine geçme sürecine destek sağlamak amacıyla ‘batıcılık’ yaklaşımını 

benimsemiştir. Bu politikanın mimarı olan RF Dışişleri Bakanı Andrey Kozyrev’in 

1996’ya kadar iktidarda kalmasıyla bu yaklaşımın izlenimleri sürdürmeye devam 

etmekteydi85. Fakat, liberalleşme ve Batı ile yakınlaşma politikasının duygusal 

ortamı (eforiya) fazla sürmeden SSCB’nın dağılması sonucunda ortaya çıkan yeni 

                                                 
85 Ludmila Selezneva, “Post-Soviet Russian Foreign Policy: Between Doktrin and Pragmatism,” 
European Security, Vol.11, No: 4, 2004, s. 13. 
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siyasal ve jeopolitik koşullar gereğince Rusya’nın daha pragmatik bir yaklaşımı 

benimseme ihtiyacı duyulmuştur. 1992-1993 yıllarında kendi iç sorunlarıyla 

uğraşmakta olan Moskova yönetimi bu duygusal ortamı çerçevesinde NATO’nun 

genişlenmesi ve eski Sovyet Cumhuriyetleriyle bağların gevşedilmesi gibi konular 

bakımından önemli eleştiriler alarak dış ilişkiler alanında ‘real’ politikaya dönmeye 

yönelmiştir. 1993 başlarında Kozyrev, Rusya’nın dış politika konsepti niteliği taşıyan 

belgeyi hazırlayarak Rusya Parlamentosu (Duma) incelenmesine sunmuştur. Bu 

belgenin ana hatları şöyle özetleyebiliriz: 

-Rusya Federasyonu’nun birlik ve toprak bütünlüğü korumak; 

-Rusya etrafında ortaya çıkan çatışmaların çözümlenmesini sağlamak ve 

komşu ülkelerinde yaşayan etnik Ruslar ve Rusça-konuşanların azınlık ve insan 

haklarını korumak; 

-Bütün eski Sovyet topraklar Rusya çıkarlarının yaşamsal alanı 

oluşturmakta ve inkar edilemez olmakta; 

-Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) işbirliğin değişik şeklindeki 

çıkarların ortaklığı ve gönüllü katılıma dayanan ve egemen birimlerin etkin 

uluslararası birliği olacak olan devletlerarası kuruluşa dönüşmesini sağlamak; 

-START II Andlaşması dahil silah denetimi ve silahsızlanma tedbirleri 

desteklemek, eski SSCB topraklarındaki nükleer silahları Rusya elinde toplamak, 

füze teknolojisinin ihracının denetimi ve Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 

Sözleşmelerinin kabulü sağlamak; 

-Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ile ilişkileri güçlendirmek; 
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-Asya uluslarıyla yakın temasları geliştirmektir86. 

Gördüğümüz gibi, Kozyrev önderliğiyle Rusya dış politikasında batıcılık 

unsuru devam etmesiyle birlikte, Moskova’nın güçlü devlet geleneği ön plana 

çıkarılarak eski Sovyet topraklarında güvenliği sağlamak ve yaşamsal etkilerini 

sürdürmek amacıyla daha gerçekçi ve pragmatik yönleri benimsenmiştir. Böylece, 

yeni Rusya Federasyonu devleti, güvenlik alanında hem SSCB’den kalan ve hem de 

yeniden ayarlanması gereken değişik konularla uğraşmaya zorunda kalmaktadır. 

Önde gelen konulardan biri ABD ve eski Sovyetler Birliği arasında 1991’de yapılan 

ve yarıda bırakılan nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili START-I Andlaşması 

yanında 3 Ocak 1993’te imzalanan START-II Andlaşması olmaktadır. Buna göre, 

Taraflar nükleer kapasitelerin 2/3 oranında indirilmesi çalışmaları 2003 yılına kadar 

tamamlanacağı öngörülmüştür87. Moskova yönetimi ülkede bulunan nükleer-füze 

potansiyelini, bazı sistemlerin kullanış süresinin tamamlanması ve mali yetersizliği 

nedenleriyle eski düzeyde sürdüremeyeceği görünmekte88. Bu nedenle, START I ve 

II andlaşmalarının önemi nükleer silahların karşılıklı olarak indirilmesini sağlayarak 

daha düşük seviyede olsa da etkin bir nükleer gücünü korumayı devam ettirmektir. 

Bu durum Rusya’nın güvenlik politikasına ve yeni Askeri Doktrini’ne yansıtılmıştır. 

ABD ve RF’yi ortaklaşa ilgilendiren diğer bir konu, eski Sovyet Cumhuriyetleri 

(Ukrayna, Belarus ve Kazakistan) topraklarında bulunan nükleer silahların 

arındırılması süreci olmaktadır. Ortak çabalar sonucunda bu ülkelerde bulunan 

nükleer silahlar yok edilmiş veya sökülerek Rusya’ya gönderilmiştir. Böylece, 

                                                 
86 Alvin Z. Rubinstein, “The transformation of Russian Foreign Policy,” The International Dimension 
of Post-Communist Transitions in Russia and the New States of Eurasia, Edited by Karen Dawisha, 
New York, M.E. Shape, 1997, p. 42. 
87 Mesut Hakkı Caşın, Rus İmparatorluk Stratejisi, Ankara, ASAM, 2002, s. 287-288. 
88 “Kontseptsiya printsipov voennoi reformı Rossiyskoi Federatsii (Rusya Federasyonu’nun Askeri 
Reformu Prensiplerinin Konsepti),” Mirovaya Ekonomika i Mejdunarodniye Otnoşeniya (Dünya 
Ekonomisi ve Uluslar arası İlişkiler), No: 11, 1997, s. 45. 
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Kazakistan örneğinde olduğu gibi imzalanan çok taraflı andlaşmalarla nükleer 

silahlardan arındırılan ülkeler kendi milli güvenliği büyük nükleer devletlerin 

güvencesine bağlanmıştır89. Rusya’nın güvenlik politikasının şekillendirilmesinde 

yer alan diğer önemli bir unsur Sovyetler Birliği zamanında imzalanan Avrupa 

Konvasiyonel Kuvvetler Andlaşması’nın (AKKA) uygulanmasıdır. Doğu 

Avrupa’dan çekilen askeri birliklerin eski Sovyet topraklarında AKKA’da belirtilen 

kanat tabanlarına uygun bir şekilde yerleştirilmesi sorunu yanında, aynı zamanda, 

silahlı kuvvetlerin yeni bağımsız devletler arasında paylaşılması AKKA’da 

belirlenen sınırlanma oranı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. AKKA’nın yeni 

devletler tarafından uygulanması ile ilgili Andlaşma 15 Mayıs 1992’de Taşkent’te 

imzalanmıştır. Fakat, Kafkaslarda ve Moldova’da çatışmaların sürmesi nedeniyle 

gerekli onaylanma işlemlerin gecikmesi ve diğer önemli sorunların çıkması bu 

andlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemekteydi. AKKA’nın uygulanmasıyla ilgili 

sorunlar Rus askerlerin eski Sovyet topraklarından çekilmesiyle birlikte yeni 

devletlerin ülkelerde bulunan Sovyet ordusuna ait silahların götürülmesine karşı 

çıkması, bölgede meydana gelen çatışmalara askeri kuvvetlerin karışması ve silah 

transferlerin denetimsiz kalmasından kaynaklanmaktadır90. Böylece, bölgede 

çatışmaları engellemek ve silah sevkiyatı denetim altına almak için Rusya diğer 

devletlerle birlikte güvenlik tedbirleri düzenlemeye başlamıştır. Moskova yönetimi 

AKKA andlaşmasını uygulayarak silahlarını indirmeye başladığında Soğuk Savaş 

zamanında SSCB’nin ana düşmanı olan NATO’nun Doğuya genişlemesi Rusya’nın 

yeniden güvenlik endişelerine neden olmuştur. Kasım 1991’de NATO girişimiyle 

                                                 
89 Alikbek Djekshenkulov, “Rol zapada v Tsentralnoi Azii (Orta Asya Bölgesindeki Batının Rolü),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz (Orta Asya ve Kafkas), No: 2(8), 2000, s. 46. 
90 Mun Sok Choi, “Dogovor po obıçnım voorujennım silam v Evrope (OVSE) i rossiyskaya 
natsionalnaya bezopasnost (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Andlaşması (AKKA) ve Rusya Milli 
Güvenliği),” Mirovaya Ekonomika i Mejdunarodniye Otnoşeniya, No: 3, 1997, s. 131, 135-136. 
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güvenlik alanında danışmalar öngören Kuzey Atlantik İşbirliği Konferansı 

kurulmuştur. Bu kuruluşun NATO ülkelerin eski Doğu blok ülkeleriyle işbirliği 

geliştirme ve bu devletlerle yakınlaşmayı amaçlayan bir forum niteliğiyle ortaya 

çıkması ne SSCB ne de Rusya’nın itirazıyla karşılaşmıştır. Üstelik, Rusya 

Federasyonu’nun ileride NATO’nun bir üyesi olabileceği fikri de zikredilmekteydi91. 

Fakat, 1992’den itibaren NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’ya genişleme 

düşüncelerinin atılması ve Ekim 1993’te NATO Savunma Bakanlarının bu konuda 

ön yaklaşımı benimsemesi Moskova yönetimini rahatsız ederek bu sürece açıkça 

karşı çıkmasına neden olmuştur. Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi tarafından 

hazırlanan “NATO genişlenme perspektifleri ve Rusya çıkarları” raporunda milli 

güvenliğine olabilecek büyük sakıncalar ve tehditler açıklanmaktadır. Moskova için 

NATO’nun genişlenmesi ancak bu örgütün niteliğinin değişmesi ve Rusya 

tutumunun dahil edilmesiyle mümkün olabilmektedir92. Fakat, NATO stratejisine 

yeni değişiklik yapılmayarak o zamanlarda geçerli olan ve Aralık 1991’de kabul 

edilen nükleer stratejisinde Doğu ve Batı arasında çatışmanın olasılığı düşük 

olmasıyla birlikte eski Sovyetler Birliği ve Orta Doğu bölgelerindeki 

istikrarsızlıkların müttefikler için tehdit oluşturduğu belirtilmektedir. Bütün bu 

gelişmeler 2 Kasım 1993’te imzalanan ve Moskova’nın güvenlik politikasına temel 

dayanağı oluşturan Rusya Federasyonu Askeri Doktrini’ne yansıtılmıştır. 

Rusya Federasyonu Askeri Doktrini’nin oluşturulması, Anayasa’nın 83 

maddesi “з” bendi ve ‘Savunma Hakkında’ Federal Yasasının madde 4/2/2’ye göre, 

Cumhurbaşkanın (Başkan) yetkisine girmektedir. Bu konuda, “… güvenlik alanında 

iç, dış ve askeri politikasının oluşturulması, devletin yönetilmesi ile ilgili RF 
                                                 
91 P. İvanov, B. Haloşa, “NATO i interesı natsionalnoi bezopasnosti Rossii (NATO ve Rusya’nın milli 
güvenlik çıkarları),” Mirovaya Ekonomika i Mejdunarodniye Otnoşeniya, No: 9, 1997, s. 42. 
92 Ibid., s. 43. 
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Başkanlık görevlerinin yerine getirilmesi için,” yardımcı olarak RF Anayasası 

(madde 83/ж) ve ‘Güvenlik Hakkında’ Federal Yasası (Bölüm III) öngördüğü gibi, 3 

Haziran 1992 tarihli RF Başkanının 547 sayılı Kararıyla Güvenlik Konseyi 

kurulmuştur93. O tarihten itibaren Güvenlik Konseyi anılan konularda çeşitli belgeler 

hazırlayarak onların uygulanmasından sorumlu olmaktadır. 

1993 yılı Askeri Doktrininde, Rusya Federasyonu, SSCB’nin ‘ilk nükleer 

darbenin yapmaması’ yaklaşımından vazgeçerek, bu kurala bazı istisnaları 

getirmiştir. Rusya nükleer silahı ilk kullanmama kuralına şu durumlarda istisnalar 

oluşturmuştur: a) Rusya’ya veya onun müttefiklerine karşı, nükleer devletin 

müttefiki olan ve nükleer gücüne sahip olmayan bir devlet tarafından yapılan silahlı 

saldırı; b) Rusya’ya veya onun müttefiklerine karşı, nükleer gücüne sahip olmayan 

devletin diğer nükleer devletin işbirliğiyle yapılan saldırı94. Böylece, Moskova 

yönetimi, SSCB’nin dağılmasıyla büyük ölçüde azalan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 

konvansiyonel gücünü nükleer caydırıcılıkla telafi etmesi amaçlamaktadır. Bunun 

yanında, Batı ülkelerine karşı büyük ölçüde zayıflayan Rusya’nın konvansiyonel 

ordusunun askeri reformun uygulanmasında güvenliğine önemli tehdit yaratmadan, 

yeniden yapılanmasını sağlayarak etkinlik ve gücünü yükseltmesi öngörülmektedir95. 

Askeri Doktrini’yle uygulanmaya konulduğu diğer önemli yaklaşım Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde istikrarsızlığını yatıştırma politikası. 

Böylece, Askeri Doktri’nde şu durumlara karşı önleyici tedbirlerin alınması ve 

müdahale etmesi öngörülmekteydi: 

                                                 
93 Sovet Bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii (Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi), [http://www 
.scrf.gov.ru/Documents/History.html], Şubat 2005. 
94 Ivanov, op.cit., s. 49. 
95 Bkz: “Kontseptsiya printsipov voennoi reformı Rossiyskoi Federatsii (Rusya Federasyonu’nun 
Askeri Reformu Prensiplerinin Konsepti),” op.cit., s. 44-55. 
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-Toplumsal, siyasi, teritorial, dini, ulusal ve etnik niteliği taşıyan 

uyuşmazlıkların çözülmesinde şiddetin kullanılması; 

-Rusya ve onun müttefiklerinin toprakları üzerinde talebi; 

-BDT ülkelerinde yaşayan Rus kökenli ve Rusça-konuşan vatandaşların 

hak, özgürlük ve yasal çıkarların bastırılması durumlarında96. 

Diğer sözüyle “yakın çevre (blijnee zarubejye)” olarak bilinen bu politikası 

eski Sovyet Cumhuriyetleri Rusya Federasyonu’nun “özel sorumluluk alanı” olarak 

nitelemekte ve bu ülkelerde karşılıklı menfaatlere dayanarak “iyi komşuluk” 

ilişkilerine dayanan güvenlik tabakası oluşturmayı hedeflemektedir97. Aralık 1991’de 

SSCB’nın feshedilmesini ve onun yerinde 11 cumhuriyetler arasında Bağımsız 

Devletler Topluluğu olarak anılan yeni birliğin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Kısa 

sürede etkinliksiz kalan bu örgüt, BDT ülkelerinde meydana gelen çatışmaların 

durdurulması için acilen müdahaleyi gereken önemli bir işbirliği yapısını 

oluşturmuştur. Ocak 1993’te yapılan BDT Tüzüğü’nün 12 maddesinde, “Üye 

devletler, uluslararası barış ve güvenliğine veya üye devletlerin tek veya birkaçının 

egemenlik, güvenlik ya da toprak bütünlüğüne tehdidin ortaya çıkması olaylarında, 

oluşan tehdidin ortadan kaldırmaya yönelik, BM Atlaşmasının madde 51’de 

belirtilen kişisel ve kolektif meşru savunma hakkına dayanarak silahlı kuvvetleri 

kullanmak veya barış operasyonları da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almak ve 

tutumlarını koordine etmek amacıyla hemen karşılıklı danışma mekanizmasını 

başlatacağı,” denilmektedir. Üye devletler silahlı kuvvetlerin kullanılması için BDT 

organı olan Devlet Başkanları Konseyi veya ilgili üye devletleri tarafından kendi 

                                                 
96 Rubinstein, op.cit., s. 46.  
97 Ksimena Kurova, Rol Rossii i SNG v uregulirovanii voennih konfliktov v Zakavkazye (Trans-
Kafkaslarda silahlı çatışmaların çözümlenmesinde Rusya ve BDT’nın rolu), Varşova Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, (http://www.mpa.ru/files/sb1/3.doc), s. 7. 

 40

http://www.mpa.ru/files/sb1/3.doc


ulusal mevzuata dayanarak karar verilmektedir (madde 12/2). Bunun yanında Mayıs 

1992’de Taşkent’te toplanan Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, 

Kırgızistan ve Tacikistan BDT çatısı altında Kolektif Güvenlik Andlaşması 

imzalamışlardır. Bu andlaşma, Beyaz Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla 

8 üyesine ulaşarak 5 yıllık süresi için Nisan 1994’te yürürlüğe girmiştir98. Eylül 

1995’te BDT devletler arasında güvenlik ilişkileri üzerinde imzalanan 

Deklarasyonda işbirliğin üç ana görevi belirtilmektedir: 1) kolektif güvenlik, 2) 

devlet sınırlarının güvenliği ve 3) BDT topraklarında çatışmaların 

çözümlenmesidir99. 

Gördüğümüz gibi, Rusya’nın “yakın çevre” ülkelerine çatışmaların önlenmesi 

amacıyla müdahale etmesi için BDT bünyesinde belirli bir hukuki dayanağı 

sağlayarak 1993 Askeri Doktrini’nde bu konuda özel bir yaklaşımı benimsenmiştir. 

Belirli koşullarda komşu devletlere müdahalesine yetki veren Askeri Doktrin, aynı 

zamanda, BDT devletleriyle ilişkilerin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve iç 

işlere karışmama ilkelerine bağlı olarak sürdürülmesini öngörmektedir. Dolayısıyla, 

Moskova’nın bu ülkelerde asker bulundurması ve barış gücüyle müdahale etmesi 

ancak anılan devletlerin rızası ve anlaşmayla mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak, 

1992’de Tacikistan, Gürcistan ve Moldova’da patlayan çatışmalara, ülkelerde SSCB 

zamanından konuşlandırılan Rus askerler, yasal dayanağı olmadan de facto (fiilen) 

müdahale etmiş bulunmaktaydı, fakat daha sonra acilen BDT bünyesinde bu konuda 

gerekli ayarlamalar sağlanarak barış gücü niteliğini kazanmışlardır. Uluslararası 

                                                 
98 Sergei Minasyan, “Formirovaniye sistemy kollektivnoi bezopasnosti SNG (BDT’nin Kolektif 
Güvenlik Sisteminin Oluşturulması),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz (Orta Asya ve Kafkas), No: 1(25), 
2003, s. 152. 
99 Celeste A. Wallander, “Conflict Resolution and Peace Operations in Former Soviet Union,” The 
International Dimension of Post-Communist Transitions in Russia and the New States of Eurasia, 
Edited by Karen Dawisha, New York, M.E. Shape, 1997, s. 115. 
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uygulanmalarda bulunan norm ve tekniklerden farklı olarak gelişen bu sürecin ileride 

III. Bölüm’de ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Bu dönemde ortaya çıkan ve Rusya’nın güvenlik politikasına önemli etki 

yaratan Çeçenistan’ın bağımsızlık süreci ve I. ‘Çeçen Savaşı’dır. 1990 yılından 

başlayarak ilk önce yerel yönetime ve daha sonra Moskova’nın merkezi yönetimine 

karşı meydan okumaya başlayan ve bağımsızlığı amaçlayan Cohar Dudayev’in 

önderliğiyle ayrılıkçı hareketi, SSCB’nın dağılmasıyla Rusya’nın etkin müdahaleci 

politikasıyla karşılaşmadan 1993’e geldiğinde iyice güçlenerek silahlanmıştır. Uzun 

zamandır sürdürülen görüşmeler ve yapılan baskılar sonuçsuz kaldığında Moskova 

tarafından desteklenen muhalefet güçlerinin Dudayev yönetimine karşı yaptığı 

darbenin başarısızlıkla sonuçlanması, Kasım 1994’te Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 

müdahalesine yol açmıştır100. Böylece, hazırlıksız başlayan Çeçenistan müdahalesi, 

Çeçenlerin gerilla yöntemleriyle karşılık vermesiyle kısa süre sonra Ruslar için 

yıpranma savaşına dönüşmüştür. Bu olaylar, Rus Silahlı Kuvvetlerinin zayıflığı 

göstererek acilen askeri reformların uygulanması ve Rusya’nın güvenlik politikasının 

güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda, AKKA’da belirtilen ve 

Rusya’nın Güney Kanadı için öngörülen askeri tabanı uygulanmayarak yeniden 

gözden geçirilmesine etki sağlanmıştır. 

 

2. 1996-1999 Yılları 

Rus dış politikasının gelişiminde ikinci dönem, Yevgeniy Primakov’un Dış 

İşleri Bakanlığına atanmasıyla başlamıştır. Bu dönemde Rusya’da milliyetçi 

fikirlerin popülerliği Batı ve özellikle ABD’ye karşı güvensizlik duygularının 
                                                 
100 Aleksei Malashenko ve Dmitriy Trenin, Vremya Yuga: Rossiy v Çeçne, Çeçnya v Rossii (Güney 
Zamanı: Rusya Çeçenistan’da, Çeçenistan Rusya’da), Moskova, Moskova Karnegi Merkezi, 2002, s. 
15-20. 
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arttığını göstermektedir101. Doğu uzmanı olarak bilen Primakov Rusya dış 

politikasının sadece Batıya sınırlı kalmadan çok yönlü bir yaklaşımı benimsenmesi 

gerektiği savunmaktadır. Bu konuda batıcılığa alternatif bir politikanın uygulanması 

‘Avrasyacılık’ teorisine dayanmaktadır. Rusya hiçbir zaman Avrupa medeniyetine 

tamamen kabul edilememiştir ve kendi coğrafik ve jeopolitik durumundan Asya, 

Doğu Asya ve Orta Doğu ile bağlantılı olan bir devlettir. Dolayısıyla, Rusya 

toplumsal ve kültürel açıdan Avrasya Kıtasının özel bir fenomeni olup devletin 

güdümlü bir düzeni oluşturmaktadır102. Böylece, Primakov dış politikasında Kafaslar 

ve Orta Asya’da rakip haline gelen ve bölgesel gücünde olan Türkiye, İran ve Çin ile 

çatışmak yerine işbirliği alanı genişletmeye ve Uzak Doğu devletleriyle ilişkileri 

geliştirmeye yönelmiştir. 

Bu dönemde, Rus ekonomisi üzerinde büyük yük niteliğinde olan Çeçenistan 

savaşı şehit askerler ailelerine büyük acı getirerek kendi popülerliği tamamen 

yitirmiştir. Askeri reformun uygulanmasını frenlenmekte olan ve yakında başarılı bir 

sonucun olamayacağı görünen bu savaş 1996’da yapılan ateşkes andlaşmasıyla 

bitmiştir. Bu andlaşmaya göre, Rus askerler ülkeden çekilecek ve Çeçenistan statüsü 

ileride yapılacak görüşmelerde belirlenecektir103. Moskova yönetimi, Çeçenistan 

savaşında insan haklarıyla ilgili eleştirilere maruz kalması yanında, aynı zamanda, 

diğer konularda da Batı ile uyuşmazlıkları sürdürmekteydi. 

Bu uyuşmazlıklardan biri, Rusya’nın AKKA Güney Kanadı sınırlamalarından 

çıkması ve andlaşmayı yeniden gözden geçirmesi talebine Türkiye’nin katı tutumu 

nedeniyle NATO ülkelerinin yanaşmamasıdır. Moskova yönetimi NATO’nun 

genişlenme politikasından rahatsız olup örgütün sorumluluk alanı Rusya sınırlarına 
                                                 
101 Selezneva, op.cit., s. 15. 
102 Ibid., s.16. 
103 Malashenko, Trenin, op.cit., s. 26. 
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dayanmasıyla ön savunma hatların ve güç dengesinin değişmesi ortamında ve 

güneyden kaynaklanan tehdidin artması nedeniyle AKKA’da değişiklik ihtiyacı 

olduğunu savunmaktadır. Öte yandan, NATO’nun ‘Barış için Ortaklık (BiO)’ 

programının Orta Asya ve Kafkaslara genişletmesi bu bölgelerde Rusya’nın 

geleneksel etki alanı kaptırmaya yönelik bir süreci olarak da algılanmaktadır. 

Nitekim, 1999’da BDT’nın Kolektif Güvenlik Andlaşmasının ilk 5 yıllık süresi 

bitimiyle Gürcistan, Azerbaycan ve Özbekistan üyelikten çekilerek Batı eğilimli 

GUUAM örgütünde birleşmişler. Batı ve özellikle ABD ile olan diğer tartışma 

konusu eski Yugoslavya’da NATO’nun etkin faaliyetleri ve 1999’da NATO müttefik 

kuvvetlerinin Kosova uyuşmazlığında Belgrad’ı bombalamasıdır. Bu son olay 

Rusya-NATO ilişkilerine Soğuk Savaşa benzeyen bir etki yaratmıştır104. NATO 

karşısında hissedilmeye başlayan güvensizlik ve zayıflık duygusu sonucunda, 

Moskova yönetimi resmi yaklaşımına kesinlik çizgisini getirerek, uluslararası alanda 

güvenlik sistemin geliştirilmesi için merkez rolü Kuzey Atlantik İttifaka değil, 

Birleşmiş Milletler ve AGİT’e verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu durum, 

özellikle Rusya Federasyonu’nun 1997 Milli Güvenlik Konseptine yansıtıldığı 

görünmektedir105. 

Rusya ve Birleşik Devletleri arasında anlaşmazlığa neden olan bir başka 

konu, Washington’un yeni Anti Balistik Füze (ABM) projesini geliştirmesi ile ilgili 

olmaktadır. 1972’de SSCB ve ABD arasında imzalanan ABM andlaşmasıyla iki 

devlet balistik füzelere karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesinden karşılıklı 

olarak vazgeçmeye anlaşmışlar. Şimdi Washington, terörist veya ‘haydut devlet’ten 

                                                 
104 Selezneva, op.cit., s. 18. 
105 Bkz: Kontseptsiya Natsionalnoi bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF ot 17 
dekabrya 1997 goda No: 1300 (Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti, 17 Aralık 1997 tarihli ve 
1300 nolu RF Başkanı Kararı), [http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/snconold.htm].  
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kaynaklanan olası nükleer saldırısına karşı bu projeyi yeniden hayata geçirme 

ihtiyacı duyduğunu ileri sürmektedir. Fakat, bu durumda ABD’nin mali açıdan 

güçsüz olan Rusya’ya karşı nükleer silahların gelişiminde bir adım önüne geçmesi 

dolayısıyla Moskova yönetimi bu girişime karşı çıkarak, böyle bir gelişmenin 

nükleer dengesinde önemli bozuklukları getirecek ve yeni silah yarışına neden 

olabileceği düşüncesindedir. Üstelik, Primakov’a göre, Amerika’nın ABM 

andlaşmasını değiştirmesi yaklaşımı yeni START andlaşması müzakerelerine de 

zarar verebilecektir106. Böylece, Moskova ve Batı arasında artan bu gerginliği 

yatıştırmak için NATO’nun genişlenmesi yanında müttefikler Rusya ile entegrasyon 

süreci hızlandırarak 1997’de Rusya-NATO Konseyi oluşturmuşlardır. AKKA Güney 

Kanadının sınırlanmalarında Rusya lehine değişiklik yapılmıştır ve ABM projesi 

ertelenmeye alınmıştır. 

Bu gelişmelere paralel olarak Moskova yönetimi yakın çevre ülkeleriyle 

entegrasyon ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktaydı. Güvenlikten ekonomik ve 

toplumsal alanlara kadar kapsanmayı hedefleyen bu işbirliği süreci, devletler 

arasında yapılan anlaşmalardan öteye önemli gelişmeleri sağlayamamış ve genellikle 

kabul edilen bir görüşe göre, etkin olmayan bir kuruluş halinde kalmıştır107. 

Güvenlik alanında yapılan işbirliği faaliyetleri büyük ölçüde Moskova gücüyle 

yürütülmekte ve bu sürece değişik nedenlerle bütün üyelerin aktif düzeyde 

katılmadığı görünmektedir. Bu örgüt çerçevesinde ortak hava savunması, terörizme 

karşı işbirliği ve barışı koruma faaliyetlerine önemli katkılar sağlanmıştır. Bazı 

görüşlere göre de, Ermenistan’ın ve daha sonra Azerbaycan’ın BDT’nin güvenlik 

sistemine dahil olması Dağlık Karabah üzerinde patlayan çatışmanın dondurulması 

                                                 
106 Caşın, op.cit., s. 375. 
107 Selezneva, op.cit., s. 20. 
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ve Türkiye’nin buna karışmasını engellemiştir108. Öte yandan da, Tacikistan iç savaşı 

dışında bu yapı Kafkaslardaki çatışmaları tamamen sona erdirememiş ve yalnızca 

taraflarını ayırtarak dondurmuştur. Böylece, daha önce belirtildiği gibi, 1999’a 

geldiğinde BDT’nın Kolektif Güvenlik Andlaşması’ndan (KGA) Gürcistan, 

Azerbaycan ve Özbekistan üyeliği uzatmayarak ayrılmaya karar vermişler. Bu karar 

Andlaşmanın ülkelerin güvenlik alanındaki menfaatlerine tamamen uymadığını ve 

üyeler arasındaki çelişkiler nedeniyle etkili olamadığı gerekçeleriyle alınmıştır109. Bu 

gelişme, ileride Rus askerlerinin Kafkaslarda barış gücü ve diğer niteliğiyle 

konuşlandırılması için önemli hukuksal dayanağın sorgulanmasına yol açabilecektir. 

Bunun yanında, Rusya hükümeti, Kolektif Güvenlik Andlaşması’na bağlı kalan 

müttefikleriyle işbirliği ilişkilerini yoğunlaşarak, özellikle terörizm ve dinsel 

radikalizme karşı ve aynı zamanda güvenliği ilgilendiren diğer konularda bağların 

sıkılaştırılmasına gitmiştir. 

Moskova’nın Orta Asya ülkeleriyle işbirliği ilişkilerini geliştirmesine yönelik 

diğer bir örgüt Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin arasında 1996’da 

kurulan Şanghay Beşlisi yapısı olmuştur110. Bu birleşme ilk önce eski Sovyet 

Cumhuriyetler ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında var olan sınır anlaşmazlıkları 

çözülmesini amaçlamakta ve daha sonra ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda 

işbirliğini geliştirerek Şanghay Forumu ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) adında 

önemli bölgesel kuruluş haline gelmiştir. 2000 yılından itibaren Özbekistan’ın 

katılımıyla 6 üyesi kapsayan ŞİÖ’nün önemli işbirliği alanları arasında dinsel 

                                                 
108 Minasyan, op.cit., s. 152. 
109 Ibid., s. 153. 
110 Murat İmanaliyev, “Tsentralnaya Aziya v sisteme sovmestnoi bezopasnosti (Ortak Güvenlik 
Sistemi İçinde Orta Asya),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(4), 1999, s. 21. 
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radikalizm, terörizm, ayrımcılık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele 

faaliyetleri olmuştur. 

 

3. 1999 Yılı Sonrasında Güvenlik Politikasının Dayanakları 

1999’da Rusya Başbakanlığına getirilen Vladimir Putin 1998 ekonomik 

krizin yatışmasıyla devletin yeniden güçlenmesi ve istikrara kavuşması amacı ön 

plana çıkarmıştır. Putin ‘Büyük Rusya’ hayalini gerçekleştirmek için ilk adım olarak 

Anti-terörist kampanyası çerçevesinde ‘yakın çevre’ ülkeleriyle ilişkilerinin 

yoğunlaşmasına ve Rus halkının milliyetçi duygularına dayanarak Çeçen sorununa 

kesin çözümün sağlanmasına yönelmiştir. Ağustos 1999’da Çeçen lideri Basayev’ın 

başlattığı Dağıstan taarruzuna karşı Moskova yönetimi askeri müdahalesiyle cevap 

vermiştir. Daha hazırlıklı bir şekilde başlatan 2. Çeçen kampanyası Anti-terörist 

operasyonu çerçevesinde sürdürülmektedir. Kısa süre içinde Rus askeri birlikler 

Çeçenleri Dağıstan’dan püskürterek 1 Ekim’de Çeçenistan’a girmeye başlamışlar ve 

2000 yılın Baharına geldiğinde tam bir kontrolün sağlanamamasıyla birlikte 

Çeçenistan topraklarının % 80’ni ele geçirmeyi başarmışlardır111. Bu dönemde Orta 

Asya’da Özbekistan’ın Karimov rejimine karşı ayaklanan İslamist hareketler 

Kırgızistan topraklarından geçmeye kalkarak Batken çatışmalarının patlamasına 

neden olmuştur. Moskova yönetimi, Anti-terörist kampanyası çerçevesinde 1999 ve 

2000 yılındaki Batken olayları nedeniyle hem BDT ve ŞİÖ bünyelerinde hem de ikili 

ilişkileriyle bölge devletleriyle güvenlik alanında işbirliği faaliyetlerini 

yoğunlaşmıştır. Böylece, Ocak 2000’de Başkanlık Vekilliğine getirilen ve Mart 2000 

Başkanlık seçimlerini kazanan Vladimir Putin güvenlik alanında yeni atılımları 

                                                 
111 Malashenko, Trenin, op.cit., s. 33. 
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başlatarak önemli dayanaklar niteliğinde olan Milli Güvenlik Konsepti ve Askeri 

Doktrinini yeniden düzenlemiştir. Bu temel belgeleri ele alınarak Rusya 

Federasyonu’nun güvenlik politikasında resmi görüş ve yaklaşımının bazı yönleri 

incelenmeye çalışalım. 

Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti, Rusya Devlet Başkanı 10 Ocak 

2000 tarihli 24 nolu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Milli Güvenlik 

Konsepti “Rusya Federasyonu’nun yaşam faaliyetlerini kapsayan bütün alanlarda 

kişi, toplum ve devletin iç ve dış tehditlerine karşı güvenliğin sağlanmasına yönelik 

bir görüş sistemi oluşturmaktadır”112. RF’nun devlet politikasının temel yönleri 

içeren bu Konsept 4 bölümden oluşmaktadır. ‘Dünya Topluluğunda Rusya’ başlığı 

taşıyan I. Bölümde mevcut uluslararası ortamı tarif edilmektedir. ‘Rusya’nın Milli 

Menfaatleri’ başlığındaki II. Bölümde, ülkenin uluslararası alanda çıkarları aşağıda 

sıralanan konularda olduğu belirtilmektedir: 

Devlet egemenliğin sağlanması, çok kutuplu dünyanın etkili merkezlerinden 

biri olan Rusya’nın büyük devleti olarak durumun pekiştirilmesi, öncelikle Bağımsız 

Devletler Topluluğu üyeleri ve geleneksel ortaklarıyla olmak üzere bütün ülkelerle eşit 

ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, kişisel insan haklar ve özgürlüklerin yerine 

getirilmesi ve bu konuda çift standartların kaldırılması. 

III. Bölümde, ‘RF’nun milli güvenliğe tehditler’ başlığı altında değişik 

konular ele alınarak, uluslararası alanda temel tehditler bu faktörlere bağlanmaktadır: 

- bazı devletlerin ve devletler arası birleşmelerin, özellikle BM ve AGİT’in 

uluslararası güvenliğin sağlanmasında bulunan mekanizmalarının rolünü azaltma 

niyetleri; 

                                                 
112 Bkz: Kontseptsiya Natsionalnoi bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF ot 10 
yanvarya 2000 goda No: 24 (Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti, 10 Ocak 2000 tarihli ve 24 
nolu RF Başkanı Kararı), [http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/sncon00.htm]. 
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- Rusya’nın siyasi, ekonomik ve askeri etkilerin zayıflanması tehdidi; 

- askeri-siyasi bloklar ve birliklerin güçlendirilmesi ve özellikle NATO’nun 

doğuya genişlenmesi; 

- Rus sınırların direk yakınlığında yabancı askeri üslerin ve büyük askeri 

birliklerin konuşlandırılması olasılığı; 

- kitle imha silahların ve onları taşıma araçların yayılması; 

- BDT’nin entegrasyon süreçlerin zayıflanması; 

- Rusya Federasyonu’nun devlet sınırı ve BDT üye-devletlerin dış sınırlarının 

yakınlarında çatışmaların çıkması ve yoğunlaşması; 

- Rusya Federasyonu toprakları üzerinde talebin bulunması. 

Üstelik, Rusya’nın çok kutuplu dünyada etkinlik merkezi olarak güçlenmesini 

önlemek, Avrupa, Orta Doğu, Güney Kafkaslar, Orta Asya ve Asya-Pasifik 

bölgelerinde milli çıkarların uygulanmasını engellemek ve durumunu zayıflatmak 

girişimleri milli güvenliğine tehdit olarak algılanmaktadır. Rusya’nın milli 

güvenliğine tehdidi askeri alanda da oluşmaktadır. Bu konuda, NATO’nun stratejik 

doktrin niteliğine ulaşan ve BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan örgütün 

sorumluluk alanı dışında kuvvet kullanma uygulanmaları, dünyanın stratejik 

durumunu istikrarsızlığına götürme tehdidi oluşturabileceği belirtilmektedir. Bunun 

yanında, milli güvenliğine ciddi bir tehdidi oluşturan diğer bir konu terörizm 

olmaktadır. 

Konseptin son bölümü oluşturan ‘RF’nun milli güveniliğin sağlanması’ 

kısmında, uygulanması gereken tedbirler açıklanmaktadır. Uluslararası alanı 

ilgilendiren konularda ilk önce terörizm, uyuşturucu ve diğer yasadışı ticareti ile 

mücadele öngörülmektedir. Bu amaçla uluslararası anlaşmalara dayanarak yabancı 
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ülkeleri ve devletlerarası kuruluşlarla uluslararası terörizm, silah ve patlayıcı madde 

kaçakçılığının önlenmesi için işbirliğin yoğunlaştırılması gerektiği belirtilmektedir. 

Dış politika yönleri olarak uygulanması gereken bazı önemli alanlar aşağıda 

özetlenmiştir: 

- Daha aktif bir dış politika kursunu uygulamak; 

- BM önderliğiyle dünya siyasi ve ekonomik süreçlerinin çok taraflı 

mekanizmalarını güçlendirmek; 

- Rus vatandaşların yurt dışında yasal hak ve menfaatleri korumak; 

- uluslararası hukuk ilkelerine dayanarak BDT üye devletlerle ilişkileri ve 

entegrasyon süreçlerini geliştirmek; 

- BM ve diğer uluslararası örgütler himayesinde barış operasyonları da 

dahil olmak üzere çatışmaların çözülmesine katkı sağlamak; 

- konvansiyonel ve kitle imha silahların kontrolü, azalması ve yok etmesi 

ile ilgili uluslararası andlaşmaları uygulamak ve bu konuda karşılıklı güven ve 

istikrarlığı sağlamaktır. 

Ayrıca, Rusya Federasyonu’nun askeri güvenliğin sağlanması devlet 

faaliyetlerinin ana yönü oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu savaş ve silahlı 

çatışmaların önlenmesi için ilk önce siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olmayan 

diğer araçları tercih etmekte. Fakat, Rusya’nın milli menfaatleri ülkeyi savunmak 

amacıyla yeterli bir askeri gücün bulundurulması gerektirmektedir. RF Silahlı 

Kuvvetleri Rusya’nın askeri güvenliğin sağlanmasında temel rol oynamaktadır. 

Rusya Federasyonu’nun önemli görevi olarak Rusya’ya ve onun müttefiklerine 

herhangi bir saldırıyı önlenmek amacıyla nükleer silahlarıyla da caydırıcılığın 

sağlanmasıdır. 
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Rusya Federasyonu’nun askeri güvenliğin sağlanması alanında önemli 

stratejik yönü, BDT üye devletleriyle etkin işbirliği ve karşılıklı ilişkiler 

oluşturmaktır. RF’nun milli güvenliğin sağlanması çıkarları bazı koşullar gereğince 

dünyanın önemli stratejik bölgelerinde askeri varlığının bulundurulması 

gerektirmektedir. Bu durum, karşılıklı anlaşma ve uluslararası hukuk dayanaklarıyla 

ve ortaklık prensipleriyle sağlanarak bölgelerde istikrarlı stratejik güç dengesini 

korumak ve bunalım durumunu baştan önlemek için olanak verecektir. 

Böylece, Rusya Federasyonu, milli güvenliği sağlamak için şu prensiplere 

dayanarak kuvvet kullanmasını mümkün kılmaktadır: 

-bunalım halinin çözülmesinde bütün diğer tedbirler kullanılmış ve etkisiz 

kalmış olduğunda, silahlı saldırının önlenmesi gerektiği durumunda, nükleer silahları 

da dahil olmak üzere var olan bütün güç ve araçların kullanılması; 

-vatandaşların hayatına, ülkenin toprak bütünlüğüne ve anayasa düzeninin 

zorla değiştirilmesi tehdidin ortaya çıkması durumlarında, RF Anayasası ve federal 

mevzuatına uygun olarak ülke içinde kuvvetin kullanılması mümkün olmaktadır. 

Gördüğümüz gibi, RF 2000 yılının Milli Güvenlik Konseptinde Rusya’nın 

önemli güvenlik konular yansıtılmıştır. RF Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergei 

İvanov, yabancı diplomatlara 14 Şubat 2000’de yapılan RF’nun 2000 yılının Milli 

Güvenlik Konseptin sunuşunda 1997 Konseptinden farklılıklarına değinerek, yeni 

Milli Güvenlik Konseptinde Rusya’nın güvenlik alanın iç ve dış yönleri bakımından 

sorunların gelişmesine karşı ve çağdaş koşullarına daha uygun tutum ve tedbirler 

alındığını belirtmektedir113. 

                                                 
113 “O novoi redaktsii Kontseptsii natsionalnoi bezopasnosti RF (Rusya Federasyonu Milli Güvenlik 
Konsepti’nin yeni redaksyonu hakkında),” Rossiyskaya Gazeta [http://www.rg.ru/oficial/from_ 
min/mid/145.htm]. 
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Rusya’nın milli güvenlik politikasının askeri boyutu daha ayrıntılı bir şekilde 

devletin Askeri Doktrini çerçevesinde ele alınmaktadır. 24 Mart 2000 tarihli ve 706 

sayılı RF Başkanı Kararıyla eski 1993 Askeri Doktrini yürürlüğünden kaldırarak 

Rusya’nın yeni Askeri Doktrini uygulanmaya konulmuştur. Bu yeni Doktrin, 1993 

RF’nun Askeri Doktrinde yer alan temel çizgilerini geliştirmektedir114. Aşağıda 

bunun bazı konulara kısaca değineceğiz. 

Yeni Askeri Doktrinde Rusya’nın nükleer silahların kullanılmasına bakarak, 

bugünkü koşullarda Rusya Federasyonu herhangi bir saldırgana (devlet veya 

devletler koalisyonuna) karşı istenilen hasarı sağlamayı gerektiren nükleer 

potansiyeline sahip olmalıdır. Rusya Silahlı Kuvvetlerinde bulundurulan nükleer 

silahlar caydırıcı niteliği taşımaktadır. Fakat, Rusya Federasyonu kendine ve onun 

müttefiklerine karşı nükleer veya diğer kitle imha silahlarının saldırısına veya 

Rusya’nın milli güvenliği için kritik durumlarda konvansiyonel silahlarla yapılan 

büyük çaplı saldırısına karşı nükleer silahları kullanma hakkı saklı tutmaktadır. 

Rusya Federasyonu, Rusya’ya ve müttefiklerine karşı saldırmadığı durumda Nükleer 

Silahların Yayılmaması Andlaşmasına taraf olan ve nükleer silahlara sahip olmayan 

devletlerine karşı nükleer silahlar kullanmayacaktır. Gördüğümüz gibi, yeni askeri 

doktrininde nükleer silahların kullanılması konusunda belirli bir değişiklik 

getirilmiştir. 

Doktrinde yapılan savaşların sınıflandırılmasında, araçlar bakımından nükleer 

ve konvansiyonel savaşlar, büyüklüğü bakımından büyük çaplı, bölgesel ve yerel 

savaşlar yanında, ‘haklı’ ve ‘haksız’ savaşlar da nitelendirilmiştir. Doktrine göre, 

‘haklı savaş,’ BM andlaşması, uluslararası hukukun temel kural ve prensiplerine 
                                                 
114Bkz: Voennaya Doktrina Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF ot 21.04.2000 No: 706 (Rusya 
Federasyonu’nun Askeri Doktrini, RF Başkanı’nın 21.04.2000 tarihli 706 sayılı Kararı), [http:// 
www.mil.ru/articles/article3929.shtml]. 
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uygun yapılan ve saldırı sonucunda savunma niteliğinde olan bir savaştır, aksine 

yapılan bir savaş ‘haksız’ niteliği kazanmaktadır. 

Doktrinde açıklanan RF Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri birliklerin 

kullanılması bakımından temel biçimler: stratejik ve olağan operasyonlar, askeri 

faaliyetler; iç çatışmalarda ortak özel operasyonlar; federal mevzuatına uygun olan 

terörizmle mücadelesinde anti-terörist operasyonlar ve barış gücü operasyonları 

olarak öngörülmektedir. 

Milli Güvenlik Konseptinde öngörüldüğü gibi, Askeri Doktrinde yabancı 

ülkelerinde askeri üslerin ve birliklerin konuşlandırılması ayrıntılarıyla ele alınarak 

bunların koşulları uluslararası anlaşma dayanaklarında belirtilecektir. 

Son olarak, Doktrinin askeri işbirliği bakımından öncelik taşıyan bir konu, 

birleşik savunma alanının oluşturulması ve kolektif askeri güvenliğin sağlanması 

çabalarının bir gereği olarak BDT’nın Kolektif Güvenlik Andlaşmasına üye 

devletleriyle askeri ve askeri-teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi oluşturmaktadır. 

Bu resmi belgeler, Rusya Federasyonu’nun 21 Yüzyılın ilk yıllarında 

uygulanmaya konulan güvenlik politikasının değerlendirilmesi bakımından önemli 

dayanaklar oluşturmaktadır. 1999’a geldiğinde Rusya’nın Batı ve özellikle ABD ile 

ilişkilerin soğuklaşması ve Moskova yönetiminin daha sert yaklaşımı benimsemesi 

bu yeni belgelerin çıkarılmasına neden olmuştur. Böylece, Putin’in iktidara gelmesi 

Rusya’nın güvenlik politikasının gözden geçirilmesiyle yeni dönemin başlangıcı 

oluşturduğu görünmektedir. Buna rağmen, 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik 

Devletleri’nde gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda Washington yönetiminin 

başladığı Anti-terörist kampanyasına ilk destek veren ülkelerinden biri Rusya 

olmuştur. Daha önce, uluslararası alanda Anti-terörist kampanyasına yaptığı 
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çağrısına gerekli yankıları bulamayan Moskova yönetimi, ‘11 Eylül’ün korkunç 

olaylar sonucunda terörizme karşı ABD önderliğinde uluslararası koalisyonun 

oluşturulmasına katılarak Çeçenistan sorununa Washington’un desteği ve en azından 

tarafsız tutumun sağlanmasına fırsat bulmuştur. Öte yandan, uzun zamandır güney 

tehdidinden rahatsız olan Rusya hem Çeçenistan sorununa kaynak veren hem de Orta 

Asya müttefiklerini endişelendiren Afganistan çatışmalarına ABD müdahalesinden 

yararlı çıkmaktadır. Bu yüzden, Moskova yönetimi ABD önderliğiyle anti-terörist 

koalisyonunu destekleme tutumunu uygulanmada göstermek için Washington’a bazı 

tavizler vererek geleneksel etki alanı oluşturan Orta Asya bölgesinde müttefiklerin 

askeri üsleri bulundurmasına razı olmuştur. Bu gelişme Özbekistan, Tacikistan ve 

Kırgızistan’da Amerikan üslerin açılması ve diğer ülkeler üzerinde koalisyon 

uçaklarının geçişine izin verilmesiyle bölgedeki etki alanı üzerinde rekabet süreci 

başlatmıştır. Rusya yönetimi bölge devletleriyle askeri işbirliği faaliyetleri 

yoğunlaşarak geçici Amerikan varlığına karşı Kolektif Güvenlik Andlaşması 

çerçevesinde kalıcı askeri üslerin kurulmasına girişmiştir. Böylece, Rusya ve ABD 

arasında soğuklaşan ilişkiler terörizme karşı ortak cephenin oluşturulmasıyla yeniden 

canlandırılarak şimdi de işbirliği ve rekabet ortamında sürdürülmeye devam 

etmektedir. 

1992’de oluşturulan Kolektif Güvenlik Andlaşmasında, üye devletler 

‘uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaya’ 

ve ‘uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmeye’ yükümlenmişler115. Üye devletler, 

bir başka üye devletine karşı oluşturulan askeri ittifaka veya herhangi bir başka 

devletler gruplaşmasına veya düşmanca faaliyetlerine katılmayacaktır. Andlaşmanın 

                                                 
115 “Dogovor o kollektivnoi bezopasnosti (Kolektif Güvenlik Andlaşması),” (http://www.voina-i-
mir.ru/dicdefinition/?id=905). 
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4 maddesinde, üye devletlerin birisi herhangi bir başka devlet veya devletler grubu 

tarafından saldırıya uğradığı zaman, bu saldırı bütün üye devletlere yapılmış 

sayılacağı; ve bu durumda saldırıya uğrayan üye devletine, diğer bütün üye devletler, 

askeri yardımı da dahil gerekli yardımın sağlanması yanında, BM Atlaşmasının 

madde 51’de belirtilen bireysel ve kolektif meşru savunma hakkına dayanarak var 

olan bütün araçlarla destekleyeceği öngörülmektedir. Bu amaçla, üye devletler üye 

devlet başkanları ve BDT Birleşmiş Silahlı Kuvvetleri Başkanından oluşan Kolektif 

Güvenlik Konseyi oluşturmuştur. 1994’te yürürlüğe giren bu Andlaşma beklenen 

işlevselliği kazanmayarak bazı üyelerin ayrılmasına neden olmuştur. Fakat, 1999’da 

Rusya’nın başladığı Anti-terörist kampanyası ve yeni güvenlik politikası 

çerçevesinde gerekli dayanakların hazırlanmasıyla Kolektif Güvenlik 

Andlaşması’nın işbirliği faaliyetleri de yoğunlaşmaya başlamışlardır. Böylece, belirli 

ilerlemeler sağlayan işbirliği ilişkileri ‘11 Eylül’ olayları sayesinde kararların hayata 

geçirilmesi bakımından hız kazanmıştır. Bu ortamda işbirliğin yeni aşamasına 

götürmeye kararlılığı gösteren üye devletler 15 Mayıs 2002’de Kolektif Güvenlik 

Andlaşmasının 10’ncu yıl döneminde Konsey toplantısında Andlaşmayı Kolektif 

Güvenlik Teşkilatına dönüştürmeye karar almışlardır. 18 Eylül 2003’te resmi olarak 

kurulan Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütü 26 Aralık 2003 Birleşmiş Milletler 

nezdinde kayıt yaptırarak, 6 Aralık 2004’te BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü 

kazanmıştır116. Bazı değerlendirmelere göre, hızla gelişen bu entegrasyon Varşova 

Paktı’na benzetilerek Batı ve NATO genişlenmesine karşı olduğu söylenmektedir. 

Bu değerlendirmelerin bazı noktaları doğru olmasıyla birlikte böyle bir 

karşılaştırmanın, örgüt yapısı ve katılan devletler bakımından uygun olmadığı 
                                                 
116 “Organizatsiya Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti poluçila status nablyudatelya v Generalnoi 
Assanbleyi OON (Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütü BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü 
kazanmıştır),” [http://www.un.org/ russian/news/fullstorynews.asp?newsID=2960], 06.12.2004. 
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söyleyebiliriz117. Üstelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve toplantısında 

yaptığı konuşmada, “Daha önce Kolektif Güvenlik Andlaşmasını (KGA-DKB) 

imzalayan ve bugün Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütünü kuran devletler, 

herhangi birine karşı değil, önümüze çıkan tehditlere karşı birleşmektedir” sözleriyle 

bu konuda açıklık getirmeye çalışmaktaydı118. 

 

                                                 
117 Bu örgütün yapısı ve amaçları daha sonra terörizmle ilgili IV. Bölümde ele alınacaktır. 
118 “Kollektivnaya oborona podnimayetsa na noviy uroven (Kolektif savunma yeni aşamasına 
geçmekte),” [http://www.navi.kz/articles/445], 17.05.2002. 
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II. BÖLÜM: KAFKASLARDA SELF-DETERMİNASYON VEYA 

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI 

A. Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Kavramı 

1. Self-Determinasyon İlkesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Self-Determinasyon (Self-Determination) veya ‘kendi kaderini tayin etme’ 

kavramı altında halkların kendi geleceği bizzat kendi tarafından belirlenmesi konusu 

ele alınmaktadır. Bu kavramın iki unsuru olan ‘halk’ (people) ve ‘gelecek’ (future) 

altındaki anlamlar tarih boyunca gelişmekte olup bunların içeriğinin belirlenmesi her 

zaman bir tartışma konusu oluşturmuştur. İlk önce, halk kavramı önemli bir tartışma 

konusu oluşturmadan ‘geleceğin (veya kaderin) belirlenmesi’ kavramı halkın ülke 

yönetimini sağlaması veya devletin egemenliği üzerinde odaklanmaktaydı. Bu 

bağlamda, halkın self-determinasyon kavramının iki tarafı (aspects) olduğu 

belirtilmektedir119. Bir yandan, self-determinasyon hakkının dinamik bir süreç olarak 

bulunmasıyla halk tarafından sürekli kullanılması gerekmekte ve öte yandan da, bu 

kavramın iç ve dış boyutları da içerdiği görünmektedir. Fransa Devrimi’ne kadar 

giden bu süreç, self-determinasyon hakkı çerçevesinde devletin egemenliği ‘Kralın 

Kutsal Hakkı’ndan çıkarılarak ‘Halkın Kutsal Hakkı’ olduğu ilan edilmesi şeklinde 

algılanmaya başlamıştır. Böylece, Fransa’da olduğu gibi Amerikan Devrimi’nde de 

devletin egemenliğinin kaynağı halk olduğu gösterilmekte ve böylece vatandaşların 

devlet yönetimine seçimler yoluyla katılması self-determinasyon hakkının iç boyutu 

kullanılmış olmaktadır. Ayrıca, Amerika’nın 1776’da İngiltere’den ayrılarak devletin 

bağımsızlığını ilan etmesi Amerikan halkının self-determinasyon hakkının dış 

boyutunu belirlemekteydi. Tarih boyunca çeşitli örneklerle meydana gelen self-
                                                 
119 Kamal S. Shehadi, “Clash of Principles:Self-Determination, State Sovereignty, and Etnik 
Conflict,” State Sovereignty,Change and Persistence in International Relations, Editor: Sohail H. 
Hashmi, Pennsylvania, Pennsylvania State University Pres, 1997, s. 136. 
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determinasyon süreçleri devletlerarası ilişkilerde ilk defa bir uluslararası hukuk 

prensibi olarak 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. ABD Başkanı Wilson’un 1917’de 

Amerika’nın savaş amaçlarını belirlediğinde, “özgürlük, özerk-yönetim ve halkların 

özgürce gelişmesini” destekleyerek, self-determinasyon konusu şu sözlerle ifade 

etmiştir: “Hiçbir halk istemediği bir egemenlik altında yaşamaya zorlanmamalıdır. 

Hiçbir ülke, bu topraklarda yaşayanlar için adil hayat fırsatı ve özgürlüğü korumak 

amacı dışında sahibi (elleri-hands) değiştirilmemelidir”120. Genel anlamda self-

determinasyon kavramı (daha önce belirtilen iç ve dış) iki değişik konseptiyle ilgili 

olmaktadır. “Dışsal self-determinasyon” halkın dış baskı veya yabancı 

hakimiyetinden özgür olarak kendi egemenliği seçme hakkı oluşturmaktadır. “İçsel 

self-determinasyon” ise, halkın siyasal sürece bilinçli katılımı sağlayarak ülkenin 

toplumsal düzeni ve yönetim şeklini belirleme hakkını kullanmasıdır121. Böylece, I. 

Dünya Savaşı sırasında ortaya atılan self-determinasyon prensibi beklenmemiş bir 

karmaşıklık nedeniyle uygulamada önemli sorunlara yol açmıştır. Kavramsal anlayış 

bakımından değişik anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Mesela, self-determinasyon 

(kendi kaderini tayın etme) tanımında “self” veya “kendi” terimi, yani halkın belirli 

topraklarda yaşayan insanlara (ülke unsuru) mı yoksa etnik unsura mı bağlantılı 

olmalıdır? Bunun yanında, “determinasyon” teriminde yetkilerin genişliği konusunda 

sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır122. Paris Barış Konferansı’nda 

self-determinasyon prensibinin sözel olarak kabul edilmesine rağmen bu kavramın 

uygulamada içi boş olarak kalmıştır. Nitekim, savaşın bitmesiyle galip çıkan büyük 

devletler dünya haritasını yeniden çizerek ne Avrupa’da ne de Asya ve Afrika 

                                                 
120 Morton H. Halperin, Self-determination in the new world order, Washington D.C., Carnegie 
Endowment for International Peace, 1992, s. 17, dipnot 14. 
121 Ibid., s. 16-17. 
122 Ibid., s. 18. 
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sömürgelerinde sınırların belirlenmesinde etnik unsura dikkat etmişlerdir. Milletler 

Cemiyeti Andlaşması da direk self-determinasyon konusunu içermemekte, fakat bu 

prensibin sağlanması için üç tane mekanizması öngörmekteydi: 1). uluslararası 

gözlemcilerin denetimindeki plebisitler, 2). Milletler Cemiyeti Mandaları ve 3). etnik 

azınlıkların uluslararası düzeyde korunmasıdır123. Böylece, self-determinasyonun iki 

savaş arasındaki dönemde henüz uluslararası hukuk ilkesi olarak yerleşmediği 

görünmektedir. Nitekim, Uluslararası Hukukçular Komitesi Milletler Cemiyetine 

yapılan danışma kararında şu görüşü belirtmekteydi: “Belirli uluslararası 

andlaşmalarda self-determinasyon ilkesinin kabul edilmesi, onun Uluslararası 

Hukukun pozitif kuralı olarak aynı temele konulması için yeterli sayılamaz”124. 

II. Dünya Savaşı sonucunda kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü, ana amacı 

olarak uluslararası barış ve güvenliğin korunması yanında dekolonizasyon sürecinde 

de öncelik etme görevini üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler Andlaşması’nın örgütün 

amaçlarını sıralayan 1. maddesinde self-determinasyon ilkesi 2 fıkrasında şu şekilde 

ifade edilmiştir: 

Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi yazgılarını kendilerinin 

belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya 

barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak;125

Göründüğü gibi, BM Andlaşmasında self-determinasyon ilkesi açıkça 

belirtilerek ‘dostça ilişkiler geliştirmek’ ve ‘dünya barışını güçlendirmek’ için önemli 

bir dayanağı oluşturmakta, fakat bu amaçların gerçekleştirilmesi için bir ‘araç’ 

niteliğini taşımaktadır. Aynı mantıkla Andlaşmanın 55. maddesinde “hak eşitliği ve 

sefl-determinasyon ilkesine saygı üzerinde kurulmuş barışçı ve dostça ilişkiler 
                                                 
123 Shehadi, op.cit., s. 137-138. 
124 Halperin, op.cit., s. 19, dipnot 20. 
125 Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Ankara, BM Enformasyon 
Merkezi, 1997. 
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sağlanması için” değişik sosyo-ekonomik alanlarda geliştirme faaliyetlerinin 

yapılması öngörülmüştür. Self-determinasyon prensibin uygulanması için BM 

Andlaşmasında özerk olmayan ülkelerin geliştirilmesi ile ilgili hükümlere, XI ve XII 

bölümlerde yer verilmiştir. Andlaşmada self-determinasyon konusu madde 73 ve 

76’da halkların ‘kendi kendilerini yönetmek,’ ‘kendi özgür siyasal kurumlarını 

geliştirmek’ ve ‘bağımsızlığa ilerlemek’ şeklinde açıklanmaktadır. Böylece, self-

determinasyon bağımsızlığa doğru gelişen bir süreç olarak belirlenmektedir. BM 

Andlaşmasında ele alınan self-determinasyon yaklaşımında daha çok toprak unsuru 

üzerinde odaklanmakta ve özerk olmayan ve vesayet rejimi altında olan ülkelerde 

yaşayan insanların tek bir siyasi bütünlüğü kabul edilerek ülke içinde değişik etnik, 

dilsel ve dinsel bölünmeler göz ardı edilmektedir126. Aralık 1960’ta alınan BM Genel 

Kurulu’nun 1514 sayılı Kararında, “bütün halklar self-determinasyon hakkına 

sahiptir; bu hak çerçevesinde onlar kendi siyasal statüsü ve iktisadi, toplumsal ve 

kültürel gelişmesini özgürce belirlemektedirler;” denilmekte127. Bu kararla self-

determinasyon için belirli bir tanımın yapılmasıyla onun artık bir prensip niteliğinden 

daha çok bir hak niteliğini kazanması başlamıştır. Bu gelişmelere rağmen BM üyeleri 

ve özellikle Batı devletler self-determinasyon hakkının sömürge ülkeler dışında 

kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Aynı zamanda, sergilenen yaklaşımda bağımsızlığı 

yeni kazanan eski sömürge ülkeleri içinde ayrılıkçı hareketlerin self-determinasyon 

hakkından yoksun bırakılarak yeni devletlerin toprak bütünlüğü korunmasından yana 

olmaktadır. Bu yaklaşım Soğuk Savaş döneminde Batı devletlerin bağımsızlığı yeni 

kazanan ülkelerde komünizmin yayılması tehlikesine karşı self-determinasyon 

süreçlerinin sınırlı tutulması ve yeni bağımsızlığı kazanan devletlerin ayrılıkçı 

                                                 
126 Halperin, op.cit., s. 20. 
127 BM Genel Kurulu’nun 14.12.1960 tarihli 1514 sayılı Kararı, Deklaratsiya o predostavlenii 
nezavisimosti kolonialnim stranam i narodam (Sömürge Ükeleri ve Halklarına Bağımsızlığın 
Sağlanması Deklarasyonu), [http://www.un.org/russian]. 

 60



hareketlerine karşı hassas olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim, bu dönemde 

Birleşmiş Milletler çerçevesinde Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılması dışında bu 

konuda hiçbir ayrılıkçı hareketin desteklenmediği görünmektedir128. 15 Aralık 1960 

tarihte BM Genel Kurulu’nun 1541 sayılı kararında, self-determinasyon hakkından 

yararlanabilecek ülkeler konusunda “o zamanda sömürge toprakları olarak bilenen 

ülkeler” ve “yöneten ülkeden coğrafik olarak ayrı bulunan ve etnik ve (veya) kültürel 

açıdan farklı olan topraklar” deyimleriyle sınırlamalar getirilmektedir129. Böylece, 

self-determinasyon hakkını kullanabilecek halkları, bir sömürge ülkesinde belirlenen 

sınırlar çerçevesinde yaşayan insan topluluğu tanımıyla özdeşleştirebiliriz. Bu 

tanımda iki nokta önem taşımakta: eski sömürge sınırlar uti possidetis (bulundurduğu 

şeklinde) ilkesine dayanarak yeni bağımsız devletin sınırları oluşturmakta ve bir 

sömürge topraklarında yaşayan insanların bir bütünü ülke halkı niteliğini 

taşımaktadır. Fakat, böyle bir anlayışın bulunmasına rağmen, self-determinasyon 

hakkının belirleyici unsuru oluşturan ‘halk’ kavramı henüz kesin tanımı 

bulunmamakta ve bu konuda tartışmaların sürmesi devam etmektedir. Bu konuda, 

Aralık 1966’da BM Genel Kurulu 2200A(XXI) sayılı kararıyla alınan ve 1976 

yılında yürürlüğe giren Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin ortak 1. 

maddesinde öngörülen ‘halkların self-determinasyon hakkı’nın evrensel bir norm 

niteliğini kazanması bu haktan yararlanabilecek insan toplulukları bakımından 

belirsizliği daha karmaşık hale getirmektedir130. BM Genel Kurulu kararları 

uluslararası hukuk kuralı olmamakla birlikte örf ve adet hukukunun gelişmesi 

                                                 
128 Halperin, op.cit., s. 21-23, Shehadi, op.cit., s. 138-139. 
129 BM Genel Kurulu’nun 15.12.1960 tarihli 1541 sayılı Kararı, [http://www.un.org/russian]. 
130 Bu sözleşmelerin 1. maddesinde 3. fıkrasında self-determinasyon hakkının özerk olmayan ve 
vesayet altındaki ülkeleriyle bağlantılı olmasına rağmen 1 ve 2 fıkralar genel bir yaklaşımı 
sergilemektedir. Bkz: Mejdunarodniy pakt o grajdanskih i politiçeskih pravah (Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi) ve  Mejdunarodniy pakt ob ekonomiçeskih, sotsialnih i kulturnih pravah 
(Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi), madde 1, [http://www.un.org/russian/ 
documen/convents/hr.htm]. 
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bakımından opinium jüris’in oluşmasında önemli rol oynamaktadır131. BM Genel 

Kurulu’nun 24.10.1970 tarihte alınan ‘BM Andlaşmasına Uygun Olarak Devletler 

Arasında Dostluk ve İşbirliği İlişkilerinin Sürdürülmesi İle İlgili Uluslararası Hukuk 

İlkeleri Hakkında Deklarasyonu’nda self-determinasyon konusu daha ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmaktadır132. Buna göre, “bütün halklar dış müdahale olmadan kendi 

siyasal statüsü, iktisadi, toplumsal ve kültürel gelişimini özgürce belirleme hakkına 

sahiptir.” BM üye devletler halkların eşitliği ve self-determinasyon ilkesinin 

uygulanmasını sağlamak için ‘sömürgeciliğe son verme’ görevini üstlenmektedir. 

Sömürge ve özerk olmayan ülkeler, yönetim altında bulunduğu merkez ülkeden “ayrı 

ve farklı” bir statüsünde olmakta ve bu statü self-determinasyon hakkını kullandıktan 

sonra sona ermektedir. Halkların self-determinasyon hakkının kullanılması şu şekilde 

yerine getirilebilmesi öngörülmektedir: 

“-egemen ve bağımsız devletin kurulması; 

-diğer bağımsız devletle özgürce birleşmesi veya ona katılması; 

-veya özgürce belirlenen herhangi bir başka siyasal statüsünün kurulmasıdır.” 

Daha önce bu konuda alınan diğer BM Genel Kurulu kararlarında133, 

devletlerin siyasal birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ilkesi teyit edilerek self-

determinasyon hakkına sınırlanma getirilmektedir. Fakat, bu Deklarasyonda 

sınırlama belirli bir koşula bağlanarak şu ifadeler bulundurmaktadır: 

Açıklanan paragraflarda belirtilen hiçbir hüküm, yukarıda belirlenen 

şekilde halkların eşitliği ve self-determinasyon ilkesine bağlı olarak hareket eden 

ve böylece, ırk, din veya renge göre ayrımcılık gösterilmeden ülkede yaşayan 

                                                 
131 Bazı BM Genel Kurulu kararlar, örf ve adet hukuku kuralı niteliğini taşımakta, mesela, “Saldırı 
Tanımı”, fakat “BM Andlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında Dostluk ve İşbirliği İlişkilerinin 
Sürdürülmesi İle İlgili Uluslararası Hukuk İlkeleri Hakkında Deklarasyonu” henüz uluslararası hukuk 
kuralı niteliğinde olmamaktadır. 
132 BM Genel Kurulu’nun 24.10.1970 tarihli 2625 (XXV) sayılı Kararı, [http://www.un.org/russian].  
133 Mesela, BM Genel Kurulu’nun 14.12.1960 tarihli 1514 sayılı kararında. 
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bütün halkı temsil eden hükümetlere sahip olan egemen ve bağımsız devletlerin 

siyasal birliği veya toprak bütünlüğünün, tümü veya kısmen, bozulmasına veya 

parçalanmasına yönelik faaliyetlerine yetki verecek veya teşvik edecek şekilde 

yorumlanmamalıdır.  

Görüldüğü gibi, anılan koşullarda, yani bütün toplumun temsilcilerinin 

yönetime katılması sağlanmayan ülkelerde self-determinasyon hakkının 

kullanılmasına açık kapı bırakılarak bu hakkın kapsamı genişletilmeye 

çalışılmaktadır. 

Sonuç olarak, Soğuk Savaş döneminde self-determinasyon hakkının 

uygulanması daha çok onun dış boyutu üzerinde odaklanarak özerk olmayan veya 

vesayet altında bulunan ülkelerin bağımsızlığı kazanmak ve yeni devleti kurmak 

suretiyle vuku bulmaktadır. Uluslararası hukukun bir kuralı olarak self-

determinasyon hakkının kullanılması yalnızca dekolonizasyon süreci bağlamında 

kabul edilmekte ve bu hakkın sömürge olmayan durumlara genişletilmesi konusunda 

belirsiz tutumun korunması devam etmektedir134. 

 

2. Soğuk Savaş Sonrası Self-Determinasyon Hakkı 

1980’lerin sonunda Sovyet Bloğun dağılmaya başlamasıyla Doğu Avrupa ve 

Sovyetler Birliği topraklarında milliyetçi hareketlerin yükselmesi etkileriyle self-

determinasyon hakkının genişletilmesi için önemli bir uygulanma ortamı 

sağlanmıştır. Yugoslavya’nın iç savaşa sürüklenmesi, Çekoslovakya’nın ve Sovyet 

Birliği’nin dağılması, halkların self-determinasyon hakkını kullanması bakımından 

şiddete yol açmadan belirli bir yolun izlenmesi ihtiyacı göstermiştir. Böylece, bu 

olayların da katkısıyla self-determinasyon hakkından yararlanma konusu federal bir 

                                                 
134 Halperin, op.cit., s. 24. 
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devlet bünyesinde kendi isteğiyle birleşen ve birliğinden ayrılma hakkını federal 

anayasa düzeninde güvence altına alınan cumhuriyetleri de kapsayarak genişletilmesi 

değişik görüşlerce haklı bulunmakta, fakat bunun dışında self-determinasyonun tek 

taraflı hakkının bulunmasının çok şüpheli olduğu belirtilmektedir135. Öte yandan da 

sömürgecilik kapsamı dışında bağımsızlığın kazanması ve yeni devletlerin kurulması 

süreçlerinde self-determinasyon hakkının kullanılması bakımından yetki ve sınırların 

belirlenmesi ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. 

Soğuk Savaş döneminde yapılmaya başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı çerçevesinde uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi ilkeleri arasında olan ve 

insan haklarının bir parçasını oluşturan halkların self-determinasyon konusu 

düzenlenmeye alınmıştır. AGİK’in 1975 yılındaki Helsinki Toplantısının Son 

Senedinde “eşitlik prensibine ve halkların kendi kaderini belirlemesi hakkına 

dayanarak bütün halkların… dış müdahalesi olmadan kendi iç ve dış siyasal statüsü 

belirlemek hakkına sahip,” olduğu açıkça belirtilerek self-determinasyon hakkının iki 

boyuta ayrılması kabul edilmektedir136. Soğuk Savaşın bitmesiyle başlayan dönemde 

self-determinasyon hakkının iç ve dış boyutuna ayrılması durumu bu hakkın 

uygulanma alanı genişleterek yararlanma kapsamı da etkilemektedir. Bu konuda, 

İngiliz araştırmacı Adina Preda, self-determinasyon hakkının daha geniş anlamda 

kullanılması üzerinde durmuştur137. Yapılan araştırmada, self-determinasyon 

ilkesinin belirleyici unsuru olan ‘halk’ kavramının iki tanımı bulunduğu 

gösterilmektedir: ilk olarak, halk devletin bütün toplumudur, diğerine göre, halk 

                                                 
135 Gudmunder Alfredsson, “The Right of Self-Determination and Indigenous Peoples,” Modern Law 
of Self-Determination, Editor: Christian Tomschat, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, s. 48-
49. 
136 Bkz: Soveşaniye po bezopasnosti i sotrudniçestvu v Evrope, Zaklyuçitelnıy Akt (Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı, Son Senet), Helsinki 1975. 
137 Bkz: Adina Preda, “The Principle of Self-Determination and National Minorities,” Dialectical 
Antropology, No: 27, 2003, s. 205-226. 
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coğrafi, din ve dil özellikleri ve onun siyasal istekleriyle bütünleşen bir topluluktur. 

Halkın bu ikinci tanımı azınlık tanımıyla karşılaştırılmakta. Mesela, Adina Preda’nın 

verdiği azınlık tanımına göre: 

“Sayısal açıdan azınlığı oluşturan ve bu devlette hakimiyeti bulunmayan, 

nüfus çoğunluğundan farklı etnik, din ve dil özellikleriyle donatılan, yalnızca üstü 

kapalı bir şekilde olsa bile kolektif yaşamı sürdürmek isteğinden hareket ederek 

bir biriyle dayanışma duygusu bulunan ve devletin çoğunluğuyla eşitliğin 

sağlanmasını amaçlayan bir vatandaşlar grubudur.”138

Göründüğü gibi, her iki tanım arasında yalnızca toprak unsuru ve grubun 

içeriği konularında farklar bulunmakta ve bunların oldukça göreli bir niteliği 

taşımaktadır. Preda, bu çalışmada Ian Brownlie’ye atıfta bulunarak “halk,” 

“milletler,” “azınlıklar,” ve “yerli nüfusu” arasındaki farklılıklar göreli anlamsız ve 

“bir arada toplanan kriterlerin sayısına bağlı” olduğunu belirtmektedir139. Böylece, 

bütün halktan farklı özelliklere sahip olan toplulukların self-determinasyon prensibi 

çerçevesinde kendini yönetme hakkı ve devlet içinde belirli bir siyasal statüsünü 

bulundurma hakkını kullanarak iç boyutundan yararlanabilmelidir. Fakat, azınlıkların 

self-determinasyon hakkının kazanması devletin parçalanması veya belirli bir 

toprağın ayrılması korkusuyla engellenmektedir. Bu durum ise, uluslararası hukukun 

diğer önemli ilkeleri olan sınırların istikrarı ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. 

Preda, azınlıkların self-determinasyon ilkesinin iç boyutunun uygulanması ile ilgili 

hakları zaten değişik uluslararası insan hakları sözleşmelerde hem kişisel haklar hem 

de azınlıklara özgü kolektif haklar çerçevesinde sağlandığını göstermektedir140. 

Dolayısıyla, zaten belirli hakları güvence altında alınan azınlıkların (ve diğer 

                                                 
138 Ibid., s. 213, Dipnot 18. 
139 Ibid., s. 214. 
140 Ibid., s. 215-217. 
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topluluklar) self-determinasyon hakkı uluslararası hukukta bulunan diğer norm ve 

ilkeleriyle çatışmamak için dış boyuta veya devletten ayrılmasına gitmeden devlet 

içinde kullanabilecek siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel hakları veya self-

determinasyonun iç boyutundan yararlanabileceği savunulmaktadır. 

Azınlıkların devlet içinde sahip olduğu ve bir yandan self-determinasyon 

hakkının dışında kalan, diğer yandan da belki onun iç boyutunu pekiştiren bazı 

önemli hakları ayrıca BM Genel Kurulu’nun 18.12.1992 tarihli 47/135 sayılı 

kararıyla alınan “Millet veya Etnik, Dil veya Din Azınlıklarına Bağlı Kişilerin 

Hakları Deklarasyonu”nda yer almışlar141. BM Genel Kurulunun kararıyla alınan bu 

Deklarasyon uluslararası hukuk kuralı olmamakla birlikte Deklarasyonu imzalanan 

devletler için geçerli olmaktadır. 

Yerli halkların self-determinasyonu ile ilgili araştırmayı yapan Alfredson, 

BM Yerli Nüfuslar üzerinde Çalışma Grubu(WGIP)’nun görüşlerini ele alarak bu 

konuda değerlendirme yapmaya çalışmaktaydı. WGIP çalışmalarının çok taraflı 

andlaşmayla sonuçlanmadığı durumda en azından bu konuda opinium juris’ın 

oluşması bakımından önem taşımaktadır. Böylece, 31 Temmuz 1992’de WGIP 

tarafından hazırlanan Deklarasyon tasarısının 1 maddesinde, “Yerli halkların self-

determinasyon hakkı bulunmakta; uluslararası hukuka göre ve ona dayanarak onlar 

kendi siyasal statüsü ve kurumları özgürce belirleyebilmekte ve kendi iktisadi, 

toplumsal ve kültürel gelişimini özgürce izleyebilmektedir. Bunun ayrılmaz bir 

parçası olarak özerklik ve kendini yönetme hakkı bulunmaktadır,” denilmekte142. Bu 

grubun çalışmalarında önemli konular, yerli halkların self-determinasyon hakkının iç 

                                                 
141 Bkz: BM Genel Kurulu’nun 18.12.1992 tarihli 47/135 sayılı kararı, Deklaratsiya o pravah lits, 
prinadlejaşih k natsionalnim ili etniçeskim, religioznim ili yazikovim menşistvam (Ulusal veya Etnik, 
Bölgesel veya Dilsel Azınlıklara Ait Olan Kişilerin Hakları Deklarasyonu), madde 1, 
[http://www.un.org/russian]. 
142 Alfredsson, op.cit., s. 41. 
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boyutuna ima etmesine rağmen çok genel bir şekilde ifade etmesiyle onun bir dış 

niteliğinde anlaşılmasına engel olmamakta ve bu yüzden bu hakkın daha belirgin bir 

şekilde iç boyutunda sınırlanması gerektiği belirtilmektedir143. Bunun yanında yerli 

halkların self-determinasyon hakkının kullanılmasına dayanarak merkez ile 

ilişkilerini “bulunduğu devletlerin yönetimleriyle işbirliğinde” belirleyeceği 

öngörülmekte ve yine tartışma konusu oluşturan ‘halk’ kavramı yerinde “yerli 

nüfuslar” deyimi kullanılması önerilmektedir144. Yapılan değerlendirmede yerli 

halkların self-determinasyonunun dış boyutu anlamında gelen bağımsızlık ve ayrı 

devletin kurulması hakkının bugün geçerli olan uluslararası hukukta bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Yerli halkların sef-determinasyon hakkının iç niteliğine gelince, bu 

hakkın bulunması konusunda değişik görüşler teyit etmektedir. Mesela, WGIP’nin 

Avustralya temsilcisi bu konuda şu görüşü bildirmektedir: 

“Self-determinasyon hakkının uygulanması sadece dekolonizasyon süreci 

zamanıyla sınırlı değil ve yalnızca tek bir eylem veya uygulanmayla 

tamamlanmaz. Bundan daha çok, bunun her devlet içinde bütün halklar ve kişilerin 

onları yönetmekte olan siyasal sürece tam olarak katılmasının devamlı bir hakkı 

gerektirmektedir. Açıkça, bu karar-verme kurumuna yaygın katılımın sağlanması 

self-determinasyon hakkının uygulanmasında önemli bir faktör 

oluşturmaktadır.”145

Yerli halkların self-determinasyon hakkı iç boyutu itibarıyla kullanılarak 

WGIP tarafından hazırlanan Deklarasyon tasarısının 27. maddesinde şu konuları 

kapsamakta: 

                                                 
143 Ibid., s. 42-43. 
144 Ibid., s. 45. 
145 Ibid., s. 51. 
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“Yerli halkların, genel olarak eğitim, iletişim, kitle medya, kültür, din, 

sağlık, konaklama, istihdam ve toplumsal refah, geleneksel ve diğer iktisat ve 

girişimcilik faaliyetleri, toprak ve kaynakların idaresi, çevre ve üye olmayanların 

girişini kapsayan kendi iç ve yerel işlerine bağlantılı konularda özerklik hakkına 

sahiptir ve bu özerklik faaliyetlerinin finansmanı için iç vergilendirme de bu 

hakkın kapsamına dahil olmaktadır.”146

Self-determinasyon hakkının iç ve dış boyutları kapsaması yanında bu 

süreçler çerçevesinde değişik taleplerin bulunması birbirinden ayrı kategori 

oluşturmaktadır. Halperin’a göre, Soğuk Savaş dönemi sonrasında bu kategoriler şu 

başlıklar içermektedir: 

- Sömürgeciliğe Karşı Self-Determinsyon (Anti-Colonial Self-

Determination): sömürge yönetimi altında yaşayan toplumun yabancı hakimiyetten 

kurtulması ve bağımsız bir devleti oluşturması; 

- Devlet-Altı Self-Determinsyon (Sub-State Self-Determination): devlet 

ülkesinin belirli yerinde yaşayan bir grubun bu topraklar çerçevesinde ayrı bağımsız 

bir devleti kurması yada siyasal veya kültürel özerkliğini oluşturması; 

- Devlet-Ötesi Self-Determinsyon (Trans-State Self-Determination): bir 

devletin sınırları aşarak komşu olan birkaç devlet ülkelerinde yaşayan aynı grubun bu 

topraklar çerçevesinde bağımsız bir devleti kurması veya bir devlet yönetiminden bir 

başkasına geçmesi; 

- Dağılmış Halkların Self-Determinsyonu (Self-Determination of Dispersed 

Peoples): devlet içinde belirli bir yerde konsantre olmayan ve bütün ülkede dağılan 

bir grubun demokratik katılımı ve toprağa bağlı olmayan azınlık hakları talep etmesi; 

- Yerli Self-Determinsyon (Indegenous Self-Determination): sömürge dönemi 

öncesinde bu topraklarda yaşayan yerli toplumunun belirli hakları talep etmesi; 

                                                 
146 Ibid. 
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- Temsili Self-Determinsyon (Representative Self-Determinasyon): devlet 

içinde belirli grup veya grupların yönetim sistemi değiştirerek daha etkin bir katılımı 

talep etmesi147. 

Belirli bir self-determinasyon süreci yukarıda sıralanan kategorilerin yalnızca 

birine veya aynı zamanda bir kaçına da sığınabilmektedir. 

 

3. Self-Determinasyon Karşısında Diğer Uluslararası Hukuk İlkeleri ve 

Kuvvete Başvurması 

Uluslararası hukukta kabul edilen self-determinasyon ilkesi yanında devletler 

arası ilişkileri düzenleyen ve bu prensip ile çatışan diğer önemli ilkeler bulunmakta. 

Bunların en önemlileri devlet egemenliği ve siyasal bağımsızlığı, toprak bütünlüğü 

ve ulusal birliği (veya diğer sözüyle devletin siyasal birliği) olmaktadır. Bunların 

hemen hepsi Birleşmiş Milletler Andlaşmasında teyit edildiği görünmektedir (madde 

2 vs.). Birleşmiş Milletler kararlarında ele alınan self-determinasyon konusu yanında 

her zaman devletin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez 

olduğu belirtilmektedir148. AGİT’in Helsinki Son Senedinde, “Üye-devletler, 

devletlerin toprak bütünlüğüyle ilgili olan uluslararası hukuk normları da dahil olmak 

üzere BM Andlaşmasının amaç ve ilkelerine her zaman bağlı davran”mak şartıyla 

halkların self-determinasyon hakkını teyit etmektedirler. Böylece, self-

determinasyon hakkı (veya ilkesi) anılan diğer uluslararası hukuk ilkelerini ihlal 

etmediği sürece uygulanabilmektedir. 

Devletlerin egemenliğine gelince, bu ilke modern devletin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmaktadır. Devlet egemenliğinin iç boyutu, ülke topraklarında ve 

                                                 
147 Halperin, op.cit., s. 48-52. 
148 Mesela, BM Genel Kurulu’nun 1514, 2526 nolu kararları. 
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yaşayan toplumu üzerinde diğer bütün otoritelerden en üstün hakimiyeti temsil 

etmekte. Egemenliğin dış boyutu ise, uluslararası ilişkilerine katılan siyasi bir varlık 

olarak bir yandan anayasal ve uygulamalı bir bağımsızlık, diğer yandan uluslararası 

hukukta kabul edilen hak ve sorumlulukların toplamını uygulayan bağımsız bir 

ülkesel birimi – devleti olarak algılanmaktadır149. Böylece, self-determinasyon ilkesi 

hem dış hem de iç boyutu devletin egemenliği zedelemektedir. Self-determinasyonun 

dış boyutunun uygulanması devletin parçalanmasına yol açmasıyla egemenlik 

ilkesini ihlal ederek, self-determinasyonun iç boyutu ise devletin belirli topraklarında 

özerk yönetimin kurulması devletin merkez otoritesinin sınırsız hakimiyetini 

sınırlandırmaktadır. Devletler kendi egemenliği bakımından daha vahim sonuçlara 

neden olan self-determinasyonun dış boyutunu engellemek amacıyla self-

determinasyonun iç boyutuna razı olup merkez yönetimi ve özerk yönetimi arasında 

yetkilerin paylaşımına gitmişler. Böylece, etnik-ulusal self-determinasyon 

durumlarında devletler sınırsız egemenlikten vazgeçerek sınırlı egemenlik ilkesinin 

uygulanmasına geçmişlerdir150.  

Sonuç olarak, sömürgecilikten kurtulma süreci dışında self-determinasyon 

hakkı devleti destekleyen diğer ilkeler karşısında hala arka planda kaldığı 

görünmektedir. Bu durum, uluslararası hukukun bizzat devletler tarafından 

oluşturulmasıyla ve bunların ‘status quo (varolan durum)’nun sürdürülmesi ve devlet 

menfaatlerinin korunmasına büyük önem vermesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu başlık altında ele alınacak diğer önemli konu self-determinasyon hakkının 

uygulanmaya yönelik şiddete veya kuvvet kullanmaya başvurması. Bazı yazarlar 

halkların self-determinasyon hakkı kullanması için BM Genel Kurulu’nun çeşitli 

                                                 
149 Shehadi, op.cit., s. 134. 
150 Ibid., s. 141. 
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kararlarına atıfta bulunarak kuvvete başvurmasının yasal olduğunu savunmakta151. 

Fakat, self-determinasyon hakkı çerçevesinde ‘halk’ tanımı altına giren yalnızca 

belirli gruplar kuvvete başvurabilirler ve bu uygulanma belirli koşullarla sınırlı 

tutulmakta, diğer gruplar ise self-determinasyonun sadece ‘evrensel hakkı’ndan 

yararlanmakta ve yasal olarak kuvvete başvuramazlar152. Bu konuda BM Genel 

Kurulu’nun iki önemli kararı örnek olarak ele alalım. ‘Hukuk Prensipleri’ 

Deklarasyonunda, “Bu halklar, böyle baskıcı faaliyetlere karşı tedbirlerinde ve buna 

karşı direnişin oluşturulmasında self-determinasyon hakkının uygulanması 

çerçevesinde Andlaşmanın amaçlar ve prensiplerine uygun olarak destek isteme ve 

onu alma hakkına sahiptirler,” denilmekte153. “Saldırı Tanımı” deklarasyonunun 

madde 7’de, ‘Hukuk Prensipleri’ kararına atıfta bulunarak, “İşbu tanımda hiçbir şey, 

… özellikle sömürge ve ırkçı rejimlerin hakimiyetinde olan veya yabancı 

hakimiyetin diğer şekilleri altında bulunan halklarla ilgili olarak, … self-

determinasyon hakkını ve aynı zamanda, bu halkların bu amaçla mücadele etmesi 

hakkını … hiçbir şekilde zedelemeyeceği” öngörülmektedir154. Fakat, BM Genel 

Kurulunda böyle kararalarının alınması ve bu konuda opinium jüris’in oluşmasına 

önemli etkilerin sağlanmasına rağmen, self-determinasyon hakkını kullanan ulusal 

hareketlerin kuvvete başvurma hakkına karşı özellikle Batı devletlerin karşı çıkması 

nedeniyle uluslararası hukukta bu hakkının tanındığı konusu günümüzde halen 

tartışmalıdır155. Ayrıca, bağımsız bir devlet çerçevesinde azınlıkların veya diğer 

grupların self-determinasyon hakkı kullanarak ülkenin bağımsızlığı kazanmaya 
                                                 
151 Peter Alan Sproat, “The United Nations’ Encouragement of Agression and Ethnic Cleansing: Time 
to Abondon the Right to Self-Determination?” Terrorism and Political Violence, Vol. 8, No: 1, Spring 
1996, s. 93-113. 
152 Ibid., s. 101-102. 
153 BM Genel Kurulu’nun 2625 sayılı kararı. 
154 BM Genel Kurulu’nun 14.12.1974 tarihli 3314 (XXIX) sayılı kararı, Opredeleniye agressii (Saldırı 
Tanımı), [http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm]. 
155 H. Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, III Kitap, Ankara, Turhan Kitabevi, 1994, s. 23. 
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yönelik devletten ayrılması durumları karşısında ülkenin düzenini sağlamak amacıyla 

kuvvete başvurmak merkez yönetimin yetkilerinde olduğu genellikle kabul 

edilmektedir. Nitekim, 1977’de kabul edilen Cenevre Sözleşmelerine II sayılı Ek 

Protokolün madde 3/1’de, uluslararası olmayan silahlı çatışmalar sırasında, bu 

çatışmalara taraf devletin “devlet içinde bütün meşru araçlarla düzenin sağlanması ve 

yeniden kurulması veya ulusal birliğin ve toprak bütünlüğünün korunması” yetkileri 

uluslararası hukuk kuralı niteliğini kazanmıştır156. Self-determinasyon hakkının 

bağımsız bir devlet çerçevesinde kullanılması için şiddete başvurmanın bir istisnası 

olabilecek BM ‘Hukuk Prensipler’ Deklarasyonunda belirtilen ‘ırk, din veya renge 

göre ayrımcılığın varlığı’ ve ‘ülkede yaşayan bütün halkın temsil etmemesi’ 

koşullarıyla, dolayısıyla baskıcı yönetimin bulunması durumunda öngörülmüştür. 

Bazı yazarlar, bu durumu desteklemek amacıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 

Önsözünde yer alan “insanın baskıya, baskı yönetimine karşı son çözüm olarak 

ayaklanmak zorunda kalmaması…” deyimine atıfta bulunarak bu şartlarda böyle bir 

yönetime karşı son çözüm olarak ayaklanma hakkının bulunduğu ima etmektedir157. 

Fakat, yine de BM Genel Kurulu kararının bağlayıcı yetkilerin bulunmaması 

nedeniyle bu hakkın tanınması konusu bugün çok tartışmalı olmaktadır. Dolayısıyla, 

devlet içinde self-determinasyon hakkının kullanılması bu hakkı kullanmak isteyen 

topluluğun barışçı yollarla merkez yönetimi ile anlaşarak sağlanmak gerekmektedir. 

BM Yerli Nüfusların Çalışma Grubu görüşlerine göre, self-determinasyon hakkı 

çerçevesinde yerli halklar, “Devlet ile ilişkileri ve onların kendi iç işleri üzerinde 

kontrol etmesi hakkında hukuki ayarlamaları belirlemek için Devlet hükümeti 

                                                 
156 Pazarcı, op.cit., s. 564; II sayılı Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların 
Korunması Protokolü, [http://www.icrc.org/]. 
157 Alfredsson, op.cit., s. 49. 
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işbirliğinde görüşmeler aracılığıyla” sağlayabilmektedir158. Son olarak, BM 

Andlaşması madde 1/2’de self-determinasyon ilkesi, “dostça ilişkiler geliştirmek ve 

dünya barışını güçlendirmek” amaçlarının gerçekleşmesi için bir araç niteliği 

taşımakta ve belirli (aynı şekilde henüz tartışmalı) haller dışında self-determinasyon 

hakkına dayanarak şiddete başvurmak bu hükme aykırı bir durumun yaratılmasına da 

neden olabilecektir. 

 

B. Rusya’nın Çeçenistan Sorunu 

1. Olayların Gelişimi 

Rusya’nın Çeçenlerle ilişkileri 16. yüzyıla kadar gitmektedir. O dönemde 

Moskova Çarı diğer Kafkas halklarıyla olduğu gibi Çeçen Beyliklerle vasallık 

ilişkileri kurmakta. Bu Beyliklerin Rus Çarlığı koruması altında girmesiyle dış 

münasebetler olarak Osmanlı ve Kırım devletleriyle temaslara geçmesine sınırlama 

getirilmekte ve bu “hizmetler” karşılığında Kafkas Beyleri maaşa bağlanarak para, 

silah ve diğer lüks malları almaktadır. Ülkelerin iç politikası tamamen Beylerin 

yetkisindedir. Kafkas Beylikleri böyle dış temasları aynı zamanda ve daha yoğun bir 

şekilde İran Şahı ve Osmanlı Padişahıyla da sürdürmekteydi, bu nedenle Rus 

Çarlığıyla bu ilişkiler daha çok müttefik niteliğini taşımaktaydı159. Rus-Çeçen 

ilişkilerin ikinci aşaması 18. yüzyıldan itibaren Büyük Petro’nun giriştiği sömürge 

politikasında yer almıştır. Bu dönemde Kafkaslar toprak verimliliği ve tarım işletme 

olanakları, doğal kaynaklar ve stratejik önem açılarından ele alınmaya başlandı. Bu 

bölge, değişik savaşlar sonucunda yapılan uluslararası barış andlaşmalar 

                                                 
158 Ibid., s. 44. 
159 Yavus Ahmadov, “K vzaimootnoşeniyam Rossii i Çeçni: ot feodalnogo lena k subyektu federatsii ( 
Rusya ve Çeçenistan ilişkilerine: feodal bağdan federasyon üyesine kadar),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz (Orta Asya ve Kafkas), No: 2(26), 2003, s. 33. 
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çerçevesinde Rusya’nın yetki alanının genişletilmesine konu olmuştur160. Her 

yönünde toprakları genişleten Rus İmparatorluğu Kafkas Beylikleriyle ilişkileri artık 

Rusya’nın güney komutanları ve yetkili valileri düzeyine indirerek daha çok güç 

araçlarının kullanılmasına dayandırmaya başlamıştır. 19. yüzyıl geldiğinde Kafkas 

halklarının özgürlükçü yaşam tarzından ve bazıların yağmalayıcı tutumundan 

rahatsız olan Rusya’nın bölgede düzen sağlamak için başlattığı askeri operasyonlar 

uzun dönemli savaş haline dönüşmüştür161. 1820-30’larda başlayan Çeçenistan ve 

Dağıstan topraklarının tek bir İslam devleti altında birleşme süreci, 1840’da İmam 

Şamil’in tek bir hükümdar olarak kabul edilmesiyle direnişin yeni bir dönemi 

oluşturmuştur. 20 yıldan fazla Rus İmparatorluğuna karşı savaşan bu devlet 1859’da 

Şamil’in yenilgisi sonucunda işgal edilerek son bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, 

Fransa ve İngiltere gibi değişik ülkelerle temasları sürdüren Şamil Devleti de facto 

olarak oldukça uzun bir dönem içerisinde bağımsız kalmıştır162. Bu tarihten itibaren 

Çeçenistan Rusya’nın yarı askeri yarı sivil yönetimi altında kalarak Rus 

İmparatorluğunun genel kuralların kapsamına girmeden bir sömürge niteliğinde 

olmaktaydı.  

1917 Şubat Devrimi’nden sonra, Çeçenler diğer Kuzey Kafkas halkları gibi 

özerk yönetim organları oluşturmaya başlamışlar. Ekim Devrimi sonucunda 

Komünistler tarafından ilan edilen ‘ayrılma ve yeni bağımsız devleti kurulması da 

dahil halkların kendilerini yönetme (self-determinasyon) hakkı’ nedeniyle bölgede 

çeşitli örgütlenmeler oluşmuştur. Bir yandan yeniden canlandırılan Dağıstan ve 

Çeçen Müslümanların birleşmesi Uzun Hacı’nın Kuzey Kafkas Emirliğine 

                                                 
160 Mesela, 1724 İstanbul Barış Andlaşması, 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması vs., ibid., s. 34. 
161 Umar Alisultanov, “Genezis, dinamika i nyneşniye tendentsii razvitiya Çeçenskogo krizisa (Çeçen 
bunalımın gelişiminin oluşumu, dinamiği ve bugünkü eğilimi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
2(32), 2004, s. 15. 
162 Ahmadov, op.cit., p. 35.  
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dönüşmüştür, diğer yandan Sovyet eğilimli milli hareketler Terek Halk Cumhuriyeti 

ilan etmişlerdir. Bunun yanında Mayıs 1918’de Suhumi’de toplanan değişik siyasal 

gruplar bağımsız Kuzey Kafkas Federal Cumhuriyeti kurduğunu ilan etmişler. İki 

yıldır yaşamını sürdürebilen bu devlet Osmanlı Hükümeti ve Almanya tarafından 

diplomatik düzeyde tanınmıştır163. Rusya’nın iç savaşı bitmesiyle 17 Kasım 1920’de 

toplanan Terek Halkların Kurultayında Çeçen Özerk Bölgesini de içeren Dağlı 

(Gorskaya) Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Sovyet Rusya’nın 

denetiminde ve artık yerel halkların iradesine önem vermeden başlayan yeni 

yapılandırma süreci Sovyetler Birliği zamanında değişik örgütlenmelerden 

geçirilmiştir. Böylece, 1922’de Çeçen Özerk Bölgesi Dağlı Özerk Cumhuriyetinden 

çıkarılarak direk Rusya Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyetine bağlanmıştır. 

1934’te Çeçen Özerk Bölgesi İnguş Özerk Bölgesiyle birleştirilmiştir. 1934’te 

Çeçen-İnguş Özerk Bölgesi aynı adıyla Özerk Cumhuriyetine dönüşmüştür ve 

1944’te kaldırılarak 1957’de yeniden kurulmuştur. Son olarak, 1990’da Çeçen-İnguş 

Özerk Cumhuriyeti Rusya bünyesinde Çeçen-İnguş Cumhuriyeti halini almıştır164. 

Rusya İmparatorluğu yerinde kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde 

Rusya’ya bağlı olan eski yarı sömürge ülkeleri sosyalist çatı altında toplanarak 

büyüklüğüne göre yeni örgütlenmeye tabi tutulmuştur. Görünüşte olsa bile halkların 

self-determinasyon hakkını temsil eden çeşitli birlik cumhuriyetleri, özerk 

cumhuriyet ve bölgeler kurulmuştur. Yeni devletinde iç sınırların suni bir şekilde 

kurulmasına rağmen insanlar ve halklar, baskıcı bir yönetimi altında, fakat göreli eşit 

                                                 
163 Ibid., Magomed Ramazanov, “Severokavkazskiy uzel Rossiyskoi politiki: konfliktogennıye faktorı 
(Rusya politikasının Kuzey-kafkas odağı: çatışma faktörleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
5(29), s. 43. 
164 Aleksandr Halmuhamedov, “Vozmojnonaya strategiya uregulirovaniya situatsii v Çeçenskoi 
Respublike (Çeçen Cumhuriyeti’nde durumu düzeltmeye yönelik olası strateji),” Uluslararası 
Konferans Raporları, Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), s. 93. 
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bir ortamda gelişmenin sağlanmasına olanak bulmuşlar. II. Dünya Savaşı 

başladığında ve Alman ordusunun Kuzey Kafkaslara yaklaşınca fırsat bilen Çeçenler 

bazı diğer halklarla birlikte Sovyet yönetimine karşı ayaklandılar. Bunun sonucunda 

1943-44 yıllarında Çeçen, İnguş, Karaçay ve Balkar halkları Stalin tarafından 

cezalandırılarak toplu halde Orta Asya’ya sürülmüştür165. 1957’de Khruşev 

döneminde affedilen Çeçenler ülkeye yeniden dönmeye başladığında büyük 

sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ülkeye dönen Çeçenlerin oturacak yer ve iş olanakların 

yetersizliği, demografik patlamasıyla nüfus artışı işsizlik oranını yükselterek 

toplumsal sorunları da çoğaltmıştır. Bir yandan, kendi ülkesi dışında iş aramaya 

başlayan Çeçenler marjinal duruma düşerek yasal olmayan işlerle de uğraşmaya 

başlamışlar. Öte yandan, 1957’den itibaren Çeçenler, beklenmedik bir hızla ülkeye 

dönerek çoğalmasıyla önemli toplumsal gerginliğe neden olup 1940’larda 

yerleştirilen diğer toplulukları ve özellikle Rusları kendi topraklardan göç etmeye 

zorlamışlar166. 1970’lerden sonra, Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti’ndeki Çeçen 

nüfusu çoğunluk haline gelmiştir. Çeçenlerin 13 yıldır sürgünde kalması, halkın 

dayanışmasını güçlendirerek özellikle Ruslara (ve bir dereceye kadar diğer 

milletlere) ve Sovyet yönetimine (üstü kapalı ve bazen de bilinç altı olsa bile) 

nefretin oluşmasına neden olmuştur. Bunun yanında, ülkeye dönen Çeçenler yönetim 

organları ve parti kadrolarının sadece ikinci derece makamlarında yer alarak yüksek 

mevkilerine ulaşamaması ve taşra alanlarında eğitim düzeyinin göreli düşük olması 

nedenleriyle Sovyetlerin siyasi ve toplumsal değerlerinden bir ölçüde 

yabancılaştırılmıştır. Fakat, 1990’lara geldiğinde Çeçen toplumda gelişen yönetici ve 

                                                 
165 Ramazanov, op.cit., s. 42. 
166 Şimon Briman, “Çeçenskiy ekstrimizm i Palestinskaya intifada: sravnitelnıy analiz vızovov Rossiyi 
i İsrailyu (Çeçen ekstremizmi ve Filistin intifada: Rusya ve İsrail’e meydan okumaların 
karşılaştırılmalı analizi),” No: 6(18), 2001, s. 173, 174. 
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aydın tabakasının etkisiyle Rusya karşıtı sloganlarının bulunmaması da fark 

edilmektedir167.  

Sovyet Birliği’nde Gorbaçev’in “perestroyka (yeniden yapılandırma)” 

döneminin başlamasıyla Çeçenistan’da demokratikleşme sürecine hız verilerek 27 

Kasım 1990’da Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti’nin Yüksek Kurulu ‘Devlet 

Egemenliği Deklarasyonu’ kabul etmiştir. Fakat, buna paralel olarak ülkenin değişik 

demokratik partileri tarafından oluşturulan Çeçen Halkın Tüm-Ulusal Kongresi 

(ÇHTUK), eski Sovyet Generali Cohar Dudayev Başkanlığında Yürütme Komitesini 

oluştururak Çeçenistan’da bağımsız bir devlet kurma amacını ilan etmiştir168. 

Komünistlere muhalif bir siyasi güç niteliğiyle ortaya çıkan bu oluşum, Ağustos 

1991 Darbesinde, Yeltsin yönetimini destekleyerek SSCB’nın dağılmasından yana 

olmuştur. Eylül 1991’de ÇHTUK Çeçenistan’da darbe yaparak Sovyet kurumları 

dağıtmıştır. Bir ay sonra yapılan Cumhurbaşkanlık seçimleri kazanan Dudayev, 1 

Kasım’da Çeçenistan’ın bağımsızlığı ilan etmiştir. Daha sonra kendi iktidarı 

sıkılaştırmaya çalışan Dudayev yönetimi hem ülke içinde demokratik muhalefetiyle 

hem de federal merkeze karşı mücadele sürdürmektedir. Yeni yönetimin eski dostlara 

ve yeni muhaliflere karşı baskıcı yöntemler uygulaması ülkeyi çatışmalara ve iç 

savaşa sürüklemiştir. Dudayev’in baskıcı rejimine karşı muhalefeti destekleyen 

Moskova yönetimi, 1994’te yapılan başarısız darbe sonucunda Grozni’ye askerler 

gönderme kararı almıştır. Aralık 1994’te Yeltsin yönetimi, isyan ülkesiyle 

uyuşmazlığın barışçı yöntemlerle çözülmesi yollarının tükendiği ve çatışan tarafların 

silahsızlandırılması ve “anayasa düzeninin yeniden kurulması” için askeri müdahale 

                                                 
167 Ahmadov, op.cit., s. 36. 
168 Alisultanov, op.cit., s. 16. 
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başlattığını bildirmiştir169. Şubat 1995’te Grozni’yi ele geçiren Rus askerler Çeçen 

savaşçıları dağlara püskürtmüşler. Fakat, ülkenin tümünde kontrolü sağlamayan ve 

yalnızca topraklarının 2/3’ini ellerinde bulunduran Rus askeri birlikler Çeçenlerin 

gerilla savaşıyla karşı karşıya kalarak önemli kayıplar vermeye başlamıştır. Bu 

savaşta, Sovyetler zamanında gurur kaynağı olan Rus (Sovyet) ordusunun artık 

gücünü kaybettiği ve küçük çaplı bölgesel ve yerel çatışmalar için hiç hazırlıklı 

olmadığı gösterilmiştir. Öte yandan Rusya içindeki değişik siyasi güçler 

Çeçenistan’ın istikrarsız durumundan yararlanmakta ve bazılarının ise siyasi çözümü 

destekleyerek askerlerin savaşmasına engel olduğu iddia edilmekteydi170. Sonuçta, 

yeni Cumhurbaşkanlık seçimlerini kazanan Yeltsin, bu acımasız savaşın bitmesi için 

yeni atanan RF Güvenlik Kurulu Sekreteri Aleksandr Lebed’e yetki vermiştir. 31 

Ağustos’ta Dağıstan’ın Hasav-yurt şehrinde Lebed, Dudayev’in ölümünden sonra 

yerine geçen Aslan Mashadov ile ateşkes andlaşması imzalamıştır. Bu andlaşmaya 

göre, Rus askerler Çeçenistan’dan çekilecek, Çeçen savaşçılar dağıtılacak, ülke 

rehabilitasyonu iki taraflar üstlenecek ve Çeçenistan statüsü 2001 yılına kadar 

belirlenecektir171. 1997’de AGİT desteğiyle Çeçenistan’da Cumhurbaşkanlık 

seçimleri yapılmıştır. Yeni Başkan olarak seçilen Aslan Mashadov, bütün ülkede 

kontrolü sağlamak için diğer komutanlarla koalisyon hükümeti kurmaya çalışmıştı. 

Fakat, Basayev, Udugov, Yandarbiyev, Raduyev gibi radikal Çeçen liderler 

Mashadov’un Rusya’ya karşı tutumu ve diğer konulardaki ılımlı yaklaşımını 

eleştirerek 1998’de işbirliğinden çekilmiştir. İki savaş arası dönemde Çeçenistan’ın 

çeşitli bölgelerinin değişik komutanların kontrolü altında bulunması ülkede istikrarın 

sağlanmasını engellemektedir. Ülkede normal toplumsal ve ekonomik ilişkilerin 
                                                 
169 Ibid., s. 17. 
170 Malashenko, Trenin, op.cit., s. 24-25. 
171 Alisultanov, op.cit., s. 18-19. 
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bulunmaması nedeniyle para kazanmak ve yaşamını sürdürmek için yasadışı yollara 

başvurulmakta ve hırsızlık, gasp etme, adam kaçırma ve öldürme gibi değişik suçlar 

işlenmektedir. İşte bu dönemde baskılara dayanmayan ve yaşamak isteyen insanlar 

kaosa sürüklenen ülkeden kaçarak ikinci göç sürecini başlatmışlar. Eğer 1991-1994 

döneminde Rus ve Rusça konuşanlardan sonra Çeçen kökenli siyasi muhalif ve 

aydınlar, teknesyen ve uzmanlar ülke dışına göç etmişlerse, iki savaş arası dönemde 

Çeçenistan’da kalan azınlıklarla birlikte normal yaşamını sürdürmek isteyen sıradan 

Çeçenler de ülkeyi terk etmekteydi. Böylece, 1994’te ülkede 850 bin olan Çeçen 

sayısı ikinci savaşın hemen öncesinde 600 bine (ve bazı verilere göre 400 bine) kadar 

inmiştir172. Ülkede iç savaşı çıkarmamak için baskıcı yöntemlerden uzak durmaya 

çalışan Mashadov yönetimi diğer komutanların desteğinde yapılan yasadışı 

faaliyetleri durdurmaya yönelik yasa çıkarmaktan ve kendi bölgede (Grozni) 

önlemler almaktan öteye bir şey yapamamıştır. Mashadov’un bu etkisiz tutumu 

karşısında radikal muhalifler kendi prestijini yükseltmek için harekete geçerek 

Dağıstan Müslümanlarıyla ittifak oluşturma çabalarına girişmişler. Dağıstan’da 

radikal İslamcıları (Vahhabitler) desteklemek amacıyla Çeçen radikaller Çeçenistan 

topraklarında askeri ve dini eğitim olanakları sağlamakta ve direk müdahalelerde de 

bulunmaktaydı. Böylece, 1999 Ağustos’ta Şamil Basayev ve Arab kökenli Hattab’ın 

liderliğindeki Dağıstan’a yapılan bu son (ve en büyük) askeri harekat Rusya’nın 

Çeçenistan’a ikinci müdahaleyi başlamasına temel nedenlerden biri olmuştur. Eylül 

1999’da Rus askeri birlikler Basayev güçlerini Dağıstan’dan püskürterek Ekim’de 

ikinci Çeçenistan müdahalesi başlamıştır. Bu müdahalenin temel nedenleri arasında 

Çeçenistan topraklarından kaynaklanan yağmalama, adam kaçırma ve diğer yasadışı 

                                                 
172 Ahmadov, op.cit., s. 40. 
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eylemlerinin Rusya topraklarına yayılması, Çeçenlerin yaptığı iddia edilen 

Volgodonsk ve Moskova’daki bombalama eylemleri ve son olarak Basayev’in 

Dağıstan saldırısı olduğu belirtilmektedir173. Rusya yönetimi, ikinci Çeçenistan 

müdahalesi sürdürmek için sansür ve propaganda yollarıyla enformasyon savaşı 

kazanarak çatışmaların gelişmesiyle askeri faaliyetlerin amaçlarını ustaca birden 

diğerine değiştirmekteydi. Ağustos’ta Dağıstan’a yapılan saldırısını püskürtmek, 

Ekim’de tehdit kaynağı olan Çeçenistan’ı sınır boyunca izole etmek, Kasım’da 

teröristleri tamamen yok etmek ve Ocak 2000’de Rusya’nın toprak bütünlüğü 

korumak gibi amaçların ortaya atılması toplumun büyük çoğunluğunun bu konuda 

desteğini sağlamıştır174. 2000 yılı ilk baharında Rus ordusunun önemli başarılar 

sağlamasına rağmen savaşın yakın zamanda kolay bitmeyeceği ve gerilla 

saldırılarının devam edeceği anlaşılmıştır. Rus askerlerin desteğiyle Ahmed Kadırov 

başkanlığında kurulan yeni Çeçenistan yönetimi zamanla daha açık terörist 

yöntemleri benimseyen Çeçen direnişçileriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Moskova 

yönetimi çatışmaları yatıştırmak için askeri faaliyetler yanında siyasi çözüm yolları 

uygulanmaya konularak Çeçenistan’da Cumhurbaşkanlık seçimleri ve yeni Çeçen 

Anayasası referandumu yapılmıştır. Fakat, durumun iyileşmesi için zamana ihtiyaç 

gerekli olduğu şüphesizdir. 

 

2.Çeçenistan’ın Self-Determinasyon Hakkı  

Çeçen halkı uzun zamandır, aralarında ilişkileri sürdüren fakat bağımsız olan 

değişik topluluklar halinde yaşamaktadır. “Teyp (kabile, soy)” adını taşıyan bu 

                                                 
173 Geil Lapidus, “Desyat ‘zapovedei’ na kotorıh stroitsa Rossiyskaya politika v Çeçne 
(Çeçenistan’daki Rusya politikasının dayandığı on ‘nokta’),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 
s. 112. 
174 Emil Pain, “Vozmojnıye variantı razvitiya vtoroi Çeçenskoi voinı (İkinci Çeçen Savaşının olası 
gelişme senaryoları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), s. 101-102. 
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topluluklar, içinde yaşayan insanları birbiriyle akraba ve soy bağlarıyla birleştiren ve 

en sıkı dayanışma düzeyini temsil eden bir toplumsal grubu oluşturmaktadır175. 

Böyle toplumsal düzeni Çeçen halkının bütünleşmesi ve güçlü bir devletin 

kurulmasını engellemekteydi. 16 yüzyıldan itibaren Rusya ve Çeçenler arasında 

ilişkiler bağımsız olarak Beylik (teyp) düzeyinde süregelmektedir. Bu durumun 18. 

yüzyılda değiştiği görünmekte ve Rusya’nın sömürge politikası çerçevesinde Kuzey 

Kafkaslarda askeri gücüyle düzenin sağlanmaya başlamasıyla Çeçen ve Dağıstan 

halkları İmam Şamil’in önderliğiyle birleşerek Rus tehdidine karşı savaşmışlar. 

Böylece, Çeçenler en uzun yaşayan ve belki de tek bir örneği olan devlet deneyimi 

yaşamışlar. Fakat, Çeçenlerin bu devletin tek bir unsuru olmadığı ve Dağıstan halkı 

yanında İmam Şamil’in de Avarlı olduğu unutulmamalıdır. 1917-1920’de Kuzey 

Kafkaslarda kurulan ve Çeçenleri içinde kapsayan devletler çok kısa bir zaman 

yaşayarak resmi tanınma ve yasallığı bakımından şüphe uyandırmaktadır. Sovyetler 

Birliği zamanında Çeçenlere sınırlı self-determinasyon hakkının tanınmasıyla kendi 

başında ve daha sonra İnguşlarla birlikte güdümlü özerk yönetimin bulunmasına izin 

verilmiştir. Sonuç olarak, Çeçenler tarih boyunca bağımsız yaşamın sürdürülmesine 

rağmen kendine ait ve bütün halkı birleştiren bir devlete sahip olamadığı 

görünmektedir. Böylece, Çeçen halkının Rusya’dan ayrı bağımsız bir devleti kurmak 

amacı için bugün geçerli olan uluslararası hukuk kuralları açısından self-

determinasyon hakkının bulunup bulunmadığını inceleyelim.  

Uluslararası hukukta self-determinasyon ilkesi çerçevesinde bağımsız devleti 

kurma hakkı açıkça yalnızca sömürgeler için öngörülmüştür. Böylece, Çeçenistan’ın 

ve Çeçen halkın SSCB’de bir sömürge yönetimi altında yaşadığı iddiasını ele alalım. 

                                                 
175 Bkz: Robert Bruce Ware, “Mir v Çeçne: est li nadejdı? (Çeçenistan’da Barış: ümitler var mı?),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 25-26. 
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Self-determinasyon hakkı kullanabilecek sömürgeler için yukarıda anılan176 ve 

uyulması gereken bazı koşulları incelediğinde: 1) Çeçenistan’ın Rusya’dan “ayrı bir 

ülke” olmadığı görünmektedir; 2) İkinci Dünya Savaşından sonra “bilinen sömürge 

toprakları arasında” yer almamaktadır; 3) Ruslardan “farklı etnik kimliğe” sahiptir; 

4) son olan “merkez ülkeden farklı statüde bulunma” koşulu biraz ayrıntılı olarak ele 

alınması gerekmektedir. Sovyetler Birliği zamanında Rus olmayan halkların sınırlı 

self-determinasyon hakkı veya bu hakkın iç boyutundan yararlandığı daha önce 

belirtilmiştir. Bütün halklar (temsilciler) kendi ülkesi içinde ve bazen de dışında 

Komünist Parti üyeliğine katılarak ve hiyerarşi merdiveninde ilerlemek suretiyle en 

yüksek yönetici kadrolarında yer alması mümkündür. Kendi uzmanlık alanında 

çalışan insanların da ilgili kurumlarda yükselme imkanı da bulunmaktaydı. Aynı 

zamanda, Sovyet yönetimi bütün ülkede yaşayan çeşitli millet ve etnik azınlıklar 

arasında hak eşitliği sağlamak için millet üstü Sovyet vatandaş kimliği yaratmaya 

çalışmaktaydı177. Sonuç olarak SSCB’de Rus halkının çoğunlukla olmasıyla birlikte 

diğer halkların yaşama ve gelişme imkanları sağlanmakta ve genel olarak bütün 

vatandaşlar için eşit haklar uygulanmaktaydı. Böylece, Çeçenistan’ın ve diğer 

halkların SSCB’de bir sömürge yönetiminde yaşadığı söylemek çok zordur. 

Çeçenistan’ın SSCB’nin dağılma süreci çerçevesinde self-determinasyon 

hakkı kullanarak bağımsızlık kazanması yasal dayanağından yoksun kalmaktadır. 

Bilindiği gibi Sovyetler Birliği oluşturan yalnızca 15 Cumhuriyetinin SSCB 

Anayasasında Birlikten “özgürce ayrılma hakkı” bulunmaktadır178. Bu gelişme, 

yalnızca SSCB’nin ana ülkesi durumunda bulunan Rusya Sovyet Sosyalist Federatif 

                                                 
176 Bkz: s. 57-63. 
177 Bu politikanın bir dereceye kadar başarı olabilmesine rağmen daha sonra anlaşıldığı gibi sonuçları 
kısa vadeli olmuştur. 
178 Bkz: s. 5. 
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Cumhuriyeti yönetiminin diğer 10 Birlik Cumhuriyetleriyle Aralık ayında Sovyet 

Birliği’nin yaşamını sona erdiren andlaşmayı imzalamasıyla mümkün olmuştur179. 

Birlik Cumhuriyetleri bünyesinde bulunan hiçbir özerk ülke (özerk cumhuriyet veya 

bölge) bağımsızlığı kazanmak ve ayrı devleti kurmak hakkına sahip değillerdir. 

Diğer yandan baktığımızda, bazı iddialara göre, SSCB’nın de jure ve de facto 

dağıldığında bu devletin ana ülkesi konumunda olan Rusya Sovyet Federatif 

Sosyalist Cumhuriyeti de dağılmış ve yeni Rusya Federasyonu devletinin kurulması 

yalnızca yeni federasyon andlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olmuştur. 

Çeçenistan bu andlaşmayı imzalamayarak bu yeni devlete katılmadan ayrı bir devleti 

kurduğu ve bağımsızlığı kazandığı şekilde algılanmak gerektiği söylenmektedir180. 

Fakat, Sovyetler Birliği’nin sona ermesi Rusya’nın dağılması anlamına gelmemekte 

ve uygulamada öyle bir durumun hiç olmadığı da görünmektedir. Rusya’nın federe 

birimleriyle (süjeleriyle) Federasyon Andlaşmasını imzalaması yalnızca self-

determinasyon hakkının iç boyutunu (özerkliği) tanıyan yeni federal yapının 

oluşması anlamına gelmektedir. Böylece, hem otonomilere daha geniş yetkilerin 

verilmesi hem de federal yapının daha sağlam bir duruma getirilmesi 

amaçlanmaktaydı. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu SSCB’nin ardıl devleti olması 

nedeniyle önceki devletin mirasını devralarak ülke üzerindeki bütün egemenlik 

haklarına da sahip olmaktadır. Nitekim, uluslararası alanda Rusya Federasyonu 

SSCB’nin ardıl devleti olduğunun resmen kabul edilmesiyle BM Güvenlik 

Konseyi’nde de devamlı üye statüsü devralmıştır. 

                                                 
179 SSCB’nin 4 cumhuriyeti daha önce SSCB’den ayrılma süreci başlatması nedeniyle Sovyetler 
Birliğinin dağılması ve Bağımsız Devletler Topluluğu oluşturulması ile ilgili andlaşmayı Aralık 
ayında imzalamamışlardır ve daha sonra üç Baltik ülkeler Rusya ile ayrı düzenlemeler yapılarak 
Gürcistan 1993’te BDT’ye katılmıştır. 
180 Anıl Çeçen, “İçkerya Cumhuriyeti”, Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4, Kış 1996, s. 101. 
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SSCB’nin dağılması süreci çerçevesinde Çeçenistan’ın Özerk Cumhuriyeti 

olarak bağımsızlığı kazanabileceği ile ilgili diğer iddialar Nisan 1990’da kabul edilen 

“Birlik cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili meselelerin çözülmesi düzeni 

hakkında” ve “SSCB ve federasyon süjeleri (birimleri) arasında yetki paylaşımı 

hakkında” SSCB yasalarına dayanmaktadır181. ‘Yetki paylaşımı’ ile ilgili yasasında 

madde 1’de Özerk Cumhuriyetler, “SSCB’nin federe süjeleri” (birimleri) statüsünde 

olduğu belirtilmekte ve “Özerk Cumhuriyetler, özerk kuruluşlar halkların self-

determinasyon hakkına dayanarak Birlik Cumhuriyetleri bünyesine katılmakta ve 

kendi ülkelerinde SSCB ve Birlik Cumhuriyetlerine devrettiği yetkiler dışında 

devletin diğer bütün yetkilerine sahip olduğu” söylenmektedir. Fakat, aynı yasanın 

madde 6’da “…var olan Özerk Cumhuriyetlerin statüsünün değişimi,..” (2 fıkrası) 

SSCB’nin yönetim organlarının ‘bizzat’ yetkisinde olduğu denilmektedir182. 

Böylece, Özerk Cumhuriyetlerin statüsü SSCB’nin federe birim durumuna 

yükselmesi Birlik Cumhuriyetinden ayrılması anlamına gelmediği görünmektedir. 

“Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili meselelerin çözülmesi düzeni 

hakkında” yasasında madde 3’te, Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılma kararının 

alınması durumunda bünyesinde bulunan özerk birimlerin SSCB’de kalması veya 

bulunduğu Birlik Cumhuriyetiyle ayrılması ülkede yapılan referandumla 

belirleneceği öngörülmüştür183. Fakat, Sovyetler Birliği’nin ana ülkesi olan Rusya 

SSCB’den böyle bir durumla ayrılmadığı için bu yasa söz konusu olamayacaktır. 

Nitekim, bu yasalar, özerk birimlerin bulunduğu Birlik Cumhuriyetlerinden ayrılmak 

                                                 
181 A. Zakayev, “Nekotorıye zameçaniya k voprosu o legitimnosti Çeçenskoi nezavisimosti (Çeçen 
bağımsızlığın meşruluğu hakkında bazı noktalar),” Çeçenpress, [http://chechenpress.info/events/ 
2005/04/29/30.shtml], 17.08.04.
182 Ibid. 
183 Ibid. 
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için değil, Sovyetler Birliği’ni oluşturan Birlik Cumhuriyetlerinin SSCB’den ayrılma 

sürecini zorlaştırmak için yapılmıştır184. 

Çeçenistan’ın self-determinasyon hakkı kullanarak Rusya Federasyonu’ndan 

ayrılmasına izin veren son bir olasılık, BM Genel Kurulu 2625 sayılı kararında 

belirtilen istisna durumu çerçevesinde olabilmektedir. Bu istisnaya göre, ‘ırk, din 

veya renge göre ayrımcılığın varlığı’ ve ‘ülkede yaşayan bütün halkın temsil 

etmemesi’ durumunda halkların self-determinasyon çerçevesinde bağımsız bir 

devletten ayrılma hakkı saklı bulunmaktadır. SSCB zamanında Çeçen halkının diğer 

milletler gibi genel olarak özerk yönetim hakkı ve eşitliği sağlayan diğer haklardan 

yararlandığını belirtmiştik. Bunun yanında, Çeçenistan’ın bu konuda özel durumun 

olduğunu söylemek gerekiyor. Çeşitli kaynaklarda, Sovyetler Birliği zamanında 

Çeçen halkına ayrımcılık uygulandığı ve Çeçenlerin yönetim sürecine katılmasının 

engellenmiş olduğu yönünde iddialar yoğundur185. Bu iddialar bir taraftan doğru 

olmakla birlikte diğer taraf ise bazı soru işareti uyandırmaktadır. İlk önce, Çeçen 

halkının 1944’te toplu olarak sürgüne gönderilmesi ve 1957’ye kadar Özerk 

Cumhuriyetinin kaldırılması konusunda, şunu da eklemek gerekiyor: Çeçenler savaş 

döneminde hassas bölgede ayaklanmanın çıkarılması nedeniyle cezalandırılmıştır. 

İsyan faaliyetlerinde bulunan diğer halklar (Kafkaslarda: İnguş, Balkar ve 

Karaçaylar, Batı Ukrayna ve Baltik ülkeleri) da aynı kaderi paylaşmışlardır. Bu 

uygulanma, belirli bir millete yönelik değil belirli kişinin (Stalin) yasadışı bir 

                                                 
184 Tofik Musaev, “Pravovıye ramki uregulirovaniya voprosov territorii i granits na primere 
territorialnıh prityazaniy Armenii k Azerbaydjanu (Ermenistan’ın Azerbaydjan’a toprak talebi 
örneğinde toprak ve sınırlar meselelerinin çözülmesinin hukuki çerçeveleri),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 49. 
185 Afti Tepsayev, “Realnoye i mnimoye v otsenkah konflikta v Çeçne (Çeçenistan’daki çatışmanın 
değerlendirilmelerinde gerçek ve hayaller),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(35), 2004, s. 55-57, 
Alisultanov, op.cit., s. 15, Ahmadov, op.cit., s. 36 ve diğerleri. 
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mücadele yöntemi olarak algılanmalıdır186. 1957’de Khruşev döneminde, Çeçenlere 

(ve diğer Kafkas halklarına) yapılanların haksız olduğu kabul edilerek yeniden 

kurulan Özerk Cumhuriyetine dönmeye izin verilmiştir. Fakat, yönetim yerli halkın 

vatan topraklarında yeniden yerleştirilmesi için gerekli (yada yeterli) tedbirler 

almayarak Çeçenleri işsiz ve evsiz durumunda bırakmıştır187. Böylece, Çeçenler 

kendi üzüntü ve çaresizlik durumundan kaynaklanan nefreti, topraklarında yaşayan 

diğer milletler üzerine yönelmeye başlayarak toplumsal gerginliğe neden olmuştur. 

Mesela, Grozni’de Ağustos 1958’de ‘yerli-olmayan’ vatandaşlar Çeçenlerin baskıcı 

tutumuna karşı isyan çıkararak Khruşev’in duruma müdahale etmesine çağırmışlar. 

Moskova yönetiminin Çeçenlerin yanına çıkması isyana karışan 57 kişinin 

yargılanması ve Çeçen olmayan vatandaşların ülkeden göç etmesine neden 

olmuştur188. Fakat, aynı zamanda, yüksek yönetim kadrolarına Çeçenlerin 

atanmasına da endişeli tutumuyla yaklaşmaya başlanmıştır. Buna rağmen, 1990’lara 

gelince Çeçenler, hem Çeçenistan içinde ağırlığını hissettirmekte hem de ülke 

dışında önemli başarılara ulaşarak Sovyetlerde ve tüm-Rusya düzeyinde Çeçen asıllı 

ünlü politikacı, bilim adamlar, sanatçı ve muhabirler ortaya çıkmıştır189. Bunun 

çarpıcı örnekler, Çeçenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı olan Cohar Dudayev’in Sovyet 

Ordusunun emekli Generali olması ve Çeçen asıllı Ruslan Hasbulatov’un 1992-1993 

yıllarında Rusya Parlamentosunun Başkanlık görevini yapmasıdır. Rusya Federasyon 

dönemine gelince, 1990’nda SSCB’nin dağılma süreci başladığında Çeçen-İnguş 

Cumhuriyetinde Çeçen Halkın Tüm-Ulusal Kongresinin (ÇHTUK) kurulması ve 

Eylül 1991’de Grozni’de iktidarın ellerine geçirmesinden sonra ülkenin Çeçen ve 

                                                 
186 1930’larda Stalin yönetimi aynı yöntemler “kollektivizasyon” sürecinde Rus kökenli vatandaşları 
da dahil olmak üzere bütün orta sınıfa uygulanmaktaydı. 
187 Tepsayev, op.cit., s. 56. 
188 Briman, op.cit., s. 174-175. 
189 Tepsayev, op.cit., s. 58. 
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İnguş cumhuriyetlerine bölünerek Çeçenistan’da de facto bağımsız Çeçen 

yönetimine geçildiği görünmektedir. Üstelik, yeni Rusya yönetimi federal 

bünyesinde bulunan federe birimlerin yetkilerini genişletme yoluna gitmiştir. 

Böylece, Rusya Federasyonu’nun yeni Anayasasında (1993) SSCB zamanında 

‘Özerk Cumhuriyet’ statüsünde bulunan ülkeler ‘Cumhuriyet’ statüsüne 

değiştirilmiştir ve Hakas, Adıge, Karaçay-Çerkes ve Altay Özerk Bölgeleri 

‘Cumhuriyet’ statüsüne yükseltilerek Çeçenistan ve İnguşetya ülkeleri ayrı 

cumhuriyetler olarak kaydedilmiştir190. Sonuç olarak, Çeçenlere SSCB döneminde 

ayrımcılığın uygulanması iddiası tam bir desteği bulunmamakta ve bu uygulanmanın 

sınırlı bir dönemde ve belirli bir nedenlere (güvenlik) dayandığı görünmektedir. 

Rusya Federasyonu döneminde (savaş zamanları dışında) ise, Çeçenlerin özerk 

yönetime katılmasının engelleme durumu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Çeçenlerin 

self-determinasyon hakkı çerçevesinde içinde bulunduğu devletten ayrı ve bağımsız 

devleti kurmasını izin verebilecek istisna durumundan yararlanması sakıncalı 

olmaktadır.  

Uluslararası hukukta yeni bir devletin oluşması diğer devletlerin resmi 

düzeyde tanınmasına bağlı olmaktadır. Bu sürecin bir siyasi tercihlere dayanmasına 

rağmen, aynı zamanda, yeni devletin oluşmasını iddia eden ülkenin gerekli kriterler 

yerine getirebilme gücü ve sorumluluğa sahip olup olmadığı da önem kazanmaktadır. 

Çeçenistan 1991-1994 ve 1996-1999 yıllarında de facto Rusya’dan bağımsız bir 

dönemi yaşamış bulunmasına rağmen Afganistan’ın tanınmamış Taliban yönetimi 

dışında hiçbir devletten resmi tanımayı sağlayamamıştır. Yugoslavya olaylarına 

baktığımızda, Batı Devletler Slovenya, Bosna-Hersek ve Hırvatistan’ın 

                                                 
190 Bakınız: SSCB Anayasası Bölüm 10 ve 11, madde 82-88; Rusya Federasyonu Anayasası Bölüm 3, 
madde 65; yetkiler dağılımı: madde 66-79. 
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bağımsızlıkları tanıyarak çatışmalara müdahale edip bağımsız devletlerin 

kurulmasına yardımcı olmuşlardır. Fakat, Çeçenistan durumunda Batı Devletler, 

Rusya’nın yanına çıkarak siyasi tercihleri göstermesiyle birlikte bu ülkenin devlet 

statüsünü kazanması için hem hukuksal koşulların uygun olmaması hem de siyasi 

kriterlerin zayıf olmasından belirli ölçüde etkilenmişlerdir. Morton Halperin, “Yeni 

Dünya Düzeninde Self-Determinasyon” adlı kitabında Soğuk Savaşın bitmesiyle 

başlayan yeni dönemde self-determinasyon hakkının perspektifleri inceleyerek belirli 

durumlarda halkların bu haktan yararlanabilmesi ve bağımsız devletin uluslararası 

alanda (ve özellikle ABD tarafından) tanınması için bazı kriterlerin yerine getirilmesi 

gerektiği savunmakta191. Sıralanan kriterlerin hepsinin yerine getirilmesi zorunlu 

olmamakla birlikte bunların büyük kısmının Çeçenistan yönetiminde bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Mesela, ilk Cumhurbaşkanlık seçimlerine ülke nüfusun %20’sini 

katılımıyla iktidara gelen Dudayev rejimi kısa bir süre sonra muhalefet üzerinde 

baskı uygulayarak Çeçenistan’da iç savaşın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Ülkede yaşayan insanlar ve azınlıkların korunmaması ve şiddetin kullanılmasının 

alışkanlık hale gelmesi sonucunda başlayan göç süreçleri Çeçenistan nüfusu iki 

kattan fazla azaltmıştır. Böylece, Çeçenistan, uluslararası hukuk kurallarının kabul 

etmesi kriteri yanında anayasal demokrasi, ayrımcılık olmadan seçimlere katılma ve 

siyasi muhalefet hakkı, kişisel koruma ve azınlık hakları, kuvvete başvurmama ve 

sınırlar dokunulmazlığı gibi koşullara uymamaktadır. Nitekim, Çeçenistan ile ilgili 

yapılan değişik araştırmalarda Çeçen toplumunun bağımsız bir devleti oluşturma 

yeteneğine henüz ulaşamadığı belirtilmektedir192. 

                                                 
191 Halperin, op.cit., s. 84-91. 
192 Robert Bruce Ware, op.cit., s. 27; Sergei Markedonov, “Pravovoi Hasavyurt. Polemiçeskiye 
razmışleniya o konstitutsionnom referendume v Çeçenskoi Respublike (Hukuksal Hasavyurt. Çeçen 
Cumhuriyetinde anayasal referandum hakkında tartışmalı düşünceler),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, 
No: 3(27), 2003, s. 137. 
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Çeçenistan’ın ve Çeçen halkın self-determinasyon hakkı kullanarak ayrı ve 

bağımsız devletin kurulması için ne uluslararası hukuk normları ne de siyasal ortam 

elverişli koşulları sağladığı görünmektedir. Fakat, Çeçenlerin Rusya’nın Kafkas 

topraklarında yerli halk ve kalabalık azınlık grubu olarak bu hakkın iç boyutundan 

yararlanarak özerk yönetimi ve otonomi kurma hakkına sahip olduğu kuşkusuzdur. 

Daha önce belirtildiği gibi, Çeçen halkın bu hakkı hem SSCB’de hem de Rusya 

Federasyonu’nda yasallar çerçevesinde güvence altına alınmış bulunmaktadır. 2000 

yılın sonrasında Çeçenistan savaşının sürmesine rağmen askeri faaliyetler yanında 

ülkede siyasi ve hukuksal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Çeçenistan’da 2003 

yılında yapıldığı referandumda alınan Çeçen Cumhuriyeti Anayasası, yetkilerinin 

genişliği nedeniyle hem olumlu yankılar uyandırarak hem de eleştirilere konu 

olmuştur193. Böylece, Moskova yönetimi Çeçenistan’ı Rusya Federasyonu içinde 

diğer federe süjelerinden daha geniş yetkileri öngören özel statüsüne bağlayarak 

(sınırlı) egemenliğin tanınmasıyla self-determinasyon hakkının iç boyutunu 

sağlamaya çalışmaktadır. 

 

3. Rusya’nın Kuvvet Kullanma Yetkisi 

Anlaşıldığı kadarıyla, Çeçenistan’ın Rusya’dan ayrı ve bağımsız bir devleti 

kurmaya yönelik self-determinasyon hakkının bulunmadığı ve özerk yönetim ve 

otonomiden yararlanma olanaklarının mevcut olması nedenleriyle Rusya 

Federasyonu’nun toprak bütünlüğü ve siyasal birliği koruma hakkına hiçbir engel 

bulunmamaktadır194. Rusya topraklarının bir parçası olan Çeçenistan’da isyan 

nedeniyle milli menfaatlerine ve vatandaşların yaşamlarına tehdit eden istikrarsızlık 

ortamın yaratılması ve içsavaş haline dönüşmesi sonucunda merkez yönetiminin 
                                                 
193 Markedonov, op.cit., s. 133, 134. 
194 Bakınız: BM Genel Kurulun 2625 sayılı Kararı, yukarıda s. 62-63. 
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ülkeye müdahale hakkını kullanması doğaldır. Üstelik, Dudayev yönetiminin Kasım 

1991’de Çeçenistan bağımsızlığı ilan ederek ‘2 nolu Başkanlık Kararı’yla resmi 

olarak Çeçenlerin silahlanmasına izin vermesi195, Rusya’ya karşı koymasına oldukça 

kararlı olduğu göstermektedir. 1991’de Çeçenistan’a planlanan ve Sovyet yönetimi 

tarafından engellenen askeri müdahalenin 1994’e kadar ertelenmesi Moskova’nın bu 

konuda siyasi çözüm bulmaya çalıştığı görünmektedir. Fakat, Çeçenistan’ın da self-

determinasyon ile ilgili uyuşmazlığı çözmek için merkez yönetimiyle görüşme 

niyetlerini göstermekteydi. Bu konuda Dudayev’in talep ettiği ve Moskova’nın 

yanaşmadığı Başkan Yeltsin ile eşit düzeyde iki taraflı görüşmeler Çeçen sorununa 

belirli çözümü sağlayabileceği görüşleri bulunmaktadır196. Böylece, Rusya 

yönetiminin bütün barışçı olanakları değerlendirmeden askeri araçlara başvurduğu 

görünmekteydi. 

I. Çeçen Savaşı 1996’da sona erdiren Hasavyurt ateşkes andlaşması ve 

1997’de Yeltsin ve Mashadov arasında imzalanan ‘Rusya Federasyonu ve Çeçen 

Cumhuriyeti İçkerya Arasında Barış ve Karşılıklı İlişkiler Prensipleri Andlaşması,’ 

bazı görüşlere göre, Rusya’nın Çeçenistan’ı de facto bağımsız bir devlet olarak 

tanıdığı anlamında gelmektedir. Fakat, bu anlaşmalarda halkların self-determinasyon 

hakkının teyit edilmesiyle birlikte Çeçenistan’ın bu hak çerçevesinde bağımsızlığı 

veya ayrılmasını öngören hiçbir hükmünün bulunmaması ve ayrıca, ülkenin statüsü 

2001 yılın bitmesine kadar belirlenmesi kararlaştırılmıştır197. Bu tarihe kadar 

Çeçenistan statüsü konusu iki taraflı görüşmelerle belirlenmediği ve yalnızca Putin 
                                                 
195 Malashenko, Trenin, op.cit., s. 16. 
196 Ibid., s. 21. 
197 Sovmestnoye Zayavleniye, Printsipı opredeleniya osnov vzaimootnosheniy mejdu Rossiyskoi 
Federatsiyei i Çeçenskoi Respublikoi, Hasavyurt, 1996 (Ortak Beyanname, Rusya Federasyonu ve 
Çeçen Cumhuriyeti arasında ilişkilerin dayanakları belirleme prensipleri, Hasavyurt, 1996), NNS: 
national news service [http://www.nns.ru/chronicle/archive/dog1.html]; Dogovor o mire i printsipah 
vzaimootnoşeniy mejdu Rossiyskoi Federatsiyei i Çeçenskoi Respublikoi İçkeriya, Moskva, 1997 
(Rusya Federasyonu ve Çeçen Cumhuriyeti arasında barış ve ilişkiler prensipleri hakkında andlaşma, 
Moskova, 1997), NNS: national news service [http://www.nns.ru/chronicle/archive/dog0512.html]. 

 90



yönetiminin tek taraflı kararıyla Çeçenistan’ın Rusya Federasyonu’nun bir Süjesi 

olarak kalacağını açıkladığı görünmektedir. 

Hasavyurt ve Barış andlaşmalarında, uyuşmazlığın çözülmesinde kuvvet 

kullanma ve tehdidinden vazgeçme ilkesi teyit edilmektedir. Böylece, 1999’da II. 

Çeçen Savaşın başlamasıyla Rusya’nın bu andlaşmaları ihlal ettiği söylenmektedir. 

Fakat, andlaşmanın yürürlüğe kalması için her iki tarafın bu andlaşmaya uygun 

davranması gerektirmektedir. Her iki anlaşmada kuvvete başvurmama ilkesi yanında 

yer alan diğer prensipler ve yükümlülüklerin Çeçen tarafından ihlal edildiği 

görünmek mümkündür. Mesela, Hasavyurt anlaşmasında kabul edilen prensipler 

arasında, “Çeçen Cumhuriyeti mevzuatının (uluslararası standartlardaki) insan ve 

vatandaş haklarına uygunluğu, halkların self-determinasyon hakkı, halkların hak 

eşitliği ilkesi, etnik, din ve diğer farklara bakmadan Çeçen Cumhuriyeti 

topraklarında yaşayan vatandaşların güvenliği, milliyetler arası anlayışın ve sivil 

barışın sağlanmasına dayanmakta,” olduğu söylenmektedir. Fakat, Çeçenistan’da iki 

savaş arası dönemde anılan ortamın sağlanamaması insanların toplu halde ülkeden 

göç etmelere neden olmuştur. Üstelik, Şubat 1999’da Mashadov kararıyla 

Çeçenistan’da parlamentonun dağılması ve direk Şeriat yönetimin uygulanmaya 

konulması bunun diğer önemli bir kanıtıdır198. Bunun yanında, 1999 Ağustos’ta 

yapılan Dağıstan saldırısı sonucunda Moskova, Mashadov yönetiminin yasallığını 

red etmesiyle tek taraflı olarak Hasavyurt anlaşmaları yasadışı ilan ederek karşılık 

vermeye hazırlamaktaydı. Böylece, Moskova yönetiminin 1999’da başlattığı ikinci 

Çeçenistan müdahalesine Rusya’nın iç meselesi olarak baktığımızda, merkezi 

yönetimin ülke içinde saldırılara karşılık vermek, anayasal düzeni korumak ve 

                                                 
198 “1997 god - Hronika sobytiy pervoi Çeçenskoi voinı (1997yıl – Birinci Çeçen Savaşı olaylarının 
kronolojisi),” Terrorizmu.net, [http://www.terrorismu.net/antiterror/timeline/916.shtml], 17.01.2005. 
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yeniden kurmak amacıyla kuvvet kullanmasının uluslararası dayanaklar bakımından 

uygun olduğu söyelemek mümkündür. Nitekim, 1999 müdahalesinde ortaya atılan 

askeri amaçlarla (terörizm saldırıları püskürtmek, teröristleri yok etmek ve ülke 

bütünlüğü korumak) kuvvete başvurması Rusya’nın iç mevzuatında dayanaklar 

bulundurmaktadır. 1997 RF Güvenlik Konseptinde devletin ana görevler arasında 

“Rus federalizmin korunması kapsamında devletin ülkesel bütünlüğüne karşı 

girişimlerin önlenmesi” ve “Rusya Federasyonu’nun milli güvenliğin sağlanmasının 

önemli bir parçası olarak terörizmle mücadelesi” olduğu belirtilmekte ve böylece, 

yurt içinde “yasadışı askeri birliklere karşı” Rus Silahlı Kuvvetlerin kullanılması 

öngörülmektedir199. Benzeyen hükümler, 2000 yılında alınan RF Milli Güvenlik 

Konsepti ve Askeri Doktrininde yer almaktadır200. Diğer yandan baktığımızda, 

Çeçen Cumhuriyeti’nin de facto bağımsız bir devlet olduğu varsayımına dayanarak, 

Çeçenistan’dan kaynaklanan silahlı saldırılar Rusya’nın meşru savunma hakkının 

kullanılmasına neden olabilmektedir. Ocak 1996’dan Eylül 1999’a kadar 

Çeçenistan’dan Dağıstan’a yaklaşık her gün yapılan küçük çıkartmalar dışında üç 

saldırı gerçekleştiği bilinmektedir201. Bunların en büyüğü olan sonuncu saldırı 

kapsamı bakımından silahlı saldırı seviyesine ulaşması nedeniyle Rusya’nın askeri 

müdahalesiyle sonuçlanmıştır. Bazı görüşlere göre, bu saldırının resmi Çeçen 

yönetimi tarafından yapılmaması nedeniyle bu devlete karşı Rusya’nın meşru 

savunma hakkı doğurmamaktadır202. Bu konuda olayları biraz ayrıntılı olarak 

incelenmesi, durumun belirlenmesine yardımcı olacaktır. BM Genel Kurulun 3314 

(XXIX) sayılı kararında yapılan ve bugün örf ve adet hukukun bir parçası haline 

                                                 
199 1997 RF Milli Güvenli Konsepti. 
200 Bkz: I. Bölümde, 1999 Sonrasında RF Güvenlik Politikasının Dayanakları, s. 47-57. 
201 Robert Bruce Ware, op.cit., s. 28. 
202 Marta-Liza Magnusson, “Kommentariy k vystupleniyam (Raporun yorumu),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 123. 
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gelen ‘Saldırı Tanımı’nın madde 3/g’de “devlet tarafından veya devlet adına diğer 

devlete karşı, yukarıda sıralanan eylemlerden sayılacağı kadar, önemli ağırlıkta 

silahlı kuvvet kullanma eylemleri yapan silahlı çete, grup, gayri muntazam birlikleri 

veya paralı askerleri gönderme veya bunlarda esaslı biçimde karışma,” saldırıya eşit 

olduğu belirtilmektedir. Dağıstan’a saldırıyı gerçekleştiren Şamil Basayev 1998’e 

kadar üst düzey devlet yetkilisi ve müdahale zamanında Çeçenistan’ın ikinci siyasi 

gücü niteliğinde olup Çeçenistan’ın yasal lideri iddiasında bulunmakta ve böylece, 

Devlet Başkanı Mashadov’un yerini almasını amaçlamaktaydı203. Bunun yanında, 

Dağıstan’ın Çeçenistan ile birleşmesini amaçlayan Basayev bu amaçla Dağıstan’da 

isyan çıkarmak için saldırı düzenlemiştir. Dolayısıyla, BM Andlaşması’nın madde 

2/4’te yer alan ‘devletin toprak bütünlüğüne’ karşı kuvvet kullanmaktan kaçınacağı 

hükmünü ihlal etmektedir. Öte yandan, bu saldırılarda yer alan askeri birlikler 

(savaşçılar) hem Birinci hem de İkinci Çeçen savaşlarda Çeçenistan’ın devlet 

ordusunun bir parçası olarak savaşmakta ve barış döneminde çoğu zaman veya 

kısmen bu niteliği korumaktaydı204. Bu durum, ‘Saldırı Tanımı’nın madde 3/a 

hükmünde “bir devletin silahlı kuvvetlerin başka bir devletin topraklarına girmesi 

veya saldırması” eylemi saldırı olarak nitelenmektedir. Son olarak, Çeçenistan 

Devlet Başkanı Mashadov, Basayev’in Dağıstan harekatını kınamasına rağmen bu 

saldırıları önlemek205 veya sorumlu kişileri cezalandırmak için herhangi tedbirler 

almadan Rus askerlerinin Çeçenistan müdahalesi başlamasıyla Basayev ile birleşerek 

onu yüksek komuta görevine atamıştır. Göründüğü gibi, bu koşullarda Basayev’ın 

Dağıstan harekatı, saldırı kapsamına giren bir fiil olarak değerlendirebiliriz. Fakat, 

                                                 
203 Malaşenko, Trenin, op.cit., s. 31-33. 
204 Basayev taburu (1-2 bin kişi) hem Dudayev zamanında hem daha sonra Çeçenistan ordusunun en 
tecrübeli ve güçlü birliklerinden sayılmaktadır. 
205 Basayev’ın Dağıstan’a saldırmasından öncesinde Çeçenistan’da savaş beklentileri bulunmakta bu 
beklentilere göre ticaret sürdürülmektedir. 
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uluslararası hukukta kuvvet kullanma eylemleri yoğunluğu ve niteliği bakımından 

daha az veya daha çok vahimli şekiller alarak Rusya’nın meşru savunma hakkı 

doğuran fiil silahlı saldırı seviyesine ulaşmalıdır206. İşte bu noktada Basayev’in sınır 

dışı saldırısı yoğunluğu ve niteliği bakımından silahlı saldırı seviyesine ulaşıp 

ulaşmadığı konusu tartışmayı yaratmaktadır. Uluslararası Adelet Divanı (UAD), 

Nikaragua’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı açılan ‘Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua’ Davasında 1986’da verilen kararda 

silahlı saldırı seviyesine ulaşmayan kuvvet kullanma fiilleri veya terörist 

faaliyetlerine karşı zarar gören devletin bireysel veya kolektif savunma hakkına 

başvurmadan ülke içinde ‘orantılı karşı önlemler (proportionate counter-measures)’ 

alabileceği belirtmektedir207. Bu konuda tartışmalı olan Dağıstan’a yapılan saldırının 

meşru savunma hakkını doğuracak ‘silahlı saldırı’ niteliğini oluşturup 

oluşturmadığını bir kenara bırakınca, Çeçenistan’dan kaynaklanan bu saldırılar 

Rusya’nın karşılık verme hakkı doğurabileceği kesindir. Genel olarak Rusya’nın 

Çeçenistan’a askeri müdahalenin yapılması önemli bir tartışma konusu 

oluşturmamakta ve bunun iç meselesi olduğu kabul edilmektedir, fakat bu askeri 

faaliyetlerin aşırı güç kullanımı içermesi nedeniyle eleştirilmektedir208. Gerçekten, 

değişik kaynaklarda Rus ordusunun Çeçenistan’da orantısız güç kullanmasıyla askeri 

olmayan hedeflerin yıkılması, çok sayıda sivillerin ölümüne yol açması ve askerlerin 

davranışlarıyla insan haklarının ihlal edilmesi konusunda birçok kanıt bulunmaktadır. 

                                                 
206 Başeren, op.cit., s. 92. 
207 Sevin Toluner, “Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Davası’ndaki Yargı ve Meşru 
Müdaafa Hakkı,” Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları, İstanbul, 
Kasım 2000, s. 364, 367. 
208 Neil Mackfarlen, “Vozmojnosti mirovogo soobşestva v reşenii konflikta (Çatışmanın çözülmesinde 
dünya topluluğunun olanakları),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 162; Alisultanov, 
op.cit., s. 25. 
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Bu konu detaylı olarak ‘Rusya ve Çeçenistan Kaynaklı Terörizm’ başlığı altında IV. 

Bölümde ele alınacaktır. 

 

C. Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya Sorunları 

Güney Kafkasların bir ülkesi olan Gürcistan Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasıyla eski Sovyet topraklarında belki en istikrarsız devlet haline gelmiştir. Bu 

durumun önemli bir nedeni, ülkenin çok uluslu yapısından kaynaklanmaktadır. 

Gürcistan halkının % 70 oranına yakın Gürcü kökenli soylardan oluşmasına rağmen, 

kalan 1/3 nüfusu diğer etnik gruplar temsil etmektedir. Bazı değerlendirmelerde, 

ülkenin etnik azınlıkları üç gruba ayrılmaktadır: birinci grup çoğunlukla komşu 

devletlerin aynı etnik (veya dini) gruplarına bitişik olarak sınır bölgelerinde yoğun 

şekilde yaşayan azınlıklar, bunlar Djavaheti bölgesinde Ermeniler, Kvemo Kartli’de 

Azeriler, Şıda Kartli’de (Güney Osetya) Osetinler, Pankisi’de Çeçen-Kistinler, 

Dağıstan sınırında Avarlar, ülkenin kuzey-batıda Abhazlar ve güney-batıda Acarlar; 

ikinci grup ülke içerisinde yoğun bir şekilde yaşayan azınlıklar (Ruslar, Kürtler, 

Assuryalı ve Rumlar) ve son olarak ülke içinde dağılan azınlıklar209. Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğü ve siyasal egemenliğine en çok tehdit eden ve devletin istikrarsızlık 

potansiyelini oluşturan, işte bu birinci grup azınlıklarıdır. SSCB’nın 1990’da 

başlayan dağılma sürecinde Zviyad Gamsahurdiya liderliğindeki yeni Gürcistan 

yönetiminin Moskova’dan ayrılıkçı hareketler başlatması ve ülke içinde milliyetçi 

baskılar artırması azınlıkları rahatsız ederek ülkenin istikrarsızlığına sürüklenmesine 

önemli bir nedeni oluşturmuştur. Böylece, Gürcistan içinde başlayan ayrılıkçı 

hareketler Güney Osetya ve Abhazya’da çatışmalara dönüşmüştür. Diğer sınırdaş 

                                                 
209 Liya Melikişvili, “Gruziya: rayonı vozmojnıh etnokonfliktov (Gürcistan: etnik çatışmaların olası 
bölgeleridir),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(20), 2002, s. 55, 57. 
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bölgelerde ve özellikle Armenilerin yaşadığı Djavaheti ve bir ölçüde Azerilerin 

yaşadığı Kvemo Kartli bölgelerinde merkez yönetim daha dikkatli davranışları 

sayesinde çatışmalardan kaçınmayı başarmıştır, fakat istikrarsızlık potansiyeli 

kalmaya devam etmektedir210. Bunun önemli bir nedeni belki de Gürcistan’ın 

Azerbaycan ve Ermenistan ile iyi ilişkileri sürdürmesidir. Öte yandan, çatışma 

bölgelerinde ayrılıkçı hareketler SSCB zamanında kurumsallaşan özerklik yapısından 

da kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, Gürcistan bünyesinde Abhazya bir Özerk 

Cumhuriyet statüsü ve Güney Osetya ise Özerk Bölge statüsünde bulunmaktaydı. 

Fakat, Türkiye sınırında olan ve 1921’de yapılan andlaşmaya dayanarak Acarya’nın 

da Özerk Cumhuriyeti statüsü bulunmaktadır. Acarlar, Osmanlı İmparatorluğunda 

uzun süre yaşayan ve dolaysıyla Müslümanlaşan Gürcüler olduğu belirtilmektedir211. 

Bunun yanında ve belki de bu nedenle Acarya’da yaşayan halk birbirine karşı etnik 

düşmanlık nefreti beslenmemekteydi. Böylece, kendi özerk yönetimiyle idare eden 

Acarya Cumhuriyeti Gürcistan’dan ayrılma talebi bulunmadan çatışmalara 

sürüklenmemiştir ve yalnızca merkez yönetimine sürekli karşı koyma tutumunda 

bulunmaktaydı212. Nitekim, Mayıs 2004’te Acarya’nın otoriter lideri Abaşidze ve 

yeni Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili arasında ortaya çıkan bunalım çatışmalara 

yol açmadan çözüldüğü görünmektedir213. Bu bölümde, Gürcistan’ın Abhazya ve 

Güney Osetya’da meydana gelen çatışmalar incelenerek bölgelerde başlatılan 

ayrılıkçı hareketlerin self-determinasyon hakkının bulunup bulunmadığı 

belirlenmeye çalışılacaktır. 

                                                 
210 David Darçiaşvili, “Yujnaya Gruziya: vyzovi i zadaçi bezopasnosti (Güney Gürcistan: güvenlik 
sorunlar ve amaçları),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 1(7), 2000, s. 180-181. 
211 Otar Zoidze, David Berdzenşvili, “Protivostoyaniye mejdu Tbilisi i Batumi, ili o problemah 
sobrannosti natsii i polnote gosudarstva (Tiflis ve Batumi arasında karşıtlık, ya da ulusun birleşmesi 
ve devletin tamamlanması sorunları hakkında),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(20), 2000, s. 214. 
212 Ibid., s. 213. 
213 “Kadife Devrim Acarya’da,” Radikal, 6 Mayıs 2004, s. 11; Radikal, 20 Mayıs 2004, s. 10. 
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1. Abhazya 

1980’lerin sonundan itibaren gerginleşen ve çatışmalara dönüşen Gürcistan-

Abhazya ilişkilerindeki sorunlar değişik görüşlere göre, Sovyetler Birliği döneminde 

yapılandırma sürecinden ve daha önceki tarihsel gelişiminden kaynaklandığı 

belirtilmektedir. Böylece, konu açıklanmak için olayların tarihsel gelişimi kısaca ele 

alınmasına fayda vardır. Çeşitli görüşler, Gürcü ve Abhaz halklar arasındaki ilişkiler, 

birbirine karşı değişik yönden değerlendirilmekte. Bazı iddialara göre, Abhaz halkı 

Gürcülerin bir alt kimliği taşımakta ve zaman boyunca çeşitli güçlerin etkisiyle ve 

özellikle Kuzey Kafkas halklarının (Adıge, Abazinler) Abhazya topraklarına göç 

etmesiyle ortak değerlerinden yabancılaşmış bir toplum haline gelmiştir214. Diğer 

görüşlerde, Abhazlar hiçbir zaman Gürcülerle aynı etnik kimliği paylaşmadığı ve 

ayrı bir ulus olduğu belirtilmektedir215. Bu konuda iki karşıt tarafın tartışmalarına 

girmeden değişik görüşlerin sergilediği ortak noktalarla gerçeği belirlemeye 

çalışalım. Uzun tarihi bulunan Abhazlar, I. binyılda Eski Yunan etkisi görerek 

Bizans ve Perslerin işgalci niyetlerine direnmişti ve 8. yüzyılda bağımsız ve güçlü bir 

devleti kurmaya başarmışlardı. Bu tarihlerden itibaren Abhaz Çarı (Kral) II. Leon, 

Krallığı Batı Gürcistan topraklarına genişletmeye başlamıştır. 978’de Abhaz-Kartveli 

                                                 
214 Bu görüş çeşitli kaynaklarda genellikle Gürcü yaklaşımı temsil etmekte, mesela: M. Kahidze, R. 
Mişveladze, T. Mebureşvili, G Djumuhidze ve Ameridjibi gibi Gürcü yazarlar, bkz: Sergey Şamba, 
“K voprosu o pravovom, istoriçeskom i moralnom obosnovanii prava Abhazov na nezavisimost 
(Abhazya bağımsızlığının hukuksal, tarihsel ve manevi hakkının dayanak meselisine),” Moskovskiy 
jurnal “Mejdunarodnoye pravo” (“Uluslararası Hukuk” Moskova Dergisi), No.4, 1999, s. 253-266; 
Tamaz Nadareişvili, “Ya ne nadeyus, chto Abhazskiy vopros reşitsa mirnim putyom (Ben, Abhaz 
meselesinin barışçi yoluyla çözülebileceğine inanmiyorum),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(8), 
2000, s. 28; Bunun yanında, bazı görüşlerde, Abhazlar etnik bakımından değil, fakat siyasal ve 
toplumsal açıdan Gürcü kimliği taşıdığı inanılmakta: Zoidze, Berdzenşvili, op.cit., s. 220. 
215 Vladislav Ardzinba, “Mı hotim imet samıye dobriye otnoşeniya s Rossiyei (Biz, Rusya ile en yakın 
ilişkileri bulundurmak niyetindeyiz),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(8), 2000, s. 20; S. Şamba, 
op.cit.; Aleksandr Krylov, Problemi etnogineza i Gruzino-Abhazskiy konflikt (Etnik genezis sorunu 
ve Gürcü-Abhaz çatışması),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(14), s. 123; vs. 
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(Gürcü) Krallığı Gürcü kökenli (babası Gürcü, annesi Abhaz) Bagrat hanedanlığına 

geçmiştir ve 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayıncaya kadar iki halk ortak bir 

devlette birlikte yaşamışlardır216. 14. yüzyılda Abhaz Çarlığı Gürcülerden yeniden 

ayrı bir devlet haline gelerek 16. yüzyılda Osmanlı koruculuğu altına girmiştir. İki 

yüzyıl boyunca Osmanlı devleti bünyesinde yaşayan Abhazlar İslamın Sünnilik 

dalını benimsemişler. 1810’da Abhaz Knyajlığı (Beyliği) Rusya İmparatorluğuna 

katılarak 1864’e kadar özerkliği korumaktaydı, fakat bu tarihten itibaren Rusya’nın 

Suhum İlçesine dönüşmüştür. Bu dönemde yapılan Rus-Osmanlı ve Kafkas savaşları 

sonucunda Abhaz halkının önemli bölümü Osmanlı ülkesine göçetmiştir ve boşalan 

topraklarda Gürcü, Rus, Yunan ve Ermeniler yerleşmeye başlamışlardır. Rusya’da 

1917 Devrimi sonucunda 1918’de Gürcistan bağımsızlığı ilan etmiştir ve Abhazya 

ise diğer Kuzey Kafkas ülkeleriyle Dağlı Cumhuriyeti kurmuştur. Fakat, kısa bir süre 

sonra Gürcistan Abhazya’yı işgal ederek Suhum İlçesini adıyla kendisine 

bağlamıştır. 1921’de Kızıl Ordu Kafkaslara ilerleyerek Abhazya’yı ve Gürcistan’ı 

Bolşevik Rusya’yla yeniden birleştirmiştir. 31 Mart 1921’de bağımsız Abhazya 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSR) ilan edilerek Mayıs’ta Gürcistan SSR tarafından 

tanınmıştır. Aralık 1921’de iki cumhuriyet kendi aralarında birlik andlaşması 

imzalayarak Sovyetler Birliği’nin kurulma sürecinde eşit statüsüyle katılmışlardır. 

Üstelik, 1925’te kabul edilen Abhaz Anyayasasında Abhazya’nın Birlik Cumhuriyeti 

statüsü ve egemen bir devlet olduğu teyid edilmektedir (mad. 5)217. 1931’de 

Abhazya’nın statüsü Gürcistan bünyesinde Özerk Cumhuriyet düzeyine 

düşürülmüştür ve ülke Sovyetlerin asimilasyon sürecine tutulmuştur. Böylece, 1930-

1960’lar döneminde Abhaz halkın Gürcü ve diğer yerleşimcilere karşı ülke 
                                                 
216 Krylov, op.cit., p. 124. 
217 Vianor Tujba, “Pravovıye aspektı Gruzino-Abhazskogo konflikta (Gürcü-Abhaz çatışmasının 
hukuksal boyutları),” [http://www.apsny.ru]. 
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nüfusundaki oranı en hızlı düşüşü sergilemekteydi. 1960’lardan başlayarak Moskova 

yönetimi Abhazları asimilasyon politikasına karşı koruma ve Abhazların kültürel, 

eğitim ve toplumsal alanlarda etkilerini genişletme tedbirleri aldığı görünmektedir218. 

1989’da başlayan Gürcistan’ın SSCB’den ayrılma sürecine karşı Abhazlar Rusya’nın 

bünyesinde kalmasına talep etmektedir. 1991’de SSCB’nın dağılmasıyla 

Gürcistan’da yükselen milliyetçilik ve Abhazya’da yoğunlaşan ayrılma talepleri 

Ağustos 1992’de Abhaz-Gürcü savaşına neden olmuştur. 1994’te Gürcü ordusunun 

Abhazya’dan çekilmesiyle başlayan barış süreci, değişik girişimlerin yapılmasına 

rağmen büyük ilerlemeler sağlayamadı ve savaş durumun dondurulmasından başka 

bir sonucu getirmemiştir. Böylece, Kuzey Kafkaslar ve Rusya’dan gelen ve resmi 

olmayan yardımlar sayesinde 1994’te galip çıkan Abhazya bu tarihten itibaren de 

facto bağımsız bir devlet yaşamını sürdürmekte ve devamlı olarak Gürcistan’ın 

askeri çözüm tehdidi altında kalmaktadır. 

Abhazya’nın ayrı bir devleti kurmaya yönelik self-determinasyon hakkın olup 

olmadığı meselesine gelince, bu konuda genellikle iki görüş ileri sürülmektedir. İlk 

önce, bu durumu bugünkü uluslararası hukuk kurallar çerçevesinde değerlendirelim.  

Daha önce belirtildiği gibi, uluslararası hukukta halkların self-determinasyon 

hakkı açıkça yalnızca sömürgeler ve ırkçı rejimler altında yaşayan ülkeler için 

öngörülmüştür. Abhazya’nın Sovyetler Birliği döneminde halkların self-

determinasyon hakkına dayanarak ilk önce Birlik Cumhuriyeti ve daha sonra Özerk 

Cumhuriyeti düzeyinde diğer ülkeler ve uluslarla eşit haklardan yararlanmaktaydı. 

Fakat, belirtildiği gibi 1931’de çok seyrek görünen ülkenin statüsü düşürülmesi ve 

                                                 
218 Bruno Coppiters, “Gruzino-Abhazskiy konflikt (Gürcü-Abhaz Çatışması),” Evropizatsiya i 
Razreşeniye Konfliktov: konkretniye issledovaniya evropeiskoi periferii (Avrupalaşma ve 
Çatışmaların Çözülmesi: Avrupa taşralarının belirli incelemeleri), İzdatelstvo Ves Mir, Moskova, 
2005, s. 199. 
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daha sonra asimilasyon politikasına uğraması219 Abhaz halka yönelik bir ayrımcılık 

politikasının uygulanması durumu olarak ileri sürülmektedir. Bu durumun var olduğu 

kesindir, fakat bu olayların özellikle Sovyetler Birliği’nin Ordjenikidze, Stalin ve 

Berya gibi Gürcü kökenli liderlerin iktidarda olduğu dönemde yapıldığı 

unutulmamalıdır. 1960’lardan başlayarak Abhaz halkın korunması ve kültürel, 

eğitimsel, toplumsal ve siyasal alanlarda etkilerinin pekiştirilmesi için yapılan 

girişimler, Abhazların Gürcistan’da bir ölçüde ayrıcalıklı konumuna getirildiği 

iddialar da bulunmaktadır220. Bu nedenle, Abhazya’nın Sovyetler Birliği döneminde 

sömürge muamelesine tutulduğuna dair iddialar yetersiz olmakta ve üstelik 

ulusararası hukukta belirlenen ve ayrılmak için öngörülen self-determinasyon 

hakkını kullanabilecek sömürgeler tanımına uymamaktadır221. Diğer yandan, 

Abhazların kendi ülkesinde Gürcülere karşı azınlık durumuna düşmesi nedeniyle 

özerk yönetiminde gerekli temsilciliğinin olmaması konusunda iddialar atılmaktadır. 

Bu konuda, SSCB döneminde yapılan Abhazya’nın Rusya bünyesine girme talepleri 

yerine getirilmemiştir. Fakat, 1991’de yapılan yeni düzenlemelere göre, Abhaz 

Parlamentosunda, ülkede %18 oranında olan Abhaz temsilcilerinin koltuk sayısı 28, 

%45 oranında olan Gürcülerin sayısı 26 ve %35 oranında olan Ruslar, Ermeni ve 

Yunanların toplam temsilci sayısı 11 olarak belirlenmiştir222. Dolayısıyla SSCB’nın 

dağılma döneminde Abhazların özerk yönetimine katılma düzeyinin oldukça yeterli 

olması nedeniyle, uluslararası hukuk normlar çerçevesinde Gürcistan’ın toprak 

                                                 
219 Abhazlara karşı asimilasyon politikaları Sovyetler yönetiminden kaynaklanmasına rağmen daha 
çok Gürcülerin yararına yapıldığı görünmektedir, Leyla Taniya, “Variantı strategii uregulirovaniya 
Gruzino-Abhazskogo konflikta (Gürcü-Abhaz çatışmanın çözüm stratejisinin örnekleri),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 52. 
220 Nadareişvili, op.cit., s. 25-26, Levan Aleksidze, “Propoganda separatistov nahodit otklik v Moskve 
(Ayrılıkçıların propogandası Moskova’da yankı uyandırıyor),” [http://www.abhazeti.ru/pub/smi/], 
03.12.2002. 
221 Bkz: daha önce anlatılan Soğuk Savaş Sonrası Self-Determinasyon Hakkı başlığında, s. 63-69. 
222 Aleksidze, op.cit. 
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bütünlüğü karşısında self-determinasyon hakkı kullanarak ülkeden ayrılma hakkının 

bulunmadığı görünmektedir. 1992’de Abhazya’nın Gürcistan’dan ayrılma sürecine 

karşı Tiflis tarafından yapılan askeri müdahale ve yenilgisi, Gürcü ve Abhazlar 

arasında Abhazya statüsü konusunda yeni anlaşmanın yapılmasına kadar var olan 

durumu değiştirmeyecektir. Nitekim, 1993’ten başlayarak BM nezdinde Gürcistan’ın 

Abhazya sorunu konusunda alınan Güvenlik Konseyinin değişik kararlarında 

Gürcistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü desteklenmektedir223. Şubat-Mart 

1994’te yapılan Gürcü-Abhaz barış görüşmelerin üçüncü raundu sonucunda 4 

Nisan’da imzalanan ‘Gürcü-Abhaz Çatışmanın Siyasi Çözüm Tedbirleri Hakkında 

Deklarasyonu’nda Abhazya’nın kendi Anayasası ve mevzuatının bulunması ve 

Gürcistan ile Abhazya arasında yetkilerin paylaşılması gerektiği öngörülerek 

Abhazya statüsü konusu değinilmemekte, aynı şekilde, iki taraflar arasında Mayıs 

1994’te imzalanan ateşkes andlaşmasında madde 5’te, “geniş ölçekli siyasi çözüme 

ulaşma süreci devam edeceği,” belirtilerek bu konu kağıt dışında bırakılmıştır224. 

Dolayısıyla, Abhazya’nın self-determinasyon hakkı kullanarak Gürcistan’dan 

ayrılması konusu, ancak Gürcistan ile yapılacak iki taraflı görüşmeler sonucunda 

belirlenmesi mümkündür. 

Abhazya’nın Gürcistan’dan bağımsızlığı kazanması olasılığı inceleyen diğer 

bir yaklaşım, bu sürecin tarihsel gelişim ve geçmiş dönemin hukuksal dayanaklarıyla 

ilgilenmekte. Tarihsel gelişime baktığımızda Abhazya uzun zamandır bağımsız bir 

devlet olarak ve belli bir zaman içerisinde Gürcistan ile ortak bir devlette eşit 
                                                 
223 BM Güvenlik Konseyin 876(1993) sayılı kararı, BM GK 896(1994), BM GK 906(1994), BM GK 
937(1994), BM GK 971(1995), BM GK 993(1995) ve diğerleri, [http://www.un.org/russian/ 
documen]. 
224 Bakınız: Zayavleniye o merah po politiçeskomu uregulirovaniyu gruzino-abhazskogo konflikta 
(Gürcü-Abhaz çatışmasının siyasi çözümlenmesi tedbirleri hakkında bildiri), 
[http://www.abkhaziya.org/interorg_pub/abkhvs_ georg/zayav_meri.html]; Soglaşeniye o prekraşenii 
ognya i razyedinenii sil (Ateşin kesilmesi ve kuvvetlerin ayrılması hakkında andlaşma), [http://www. 
abkhaziya.org/interorg_pub/abkhvs_georg/soglash_prekrash.html]. 
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düzeyde yaşadığı görünmektedir. Abhazya Rusya İmparatorluğu bünyesine 

Gürcistan’dan sonra ve ayrı bir Knyajlığı şeklinde 1810’da kendi isteğiyle girmiştir. 

Sovyetler Birliği’nin kurulmasında Abhazya bir Birlik Cumhuriyeti olarak katılmış 

ve Stalin döneminde Gürcistan’ın Özerk Cumhuriyeti statüsüne düşürülmüştür. 

1989’dan itibaren Gürcistan Yüksek Kurulu (parlamento) ülkenin bağımsızlığına 

kavuşmasına yönelik SSCB’den tek taraflı ayrılma süreci başlatınca Abhazya, 

SSCB’de kalma talepleri bildirmekteydi. Sovyetler Birliği 1977 Anayasasında madde 

72’de Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılma hakkı öngörülmektedir. Fakat, bu 

sürecin gerçekleştirilmesi ancak 3 Nisan 1990’da kabul edilen “Birlik 

Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili meselelerin çözülmesi düzeni 

hakkında” SSCB yasasıyla düzenlenmiştir. Bu yasanın 3 maddesinde, SSCB’den 

ayrılmak isteyen Birlik Cumhuriyeti bünyesinde bulunan Özerk Cumhuriyet veya 

Bölge, SSCB’de kalmak veya Birlik Cumhuriyetiyle ayrılmak ve ülkenin hukuksal 

statüsü belirlenmesi konusunda kendisi referandum aracılığıyla karar verecektir225. 

Böylece, Gürcistan’ın tek taraflı olarak başlatılan ayrılma süreci bu yasayı ihlal 

etmekteydi. Buna karşı Abhazya Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu, Ağustos 

1990’da Abhazya’nın Devlet Egemenliği Deklarasyonu onaylayarak, Gürcistan’ın 

tek taraflı kararların iki devlet arasında andlaşmalara dayanan hukuksal ilişkileri 

bozduğunu ve yasadışı olduğunu kabul etmiştir226. 17 Mart 1991’de Sovyetler Birliği 

ülkesinde SSCB’nin devamı konusunda referandum yapılmıştır. Gurcistan’da bu 

referandumun yasaklanmasına rağmen, Abhazya’da bu oylama yapılmıştır. 

Referandum sonuçlarına göre, oylamaya katılanların oranı % 52,3 olup Abhazya’nın 

                                                 
225 T. Şamba ve A. Neproşina, “Abhazskaya gosudarstvennost v post-sovetskiy period (Post-sovyet 
dönemde Abhaz devletçiliği),” Abhazya v kontekste mejdunarodnih otnoşeniy (Uluslararası ilişkiler 
boyutunda Abhazya),- konferans, Pitsunda, 29 Haziran-1 Temmuz 2004, [http://www.abkhaziya.org/ 
server-articles/article-bd4f42733875a8821753814d62c20fd2.html]. 
226 Ibid.; Tujba, op.cit. 
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SSCB’de kalması için % 98,6 olumlu oy verilmiştir227. Abhazya’da yaşayan Gürcü 

kökenli vatandaşların bu referanduma katılmadığını da göz önünde alarak ülkede 

yaşayan ve oy verebilen nüfusun % 51,6 SSCB’de kalmayı onaylamıştır. SSCB 

Anayasasında madde 73’te merkez hükümeti, ülkede yeni Birlik Cumhuriyetinin 

katılımı, yeni Özerk Cumhuriyeti ve Bölgelerin oluşumunda (1 fıkrası), 

cumhuriyetler arasında sınırların değişiminde (2 fıkrası) yetkilidir. Aynı zamanda 

Anayasada, Birlik Cumhuriyetlerinin (m.78) ve Özerk Cumhuriyetlerin (m.84) 

toprak değişiklikleri, ilgili cumhuriyetlerin rızası ve merkez yönetimin onayı 

olmadan yapılamaz. 3 Nisan 1990’da kabul edilen “Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den 

ayrılması ile ilgili meselelerin çözülmesi düzeni hakkında” yasasında belirtildiği gibi, 

SSCB’nın devamı ile ilgili referandum sonuçları Sovyetler Birliği Yüksek Kurulu 

(parlamento) tarafından değerlendirilmekte ve Birlikten ayrılmak isteyen Birlik 

Cumhuriyetine 5 yıllık geçici süre tanınmakta ve bu süre içerisinde tartışmalı 

sorunlar çözülmekte ve bu konuda nihai kararı alınmaktadır. 26 Nisan 1990’da kabul 

edilen “SSCB ve federasyon süjeleri (birimleri) arasında yetki paylaşımı hakkında” 

SSCB yasasında madde 6’da “…yeni Özerk Cumhuriyetlerin oluşumu ve var olan 

Özerk Cumhuriyetlerin statüsünün değişimi,..” (2 fıkrası), “SSCB organlarına 

başvuru üzerinde Birlik Cumhuriyetleri arasında, Birlik ve Özerk Cumhuriyetleri ile 

özerk kurumlar arasında uyuşmazlıkların çözülmesi” (3 fıkrası) SSCB yönetim 

organlarının ‘bizzat’ yetkisindedir denilmekte228. Abhazya’da yapılan referandum 

sonuçları, SSCB parlamentosunda onaylanmış olmasına rağmen Sovyetler Birliği’nin 

bir yıl içerisinde dağılması nedeniyle Abhazya ile Gürcistan arasında anlaşmazlığı 

çözüme bağlanmadığı görünmektedir. Gürcistan yönetimi, SSCB yasasıyla 

                                                 
227 Referandum sonuçlar tablosu, ibid. 
228 T. Şamba ve A. Neproşina, op.cit. 
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öngörülen bu süreci reddederek 31 Mart 1991’de Gürcistan’ın bağımsızlığı yeniden 

kurulmasına ilişkin referandum düzenlemiştir. Abhazya, Güney Osetya ve bazı diğer 

bölgelerin katılmadığı bu oylama sonucunda yeni devletin 1918-1921 dönemindeki 

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin halefi olduğu ilan edilerek Şubat 1921’den 

sonra yapılan bütün kurumlar ve hukuki düzenlemeler feshedilmiştir229. Fakat, bu 

gelişmeler, Gürcistan’ın Abhazya ile hukuksal bağların koparmasına ve Abhazya’nın 

Gürcistan’ın bir parçası olduğuna dair hukuksal kurumların ortadan kalkmasına 

neden olduğu iddia edilmektedir. Gerçekten, 1918’de Gürcistan’ın bağımsızlığı ilan 

etmesinden sonra Abhazya ile sadece 9 Şubat 1918’de ‘dostluk ve iyi komşuluk’ 

niteliğinde bir andlaşma imzalanmıştır230. Daha sonra, Gürcistan ordusu Abhazya’yı 

işgal ederek kendisine bağlamıştır. İki ülke arasında Birlik Andlaşması, Kızıl 

Ordunun bölgeye geldiğinde ve Abhaya’nın Gürcistan’dan bağımsızlığı ilan ettiğinde 

ancak Aralık 1921’de yapıldığı ve dolayısıyla (1991’de) feshedildiği görünmektedir. 

Abhazya yönetimi 1991’de benzeyen bir şekilde, Stalin döneminde yapılan hukuki 

düzenlemeler feshederek Abhazya’yı egemen bir devlet ve Birlik Cumhuriyeti olarak 

öngörülen 1925 Anayasasına geri dönmüştür. Gürcistan ise kendi görüşünü, 7 Mayıs 

1920’de Gürcistan ve Sovyet Rusya arasında imzalanan ve Gürcistan’ın Suhum 

bölgesini (Abhazya) içeren sınırları tanıyan bir andlaşmaya dayandırmaktadır. Bu 

konuda, Gürcü tarafı destekleyecek diğer olgular olarak, I. Dünya Savaşı sırasında 

kuvvet kullanma yoluyla veya başka deyişle fetih sonucunda toprakların kazanılması 

uluslararası hukuk açısından hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası 

ilişkilerde kuvvete başvurmama kuralı, 1928’den itibaren ve daha kesin bir şekilde 

1945’te Birleşmiş Milletler Andlaşmasının yürürlüğe girmesiyle uluslararası hukukta 

                                                 
229 S. Şamba, op.cit. 
230 Ibid. 
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geçerlilik kazandığı görünmektedir231. Fakat, yine de Gürcistan’ın 1991’de yaptığı 

hukuksal işlemlerle Sovyet dönemi ülke hayatından çıkarması Gürcistan ile Abhazya 

arasında ilişkileri tartışmalı hale getirmektedir. Sonuç olarak, bütün bu gelişmelere 

baktığımızda, Gürcistan ile Abhazya arasında uyuşmazlığın çözülmesinde Aralık 

1991’e kadar SSCB yetkiliydi, bu devletin dağılmasıyla Sovyetler Birliği’nin halefi 

olarak kabul edilen ve bu soruna yakından ilgilenen Rusya Federasyonu bu konuda 

bazı hukuksal yetkileri devralabilecekti. Fakat, yeni Rusya yönetimi, hem ikili 

andlaşmada hem de BM Güvenlik Konseyi kararlarında Gürcistan’ın toprak 

bütünlüğünü destekleyerek bu uyuşmazlığa taraf durumundan uzaklaşmıştır.  

Gürcistan’ın Abhazya’ya askeri müdahalesine gelince ülkenin toprak 

bütünlüğü ve siyasal egemenliği gereğince iç düzeni korumak amacıyla kuvvet 

kullanma yetkisi bulunmaktadır. Ancak Rusya’nın Çeçenistan durumunda olduğu 

gibi Gürcistan yönetimi Abhazya ile uyuşmazlığı çözmek için gerekli bütün ve belki 

de, yeterli barışçı yolları kullanmadığı görünmektedir. Aynı zamanda bu askeri 

müdahale için ileri sürülen nedenler ile müdahalenin asıl amacı arasında büyük 

farklılıklar bulunmaktadır. Mesela, Gürcistan’ın ileri sürdüğü Abhazya ile sınır 

bölgesinde geçmekte olan demir yolu komünikasyonlarını yağmalama saldırılarına 

karşı güvence altına alma niyetleri veya Abhazlar tarafından rehine alınan Gürcistan 

güvenlik güçleri mensuplarını kurtarma tedbirleri ile müdahalenin asıl amacı olan 

Abhazya yönetiminin devrilmesi ve isyan bölgesinde kontrolün sağlanması arasında 

büyük farklar bulunmaktadır232. Böylece, Gürcistan yönetiminin Abhazya’ya karşı 

kuvvet kullanma yetkisinin bulunmasına rağmen bazı noktalarda yetersiz dayanaklar 

ileri sürdüğü görünmektedir.  

                                                 
231 Pazarcı, op.cit., s. 146. 
232 Coppiters, op.cit., s. 203; S. Şamba, op.cit. 
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Ağustos 1992’de başlayan Gürcü-Abhaz savaşı Birleşmiş Milletler desteğiyle 

ve Rusya Federasyon katkısıyla 1994’te durdurularak ateşkes andlaşmasıyla 

sonuçlanmıştır233. Bunun sonucunda Gürcistan ordusu Abhazya topraklarından 

çekilmiştir, sınır bölgesinde BDT’nın kolektif barış güçleri yerleştirilmiştir ve iki 

taraf ileride çatışmaya siyasi çözüm bulacağına anlaşmışlardır. Fakat, on yıl 

içerisinde tarafların Abhazya’nın statüsü konusunda aralarında ortak çözümün 

bulamadığı nedeniyle uyuşmazlığında ilerlemeler sağlanamadığı görünmektedir. 

1992’de Gürcü-Abhaz savaşı çıkmadan önce iki taraf arasında uyuşmazlığın 

çözülmesi, Abhazya statüsü ve yetki paylaşımı ile ilgili planda Abhazya için 

Gürcistan bünyesinde geniş özerklik önerilmekteydi234. Fakat, o zamanda Gürcü 

tarafından cevap alamayan Abhazya yönetimi, kanlı bir savaşta kazandığı zaferi 

sonucunda de facto bağımsız devlet dönemi yaşadıktan sonra Abhazya statüsü ile 

ilgili beklenti ve istekleri arttırdığı görünmektedir. Daha önce, Sovyetler döneminden 

başlayarak Abhazların Gürcistan bünyesinden Rusya bünyesine geçme talepleri, yani 

‘devlet-ötesi’ self-determinasyon istekleri bulunmaktaydı. Bu istekler belirli ölçüde 

bugüne kadar sürmeye devam etmektedir. 2003 yılında Abhazya Yüksek Kurulu 

(parlamento) RF Parlamentosuna çağrıda bulunarak Rusya ve Abhazya arasında 

ortaklık ilişkileri oluşturmasının desteklenmesini istemektedir235. Fakat, daha önce 

belirtildiği gibi, Rusya yönetimi kendi ülkesinde benzeyen sorunların bulunması 

nedeniyle Gürcistan’ın parçalanmasından yana değildir ve Abhazya’ya desteği 

sürdürmesiyle birlikte çatışmanın taraf durumuna düşmeyerek bu uyuşmazlığı saklı 
                                                 
233 Daha önce, 1992 ve 1993’te yapılan çeşitli ateşkes andlaşmalardan sonra çatışmaların yeniden 
başlamasıyla savaşına nihai ateşkesi sağlayan son ateşkes andlaşması Mayıs 1994’te imzalanmıştır.  
234 Natella Akaba, “Gruzino-Abhazskiy konflikt: istoriçeskiye korni i perspektivi reşeniya (Gürcü-
Abhaz çatışması: tarihsel kökenler ve çözüm perspektifleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(12), 
2000, s. 136. 
235 “Abhaziya poprosila Dumu razreşit ey obyedinitsa s Rossiyei (Abhazya Rusya ile birleşmesi için 
Duma’dan onay istemiştir),” [http://www.rambler.ru/db/news/archive_msg.html?s=260004595&mid 
=3281491], 5.05.2003; orijinal belgesi için Tujba, op.cit., Ek 3. 
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tutmak ve Tiflis üzerinde etkileme aracı bulundurmak niyetindedir. Buna rağmen, 

Abhazya yönetimi Gürcistan karşısında ya bağımsız bir devlet ya da Rusya ile 

ortaklık ilişkisi gibi iki alternatif seçeneğiyle meydan okumakta ve Gürcistan ile aynı 

devlet içinde yaşamasına direnmektedir  

Yukarıda incelediğimiz Gürcistan-Abhazya sorununda uluslararası hukuk 

kurallar açısından Abhazya’nın self-determinasyon hakkı çerçevesinde 

Gürcistan’dan ayrı bir devleti kurma hakkı bulunmamaktadır. Fakat, Abhazya 

devletinin tarihsel gelişimi ve Sovyetler Birliği dönemindeki hukuksal düzenlemeler 

göz önünde bulundurarak Abhazya’nın egemen bir devlet kurmasıyla ilgili durumu 

oldukça güçlüdür. Dolaysıyla, Abhazya’nın Gürcistan toprak bütünlüğü ihlal 

etmeden bu devletin sınırları içerisinde geniş özerkliği ve belki de daha uygun olarak 

federasyon yapısı içerisinde eşit düzeyde bir federe cumhuriyet statüsü verilmesi 

gerekli olacaktır. Nitekim, Gürcistan’ın 1995 Anayasası’nda madde 2/3’te, devletin 

ülkesel yapısının kurumsallaşması konusunda boşluk bırakılarak bunun yapılması 

merkez yönetimin ülkenin bütün topraklarında yetkilerinin yeniden kurulmasına 

kadar ertelenmiştir. 

 

2. Güney Osetya 

Osetinlerin selefleri olan Alanların ilk devleti 9. yüzyılda kurulduğu 

görünmektedir. Fakat, bugünkü Gürcistan topraklarının Dvaletya bölgesinde (Güney 

Osetya) Osetinlerin yerleşmesi göçebe kabilelerin baskısıyla 13. yüzyılda 

başlamıştır236. Gürcü kaynaklara göre, Osetinler bu topraklarda misafirler, yani son 

                                                 
236 Vladimir Pryahin, “Politiko-geografiçeskiy çetiryohugolnik ‘Tbilisi-Tshinvali-Bladikavkaz-
Moskva’: perspektivi gruzino-yugoosetinskogo uregulirovaniya (Siyasi-coğrafi dörtgen ‘Tiflis-
Tshinvali-Vladikafkas-Moskova’: Gürcü-Güneyosetin çözümlenmenin perspektifleri),”Tsentralnaya 
Aziya ve Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 62. 
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iki-üç yüzyılda Kuzey Kafkaslardaki ülkesinden gelen ve bu topraklarda yerleşen 

kökenli olmayan bir azınlıktır ve Sovyetler döneminden öncesinde (1922’den önce) 

Güney Osetya anlayışının olmadığı iddia edilmektedir237. Fakat, Osetin kaynaklar bu 

görüşü yalanlayarak, Osetinlerin Kuzey Osetya’da olduğu gibi Kafkas dağların 

güneyinde de uzun zamandır yaşamakta ve değişik tarihsel kaynaklara atıfta 

bulunarak Güney Osetya terminin bulunduğunu ileri sürmektedir238. Bu tartışmalara 

girmeden, Güney Osetya bölgesinin, Gürcistan’ın geleneksel toprakları olan Şida 

Kartli’nin bir parçası olduğu ve Osetinlerin Gürcülerle birlikte bu ülkede uzun 

zamandır yaşadığı olgusuna dikkat verelim. Kuzey Osetya’nın Rusya 

İmparatorluğuna katılması 1774 yılında gerçekleştirilmiştir. Güney Osetya ise 

Gürcistan’la birlikte 1801’de Rusya’nın bir parçası haline gelmiştir. Rusya 

İmparatorluğu zamanında Güney Osetya bölgesi Gürcü-İmeritin Guberniya’sının (il) 

Goriysk Uyesd’inin (ilçe) bir parçası olup herhangi bir özerk yönetimi 

bulunmamaktadır. Öte yandan, 19. yüzyıldan itibaren Rusya’nın Kafkaslar askeri 

yönetiminde Osetinlerle ilgilenen yetkililerin (Pristav) görevlendirildiği 

görünmekte239. 1918’de Gürcistan bağımsızlığı ilan eden Menşevikler iktidarına 

karşı ülkenin kuzey bölgesinde 8 Haziran 1920’de Bolşevikler yönetimi kurularak 

kısa bir süre sonra Gürcü ordusuyla kaldırılmıştır. 1922’de Kızıl Ordunun Kafkaslara 

gelmesiyle Gürcistan Sosyalist Cumhuriyeti bünyesinde Güney Osetya Özerk 

Bölgesi kurulmuştur. Bunun yanında Dağlık Özerk Cumhuriyeti feshedilerek Rusya 

bünyesinde 1924’te kurulan Kuzey Osetya Özerk Bölgesinin 1936 yılında Özerk 

                                                 
237 Georgiy Gogsadze, “Glavnıye aspektı mejetniçeskih otnoşeniy v Gruzii (Gürcistan’ın etnik arası 
ilişkilerin ana boyutları),” [http://www.cidcm.umd.edu/partners/122.htm]. 
238 Albert Kabisov, “Konflikt v Yujnoi Osetii i tsennost opıta Alandskoi Avtonomii dlya razreşenii 
konflikta v Zakavkazye (Güney Osetya çatışması ve Güney Kafkaslardaki çatışmalar için Aland 
Özerkliği tecrübesinin değeri),” [http://www.cidcm.umd.edu/partners/154.htm]. 
239 Valeriy Dzidzoev, “Nekotorıye aktualnıye problemi istoriografii Yujnoi Osetii (Güney Osetya 
tarihselciliğiyle ilgili bazı aktuel sorunlar),” [http://www.darial-online.ru/1999_3/dzidzo1.shtml]. 
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Sosyalist Cumhuriyetine dönüşmesiyle Sovyetler Birliği döneminde Osetin halkının 

iki özerk birimi oluşturulmuştur. Böylece, Orta Kafkaslarda yaşayan Osetinler hem 

Çarlık Rusya’sı hem de Sovyetler döneminde en az zarar gören halk niteliğinde olup 

ayrıcalıklı bir millet haline gelmişlerdir240. Öte yandan, bir milletin iki ayrı Birlik 

Cumhuriyetine bağlanması durumu Sovyetlerin uyguladığı ‘böl ve yönet’ 

politikasının bir parçası olduğu yorumlanmakta. Fakat, aynı zamanda bu gelişme, 

geleneksel Gürcü toprakları olan Güney Osetya’nın Gürcistan’dan koparak Kuzey 

Osetya ile birleşmesi doğru olmadığı ve tek bir Sovyet devlet içerisinde yaşadığı 

süreçte iki Osetya durumunun sorun çıkarmayacağı düşüncesine 

dayandırmaktaydı241. 1989’a gelince, Gürcistan’ın SSCB’den ayrılmaya 

başlamasıyla Güney Osetya durumu önemli bir sorun haline gelerek Gürcü-Osetin 

çatışmalara dönüşmüştür. Güney Osetya’nın self-determinasyon süreci ve Gürcü-

Osetin çatışmaların Sovyetler Birliği’nin hala tek bir devlet olduğu dönemde 

başlayıp süregelmesi ve özellikle Gürcistan’ın ayrılma hareketinden kaynaklanması 

nedeniyle SSCB’nin hukuksal düzenlemeleri ilgilendirmektedir. Dolayısıyla ilk önce 

Güney Osetya’nın self-determinasyon hakkının olup olmadığı sorunu Sovyetler 

Birliği’nin dağılma süreci çerçevesinde iç düzenlemeler bakımından inceleyerek 

daha sonra bu durumun, ayrıca, uluslararası hukuk açısından değerlendirelim. 

İlk önce belirtmek gerekiyor ki, Gürcü-Osetin çatışması Sovyetler Birliği’nin 

sosyo-ekonomik koşulların kötüleşmesi ve Gorbaçev’in ‘glasnost (açık konuşma)’ 

politikası ortamında milliyetçi hareketlerin yükselmesiyle yaratılan gerginlik 

                                                 
240 Bu ayrıcalıklı durum Rusya için önemli stratejik bölgesinde yaşayan ve hristiyan olan Osetinlerin 
Rusya merkez yönetimi için artık güvenilir bir müttefik haline gelmesinden kaynaklanmaktadır, Oleg 
Bubenok, “Mejetniçeskiye konfliktı na Tsentralnom Kavkaze: predposılki, razvitiye i prognozı na 
buduşee (Orta Kafkaslarda etnik arası çatışmalar: önsebepler, gelişme ve gelecek tahminleri),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(15), 2001, s. 115-116. 
241 Pryanin, op.cit., s. 62. 
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ortamından kaynaklanmaktadır. 1989’da Gürcistan’ın ayrılma sürecinin başlamasıyla 

Gamsahurdiya liderliğindeki yeni Tiflis yönetiminin aşırı milliyetçi akımların 

desteğiyle “Gürcistan Gürcüler için” sloganıyla hareket etmesi ülkede yaşayan 

azınlıkları endişelendirmeye başlamıştır. Diğer yandan, Gürcistan’ın diğer 

bölgelerine göre Güney Osetya’da sosyo-ekonomik koşulların düşük olması ve daha 

da kötüleşmesi bölgede yaşayan insanları ve özellikle Gürcü olmayan vatandaşları 

Gürcü karşıtlığına yöneltmiştir. Bu gelişme, bölge karmaşalığından faydalanmak 

isteyen ve çoğu durumlarda çok-uluslu (internasyonal) olan kriminalite grupların 

kışkırtmasıyla yapılmaktadır242. Gürcistan’ın SSCB’den ayrılma sürecinin 

başlamasıyla 10 Kasım 1989’da Güney Osetya (GO)’nın Bölgesel Kurulu (yerel 

meclis) “Güney Osetya Özerk Bölgesi’nin Gürcistan bünyesinde Güney Osetya 

Özerk Cumhuriyetine dönüşmesi hakkında” karar almıştır. Bu kararın yasal olması 

için hem Gürcistan parlamentosu hem de SSCB’nin merkez yönetiminin 

onaylanmasıyla yapılmalıdır (SSCB Anayasası madde 73/1, 79). Ertesi gün, 

Gürcistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Güney Osetya kararını iptal etmiştir. 23-24 

Kasım’da Gürcistan Komünist Partisi Sekreteri Gumbaridze ve Cumhurbaşkanı 

Gamsahurdiya liderliğinde Tshinvali’ye (Güney Osetya idari merkezi) yapılan 

yürüyüş, bölgenin idari sınırında silahlı Osetinler tarafından durdurularak Gürcü-

Osetin uyuşmazlığın çatışma aşamasına geçmesine neden olmuştur243. Moskova’nın 

merkez yönetimi bu dönemde çok zayıfladığı ve belki de karışmak için siyasi 

iradenin bulunmadığı nedenleriyle hukuki düzenlemeler dışında olaylara seyredici 

kalarak gerginliğin tırmanmasına ve sıcak çatışmalara dönüşmesine neden olmuştur. 

Mayıs ve Haziran 1990’da Gürcistan Yüksek Kurulu’nda alınan kararlar Gürcistan’ın 

                                                 
242 Ibid., s. 62-63. 
243 Bubenok, op.cit., s. 116. 
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1918-1921 dönemindeki bağımsızlık durumuna dönmesi ile ilgili olup bu tarihten 

sonra yapılan bütün hukuki düzenlemeler iptal etmiştir. Dolayısıyla, 1922’de Güney 

Osetya Özerk Bölgesinin kurulmasını da iptal ederek çatışmanın gerginleşmesine 

neden olmuştur. Eylül 1990’da Güney Osetya Bölgesel Kurulu, yalnızca SSCB’nin 

hukuki düzenlemeleri yasal olarak kabul etmiştir. Ardından, GO Bölgesel Kurulu 

Güney Osetya Sovyet Demokratik Cumhuriyeti’nin oluşturulmasını kararlaştırılarak 

Devlet Egemenliği Deklarasyonu kabul etmiştir. 11 Aralık 1990’da Gürcistan 

Yüksek Kurulunun aldığı Güney Osetya’nin Özerk Bölgesi statüsünü kaldırma kararı 

sıcak çatışmaların başlangıç noktasına götürmüştür. Bu tarihten itibaren Tshinvali’de 

Gürcü-Osetin çatışmasının ilk ölüm haberleri alınmaya başlamıştır. Tiflis 

yönetiminin bölgede olağanüstü hali ilan etmesiyle Gürcü askeri güçleri Tshinvali’yi 

ambargoya alarak bombardımanlara tutmaya başlamıştır. Haziran 1992’ye kadar 

süren Gürcü-Osetin silahlı çatışmalar Rusya Federasyonu arabuluculuğuyla 

Dagomıs’ta imzalanan ateşkes andlaşmasıyla durdurulmuştur244. 

Gürcü-Osetin uyuşmazlığın hukuksal kaynakları inceleyen Oleg Bubenok, 

Gürcistan’ın 20 Haziran 1990’da Sovyetler dönemindeki bütün hukuksal 

düzenlemeleri feshetmesi ve 1921’deki bağımsızlık durumuna dönmesiyle, o tarihten 

itibaren yapılan bütün hukuki düzenlemeler geçersiz olduğunu iddia etmekte ve bu 

konuda değişik dayanaklar sergilemektedir245. Gerçekten, Gürcistan Aralık 1991 

Birlik Cumhuriyetlerin anlaşmasıyla SSCB’nin feshedilmesine veya, en azından, 

ülkede yapılan referandum sonucunda bağımsızlığın ilan edilmesi ve bu durumun 

uluslararası toplum tarafından kabul edilmesine kadar Sovyetler Birliği’nin bir 

parçası olup bu devletin yasalarına tabiidir. Gürcistan’ın 1990’da bağımsızlık 

                                                 
244 “Yujnaya Osetiya (Güney Osetya),” ansiklopedi kaynaklar, [http://ru.wikipedia.org/wiki]. 
245 Bubenok, op.cit., s. 117. 
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durumuna dönmesi ve Güney Osetya statüsünü kaldırması daha önce anılan ve Nisan 

1990’da kabul edilen “Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili 

meselelerin çözülmesi düzeni hakkında” ve “SSCB ve federasyon süjeleri (birimleri) 

arasında yetki paylaşımı hakkında” SSCB yasalarına aykırı olmaktadır246. 

Dolayısıyla, Güney Osetya’nın en azından SSCB’nin dağılmasına kadar Gürcistan 

bünyesinde özerklik statüsünün bulunması devam etmektedir. Güney Osetya’nın 

Birlik Cumhuriyeti statüsünü ilan etmesi konusuna gelince, Tiflis’in geçersiz 

düzenlemeleri karşısında haklı olabilmesine rağmen bu hukuksal düzenlemeler 

öngörülen usule uygun olarak SSCB döneminde tamamlanmadığına göre geçerli 

sayılmamalıdır. Nitekim, Ocak 1991’de SSCB Cumhurbaşkanı kararıyla Gürcistan’ın 

Güney Osetya özerklik statüsünü kaldırmasını yasadışı olduğuna hükmedilmesi 

yanında Güney Osetya Cumhuriyetinin oluşturulmasını resmi olarak hiçbir kararıyla 

onaylanmamıştır247. SSCB’nin dağılmasından sonraki dönemde yeni kurulan Rusya 

Federasyonu Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü resmen desteklemiştir. 1992’de 

Gürcistan yönetimine gelen Eduard Şevarnadze, önceki yıllarda izlenen 

Gamsahurdiya’nın aşırı milliyetçi politikasını kınayarak Osetin halkına yaptığı bazı 

haksızlıklarını kabul etmiştir248. 24 Haziran 1992’de Dagomıs(Soçi)’ta imzalanan 

ateşkes andlaşmasında ortak barış gücünün yerleşmesi yanında Ortak Denetleme 

Komisyonu’nun kurulması ve Gürcü-Osetin çatışmasının çözüm ilkeleri üzerinde 

anlaşmasıyla barış süreci başlatılmıştır. 16 Mayıs 1996’da Moskova’da imzalanan 

‘Gürcü-Osetin çatışmasının taraflar arasında karşılıklı güvenin pekiştirilmesi ve 

güvenliğin sağlanmasıyla ilgili tedbirler memorandumu’nda “Güney Osetya” 

ifadesinin kullanılması uluslararası hukuk açısından bu olgunun ilk kez kayıtlanmış 
                                                 
246 Bakınız: Abhazya başlığı altında, s. 103-104. 
247 Ibid. 
248 Pryahin, op.cit., s. 64. 
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olmuştur249. Böylece, Gürcistan’ın Güney Osetya sorunun çözülmesi için özerklik 

statüsünün tanınmasına olumlu baktığı gösterilmiştir.  

Güney Osetya tutumuna gelince, SSCB’nın dağılmasıyla Güney Osetinler, 

Gürcistan bünyesinde yaşamasına karşı olmakta ve bu konuda 1992’de yapılan 

referandumda büyük çoğunluğuyla Kuzey Osetya (Rusya) ile birleşmekten yana 

çıkmaktadır. Bunun yanında, Mayıs 1993’te Güney Osetya yönetimi, Gürcistan’dan 

ayrılma kararı alarak Rusya Federasyonu Yüksek Kuruluna bölgenin Rusya 

topraklarına katılması konusunda başvuruda bulunmuştur250. Fakat, Güney 

Osetya’da ve diğer ilgili ülkelerde böyle bir olasılığın gerçekleştirilmesi çok zor 

olduğu anlamakta. 1996’da Güney Osetya’da radikal güçlerin baskısıyla ülke meclisi 

tarafından devletin Cumhurbaşkanlık kurumunun oluşturulması ve seçimlerin 

yapılmasına karar verildiğinde, Gürcistan Başkanı Şevarnadze’nin Osetin tarafının 

varılan anlaşmalara aykırı davrandığı ve böylece barış sürecini zedeleyeceği 

tepkisine karşı, Güney Osetya’da bu gelişmenin yalnızca yönetim yapısının 

düzeltilmesi için yapıldığı ve Tshinvali’nin barış sürecine ve anlaşmalara bağlı 

kalacağı cevabı verilmiştir251. Bunun yanında, Gürcü-Osetin uyuşmazlığında 

Moskova yönetimi, Güney Osetya’yi desteklemesine rağmen, Gürcistan toprak 

bütünlüğünden yana olduğunu göstermektedir. Nitekim, 2004’te yeniden alevlenen 

Gürcü-Osetin çatışmaları sonucunda Güney Osetya Cumhurbaşkanı Kokoytı’nın 

Rusya Federasyonu Devlet Dumasına (Meclis) yaptığı başvuru üzerinde Rus 

milletvekilleri bu konuda devletin Anayasa Mahkemesinden görüş istemişlerdir. RF 

Anayasa Mahkemesi uzmanlar değerlendirmesinde, Güney Osetya’nın Rusya 

                                                 
249 Gürcistan medyasında ve resmi belgelernde bugün de Güney Osetya yerinde, sözde Güney Osetya 
yada Tshinvali bölgesi veya eski adıyla Şida Kartli yada Samaçablo adları kullanılmaktadır, ibid. 
250 Gogsadze, op.cit. 
251 Pryahin, op.cit., s. 67. 
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Federasyonu’na girme olasılığı konusunda bu toprakların devredilmesi yalnızca 

Gürcistan’ın başvurusu üzerinde ve Gürcistan yönetimiyle anlaşma sonucunda 

mümkün olabileceği bildirilmektedir252. 

Bu olayların gelişmesine baktığımızda, Gürcü-Osetin uyuşmazlığının 

çözülmesi için elverişli ortamın bulunduğunu söylemek mümkündür. Mesela, 

Abhazya savaşında olduğu gibi Güney Osetiya’da Gürcülere karşı etnik 

temizlenmenin yapılmadığı ve Gürcü ve Osetinler arasında nüfüs dengeleri 

bozulmadan iki millet arasında büyük yabancılaşmanın oluşmadığı görünmektedir253. 

Bu iyimserlik ortamı yeni Gürcü yönetimin 2003’te iktidara gelmesiyle Temmuz-

Ağustos 2004’te başlayan gerginliğin tırmanması sırasında iki taraf arasında 

ilişkilerin koparmamasını sağlamıştır. Nitekim 2005 yılı geldiğinde Gürcü yönetimi 

Güney Osetya sorununun çözülmesine yönelik oldukça gerçekçi bir planı 

hazırlamıştır. Bu plana göre, iki taraf arasında uyuşmazlığın çözülmesinde kuvvete 

başvurulmayacak; eski Güney Osetya Özerk Bölgesi sınırları içerisinde Osetinlere 

özerklik tanınacak; bölgesel yönetim, eğitim, kültür ve diğer sosyo-ekonomik 

alanlarında geniş yetkiler verilecek; Kuzey ve Güney Osetya arasında kolay geçiş 

olanakları sağlanacak ve üç yıl içerisinde Güney Osetya statüsü ile ilgili hukuki 

düzenlemeler yapılacaktır254. 

Bu gelişmeleri göz önünde tutarak, Güney Osetya’nın self-determinasyon 

ilkesi çerçevesinde Gürcistan’dan ayrılma hakkı uluslararası hukuk açısından 

                                                 
252 “Konstitutsionnıy sud ukazal vernıy sposob prisoedinit Yujnuyu Osetiyu k Rossii (Anayasa 
Mahkemesi Güney Osetya'nın Rusya’ya katılması için uygun yolu göstermiştir),” 
[http://www.rol.ru/news/misc/news/04/08/06_030.htm], 6.08.2004. 
253 Malhaz Saldadze, “Razmorajivaniye konflikta v Tshinvali - prodoljeniye ili proval ‘Revolyutsiyi 
roz’ (Tshinvali çatışmasının yeniden başlaması-‘Gül Devrimi’nin devamı yada başarısızlığı),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(35), 2004, s. 50. 
254 “İnitsiativa Pravitilstva Gruzii v svyazi s mirnım uregulirovaniyem yujnoosetinskogo konflikta 
(Güney Osetya çatışmasının barışçı çözümü konusunda Gürcistan hükümetinin girişimi),” 
[http://www.president.gov.ge/others/initru.htm]. 
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değerlendirelim. Daha önce belirtildiği gibi, bu hakkı yalnızca sömürge yönetimi ve 

ırkçı rejimler altında yaşayan ülke ve halklar için geçerlidir. Sovyetler Birliği 

döneminde Osetin halkı böyle bir durumda bulunmadığı ve Rusya’daki Kuzey 

Osetya yanında, ayrıca Gürcistan’da Güney Osetya özerklik yapısına sahipti255. 

Gürcistan’da Osetinlerin azınlık ve yönetim haklarına gelince, oldukça olumlu bir 

durumun bulunduğu söyleyebiliriz256. 1990-1992 yıllar arasında Gürcistan’ın 

Gamsaurdiya yönetiminin Güney Osetya’ya karşı hukuksal düzenlemelerle ilgili bazı 

haksızlıklar yapması sonucunda Gürcü-Osetin çatışmalar çıktığı ve Güney Osetya de 

facto bağımsız duruma geldiği görünmekte. Fakat bu olaylar Güney Osetya’nın 

Gürcistan’dan ayrılmak için self-determinasyon hakkını kazandığı anlamına 

gelmemekte ve ayrıca, tarihsel gelişiminde Güney Osetya bölgesi hiçbir zaman 

Gürcistan’dan ayrı bir varlığı göstermediği nedeniyle geleneksel Gürcü topraklarda 

uzun zamandır yaşayan Osetinler self-determinasyon hakkının yalnızca iç 

boyutundan yararlanabilecektir. Gürcistan yönetiminin Güney Osetya’ya karşı askeri 

güç kullanması, SSCB döneminde Moskova’nın izleyici durumuna karşı iç düzeni 

sağlama yetkilerine dayanarak mümkündür. Nitekim, bu dönemde, askeri müdahale 

Abhazya’da olduğu gibi işgal şeklinde değil, Osetinler üzerinde bir baskı aracı olarak 

karşılıklı top bombardımanlar ve küçük çaplı saldırılar niteliğindeydi. 1992’de 

Sovyetlerin askeri mirasını ele geçiren Tiflis yönetimi, askeri operasyonların 

yoğunlaşmasıyla Rusya’nın uyarısı karşısında kaba gücü bırakarak görüşme 

masasına oturmuştur.  

                                                 
255 19 yüzyılda Gürcistan'da 70 bin Osetin yaşamaktaydı, 1989’da bu rakam 160 bine yükselmiş ve 
bunların % 40’ı Güney Osetya Özerk Bölgesinde yaşamakta, bölgenin 100 bin nüfusu arasında 60 
binden fazla Osetinler ve 30 binden fazla Gürcüler bulunmaktadır. 
256 Güney Osetya’da Bölgesel Özerk Yönetimi yanında yaklaşık 90 orta okulda Osetince dersler 
veriliyordu, bölgede iki yüksek eğitim enstitüsü, teknik okullar, devlet teatrosu, müze ve diğer 
toplumsal-kültürel kurumlar bulunmaktadır, Bkz: Gogsadze, op.cit. 
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Sonuç olarak, yukarıda sergileyen bütün bu veriler karşısında Gürcistan’ın 

Güney Osetya sorununun çözülmesi Gürcistan’ın toprak bütünlüğü lehine olup 

Abhazya’ya karşısında daha sınırlı özerklik yetkilerinin verilmesiyle sağlanmalıdır. 

 

D. Karabağ Sorunu ve Azeri-Ermeni Savaşı 

1. Tarihsel Gelişme 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ toprakları üzerinde 20. 

yüzyılda iki silahlı çatışmanın ortaya çıkmasının bazı tarihsel nedenleri bulunduğu 

kaçınılmazdır. Bu uyuşmazlık iki ulusun Güney Kafkas topraklarında yerleşmesini 

ve kendi aralarındaki ilişkileri ilgilendirmektedir. Ermeni kaynaklara göre, 

Azerbaycan halkı oldukça genç bir ulustur. Güney Kafkaslara diğer ülkelerden ve 

özellikle Kuzey İran’dan gelen Türki kabileler bugünkü Azerbaycan topraklarında 

yerleşerek yerli halkları asimilasyon etmişlerdir257. Ayrıca, Azerbaycan adı, bir İran 

bölgesi olan Atrpaten’in Arapça deyiminden türetildiği belirtilmektedir258. Ermeniler 

ise, Doğu Anadoludan Güney Kafkaslarına kadar uzanan geleneksel Ermenistan 

topraklarında uzun zamandır yaşamaktadır. Bu topraklarda M.Ö. 6. yüzyıldan 

itibaren bazen koruma altında (M.Ö. 550-331yıllarında İran himayesinde) ve bazen 

de tamamen bağımsız olarak M.S. 5. yüzyıldaki Bizans ve Perslerin parçalanmasına 

kadar güçlü Ermeni Devletler bulunmaktaydı259. Bu devletler bugünkü Azerbaycan 

topraklarının Kura nehrine kadar hüküm sürmekte olup Karabağ (eski adıyla Artsah) 

bölgesini de kapsamaktaydı. O tarihten sonra, Artsah bölgesi Perslerin korumacılığı 

                                                 
257 David Babayan, “Nagorno-Karabahskiy konflikt i samoopredeleniye Azerbaydjanskogo naroda 
(Dağlık-Karabağ çatışması ve Azerbaydjan halkının self-determinasyonu),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 85. 
258 Ibid., s. 87. 
259 “Artsah s drevneyşih vremen do 1918 goda (Eski zamanlardan 1918’e kadar Artsah),” 
[http://nkr.am/rus/history/drevnost.htm]. 
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altında kurulan Alban Devletinin bir parçasıydı. 7. yüzyılda bu devletin dağılmasıyla 

bölgede değişik bağımsız knyajlıklar oluşturulmuştur. Azeri kaynaklara göre, Artsah 

bölgesi M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ve 8. yüzyıla kadar yaşamı sürdüren Kafkas 

Albanya’nın bir parçasıydı260. Eski Çağlarda Kafkasların yerli halkı olan Albanlar 

yanında Orta Çağlarda değişik Türki kavimlerin yerleşmesiyle bu ülke ortak bir yurt 

haline gelmiştir. Ermeniler ise Güney Kafkaslarda hiçbir zaman hakim olmadığı ve 

bu topraklarda toplu halinde yaşamadığı iddia edilmektedir261. Osmanlı 

İmparatorluğun kurulmasıyla ve güçlenmesiyle Ermeniler, Güney Kafkasların Doğu 

Ermenistan toprakları olduğunu iddiasını ortaya atarak 18. yüzyıldan itibaren Rusya 

İmparatorluğu desteğiyle bu hayalini kurma aşamasına geçmişlerdir262. Bu 

tartışmaları artık bir kenara bırakarak, Güney Kafkaslar 7. yüzyıldan itibaren 

Arapların, Türki göçebe kavimlerin ve en son 13 yüzyılda Moğol-Tatarların 

istilalarına uğradığını söyleyebiliriz. Buna rağmen bu toprakların değişik yerlerinde 

ve özellikle Artsah (13 yüzyıldan itibaren Karabağ) bölgesinde öz kültürün ve 

Hıristiyanlığın korunabildiği görünmektedir. Bunun yanında bölgede yaşayan 

Ermeniler için büyük önemi taşıyan güçlü Ermeni kilise, zamanla (18 yüzyıldan 

itibaren) Hıristiyan Albanları da etkilemeye başlayarak dinsel bağların 

pekiştirilmesiyle iki halkın özdeşleşmesine de neden olmuştur263. Bu dönemde 

bölgede kurulan çeşitli Knyajlıklar (Beylikler) İran, Osmanlı ve daha sonra 

Rusya’nın etki alanı haline gelmiştir. 16. yüzyıldan itibaren, Karabağ ülkesi Sefevid 

                                                 
260 “İstoriya konflikta i protsess uregulirovaniya Nagornogo Karabaha (Dağlık Karabağın çatışma 
tarihi ve uzlaşma süreci),” [http://www.azerbembassy.org.cn/rus/background.html]. 
261 Haliyaddin Halilov, “K istorii Karabahskogo kraya (Karabağ bölgesinin tarihi hakkında),” 
[http://www.irs-az.com/gen/n7/n7_12.htm]. 
262 Ibid. 
263 “İstoriya konflikta i protsess uregulirovaniya Nagornogo Karabaha,”op.cit. 
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Devleti’nin Karabağ Beklerbeyliğinin (Beyliğin) bir parçasıydı264. 18. yüzyılda 

Karabağın Şuşi kentinde merkezi oluşturan Panah Ali-Han, Türki kavimlerin 

yönetiminde Karabağ Hanlığı ilan etmiştir. 1804-1813 yıllar arasında Karabağ 

Hanlığı da dahil önemli Azerbaycan Beylikleri ve 1828’de Rusya ve İran arasında 

imzalanan Kurmançay Andlaşması sonucunda Erevan ve Nahiçevan Hanlıkları ve 

Ordubad bölgesi Rusya İmparatorluğuna bağlanmıştır. 1840’ta Rusya’nın Güney 

Kafkaslarda yapılan ülkesel-idari bölünmelerinde iki vilayeti (guberniya) 

oluşturuldu: Gruzino(Gürcü)-İmeretskaya Guberniya ve Kaspiyskaya (Hazar) 

Guberniya. 1867’de yapılan yeni idari bölünmelerde Güney Kafkaslarda Tiflis, 

Kutayis, Erevan, Elizavetpol ve Bakü vilayetleri oluşturulmuştur ve bu şekilde 

1918’e kadar kalmıştır.265. Rusya’nın sömürge politikası çerçevesinde 

İmparatorluğunun güney sınırları güvence altında almak isteyen Çarlık yönetimi 

Ermenilerin Osmanlı’dan göç etmesi ve Güney Kafkaslarda yerleşmesini teşvik 

etmekteydi. Böylece, Azeri kaynaklara göre 19. yüzyıldan öncesinde Karabağ ve 

diğer Güney Kafkaslar bölgelerinde azınlık olarak yaşayan Ermeniler I. Dünya 

Savaşının da etkisiyle 1918’e gelince Karabağ ve bugünkü Ermenistan’ın diğer 

bölgelerinde çoğunluk durumuna gelmiştir266. Bunun yanısıra Azerbaycan 

topraklarında yerleşen Ermeni burjuvazi ülkede önemli ekonomik gücünü ellerinde 

toplayarak Azeri burjuvazisiyle rekabet halinde bulunmakta ve bu durum iki halk 

arasında çatışma ortamının hazırlanmasına etkiler sağlamaktaydı267. Fakat, diğer 

görüşlere göre, bu çelişkili ilişkiler uzun zaman boyunca birlikte yaşayan iki halkın 

                                                 
264 Ibid. 
265 “Artsah s drevneyşih vremen do 1918 goda,” op.cit. 
266 Latifa Mamedova, Guseyn Guseynov, “Armyano-Azerbaydjanskiy konflikt: problemı mira i voynı 
(Ermeni-Azeri çatışması: barış ve savaş sorunları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 
79, “İstoriya konflikta i protsess uregulirovaniya Nagornogo Karabaha,” op.cit. 
267 Ibid., s. 80. 
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düşmanlık ve nefret duygularına yol açmadan tarih boyunca (belirli bir zamana 

kadar) dostluk ve bazen de ittifak ilişkilerinin sürdürülmesine engel olamamıştır268. 

1917’de Rusya’da Ekim Devrimi’nden sonra Güney Kafkaslarda üç devlet 

Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bağımsızlıklarını ilan ederek kendi aralarında 

toprak ve sınır tartışmalarına girmişlerdir. Bu tartışmaların önemli boyutu 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ bölgesi üzerinde çıkmaktadır. Türkiye 

eğilimli Azerbaycan’ın Musavat yönetimi ile Ermenistan’ın milliyetçi Daşnak 

hükümeti arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı 1918-1920 yıllarında silahlı çatışmalara 

sürüklenmiştir. İki devlet arasında savaş, Rusya’nın Kızıl Ordusunun Kafkaslara 

gelmesiyle ve bu ülkelerde Sovyet iktidarların kurulmasıyla son bulmuştur269. Fakat, 

iki devletin sınır uyuşmazlığı ve özellikle Karabağ üzerinde talepleri yeni ülkesel-

idari düzenlemelerin yapılmasına kadar sürmüştür. Sovyetlerin merkez yönetimi iki 

cumhuriyet arasında uyuşmazlığı çözmek için hem bölge içi hem de bölge dışı siyasi 

güç dengesinin sağlanması politikası çerçevesinde hareket etmektedir. İlk önce, 

Azerbaycan’ın Karabağ üzerinde taleplerine karşı Ermenistan’da Sovyet iktidarı 

pekiştirmek amacıyla bir taviz olarak 4 Temmuz 1921 İşçi ve Köylüler Partisi 

(Komünist Partisinin bir önceki adı) Merkez Komitesinin Kafkas Bürosu, Karabağ’ın 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine (SSR) bağlanmasına karar vermiştir. 

Fakat, hemen ertesi günde toplanan Partinin Kafkas Bürosu uzun tartışmalar 

sonucunda Karabağ’ı geniş özerklik statüsüyle kesin kararıyla Azerbaycan SSR’e 

bağlamıştır. Bu karar, “Müslüman ve Ermeni halklar arasında ulusal barışın 

sağlanması ve Yukarı ve Aşağı Karabağ arasında iktisadi bağların korunması” 

                                                 
268 David Babayan, op.cit., s. 91. 
269 V. Mityaev, “Karabahskiy konflikt v kontekste mejdunarodnıh otnoşeniy (Uluslararası ilişkiler 
boyutunda Karabağ çatışması),” Armeniya: Problemı nezavisimogo razvitiya (Ermenistan: bağımsız 
gelişmenin sorunları), Editör: E.M. Kojokina, Moskova, Rossiyskiy İnstitut Strategiçeskih 
İssledovaniy (Rusya Stratejik Araştırma Enstitüsü), 1998, s. 487. 
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gerekçeleriyle verilmiştir270. Bunun yanında bu kararın asıl amacı bölgede siyasi güç 

dengesinin oluşturulması belirtilmektedir. İki çatışan taraf arasında barışı sağlayan ve 

üçüncü bir güç konumunda olan Sovyet Rusya, Kemalist Türkiye ile müttefik 

ilişkilerine girerek ortak girişimler sayesinde Kafkasların güney sınırlarını güvence 

altına almak ve devletin bütünlüğü korumak için mantıklı bir strateji 

benimsemiştir271. Mayıs 1923’te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kurulmuştur ve 

1928’de bölgeden Ermenilerin çoğunlukta olduğu Şaumyan ilçesi çıkarılmıştır. 

Sovyet döneminde Azerbaycan’da büyük sayıda yaşayan Ermenilere karşı herhangi 

önemli hoşgörüsüzlük veya ayrımcılık politikası bulunmadığı görünmektedir. Fakat, 

Dağlık Karabağ’ta coğrafi koşullar nedeniyle iktisadi yatırımların yetersizliğinden 

kaynaklanan göreli düşük sosyo-ekonomik yaşam düzeyi, ileride Ermenilerin 

memnuniyetsizlik duygularını beslemeye başlamıştır272. 1986-1987 yıllarında 

Ermeniler ilk defa açıkça ortaya çıkan bu memnuniyetsizlik duygularını Dağlık 

Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması yönünde toplumsal taleplerine dönüştürerek 

ayrılıkçı hareketi başlatmıştır. 1987-1988 yıllarında hukuki alanda başarısızlığıyla 

sonuçlanan bu talepler 1989’dan itibaren iki halk arasında toplumsal çatışmalara 

sürüklemiştir. 1989’da SSCB Yüksek Kurulu kararıyla Dağlık Karabağ’ta 

Moskova’ya bağlı özel yönetim komitesi kurularak bölgede SSCB’nin iç askeri 

birlikleri yerleştirilmiştir. 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla Karabağ’tan Rus 

askerlerin çekilmesiyle Azerbaycan ve Karabağ Ermeniler (daha sonra Ermenistan) 

arasında askeri çatışmalar başlamıştır. 1992’de başlayan barış süreci sonucunda 

                                                 
270 Vladimir Pryahin, “ ‘Çorniy Sad’ mejdunarodnogo soobşestva: konflikt v Nagornom Karabahe i 
problemı globalnogo miroustroystva posle ‘Holodnoy voynı’ (Uluslararası toplumun ‘Kara Bahçe’si: 
Dağlık Karabağ’ta çatışma ve ‘Soğuk Savaş’ sonrası global dünya düzeninin sorunları),” Tsentralnaya 
Aziya i Kavkaz, No: 6(24), 2002, s. 19. 
271 Bakınız: Ibid., s. 16-20. 
272 Mityaev, op.cit., s. 488. 
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AGİT’in Minsk Grubu desteğinde Rusya ve BDT arabuluculuğuyla taraflar Mayıs 

1994’te Bişkek’te ateşkes deklarasyonu imzalayarak sıcak çatışmalara son 

vermişlerdir. Fakat, bugüne dek yapılan çeşitli barış girişimleri ve çok taraflı ve ikili 

görüşmeler uyuşmazlığa son verebilecek kesin sonuca ulaşamamıştır. 

 

2. Dağlık Karabağ’ın Self-Determinasyon Hakkı 

Ermenilerin Dağlık Karabağ üzerinde self-determinasyon hakkını ele 

aldığımızda, ilk önce bu konu tarihsel dayanaklardan hareket ederek Sovyet 

dönemindeki yapılan hukuki düzenlemeleri göz önünde bulundurmasıyla 

değerlendirmeye çalışalım. Tarihsel iddialara göre, Karabağ bölgesinin kimin 

geleneksel toprağı olduğuna karar vermek çok zordur ve belki de olanaksızdır. Bu 

konuda şunu söyleyebiliriz, bu topraklar uzun zamandır hem Ermeni, hem de 

Türkilerin (Azerilerin) ve aynı zamanda Albanların (ve bazı diğer halkların) yaşadığı 

bir bölgedir. Yakın tarihe baktığımızda, 18. yüzyıldan itibaren bölgede Türkilerin 

yönetiminde Karabağ Hanlığı kurulmakta ve 19. yüzyılda bu haliyle Rusya 

İmparatorluğuna girmekte. Karabağ’ın bir Azerbaycan parçası olarak Rusya 

İmparatorluğuna girdiğinde bölgede yaşayan Türkilerin çoğunlukta bulunmasına 

karşı bu devletten 1918’de bağımsızlığı kazanınca azınlık durumuna düşmüşler. 

Rusya’da 1828-1918 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan olarak idari bölünmelerin 

olmaması ve iki ülke arasında sınırların bulunmaması nedenleriyle Karabağ’ın hangi 

ülkenin bir parçası olacağı konusu tartışmalıdır. Nitekim, 1920’de Milletler Cemiyeti 

verdiği kararında Karabağ’ın tartışmalı topraklar olduğunu ilan ederek bölge 

statüsünün belirlenmesi barış konferansına ertelemiştir273. Sovyet yönetimi Karabağ 

                                                 
273 Pryahin, op.cit., s. 19. 
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statüsünün belirlenmesi için ortak inceleme komitesi kurmuştur. Bu incelemelere 

dayanarak Partinin Kafkas Bürosu uzlaşmacı kararıyla Karabağ’ı özerklik statüsüyle 

Azerbaycan’a bağlamıştır ve her iki cumhuriyet bu durumu onaylamışlardır. 

Böylece, bugün Karabağ’ın statüsü belirlemek için Sovyet döneminde başlayan ve 

gelişen self-determinasyon süreci ile ilgili SSCB düzeyinde yapılan hukuki 

düzenlemeleri göz önünde bulundurmak önemlidir. 1986-1987 yıllarında Karabağ’ta 

toplumsal düzeyde başlayan ve bölgenin Ermenistan’a bağlaması talebi içeren imza 

toplama kampanyasına dayanarak Aralık 1987 ve Ocak 1988’de Moskova’ya 

heyetler gönderilmiştir. Şubat 1988’de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin Bölgesel 

Kurulu (yerel meclis) Karabağ’ın Ermenistan’a bağlaması konusunda karar almıştır 

ve bu konuda Azerbaycan ve Ermenistan SSR’lerin Yüksek Kurullarına bu talebin 

olumlu yönde çözülmesine başvuru yapmıştır. Mart 1988’de Karabağ’ın Komünist 

Partisi Bölgesel Komitesi ve Yönetim Komitesi Azerbaycan’dan ayrılma ve 

Ermenistan’a bağlama kararı destekleyerek SSCB’nin Yüksek Kuruluna başvuru 

yapmıştır. Ermenistan Yüksek Kurulu 15 Haziran toplantısında bu kararı olumlu 

karşılarken Azerbaycan Yüksek Kurulu 17 Haziran’da aldığı kararıyla buna karşı 

çıkarak Karabağ Meclisi kararını iptal etmiştir. 18 Temmuz 1988’de SSCB Yüksek 

Kurulu Azerbaycan ve Ermenistan kararlarını değerlendirerek Karabağ’ın 

Azerbaycan Cumhuriyeti bünyesinde kalmasını teyit etmiştir274. Bu karar SSCB’nin 

1977 Anayasası madde 73’te yer alan merkez yönetimin “Birlik Cumhuriyetinde 

yeni Özerk Bölgesinin oluşturması” (1 fıkrası) ve “Birlik Cumhuriyetleri arasında 

sınırları değiştirmesi” (2 fıkrası) yetkisi ile, madde 78’de yer alan “Birlik 

Cumhuriyeti ülkesi onun onayı olmadan değiştirilmez,” ve “Birlik Cumhuriyetleri 

                                                 
274 Mityaev, op.cit., s. 490-491. 
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arasında sınırların ilgili cumhuriyetlerin karşılıklı anlaşma sonucunda ve SSCB’nin 

onayı ile değiştirilebilmekte,” hükümlerine dayanmaktadır. Temmuz 1989’da 

Şaumyan ilçesinin İlçe Kurulu Şaumyan ilçesinin Dağlık Karabağ’la birleşmesi ile 

ilgili kararı almıştır. Bu karar, aynı şekilde, ancak Azerbaycan ve SSCB’nin merkez 

yönetiminin onaylamasıyla geçerlilik kazanabilmekte, üstelik, özerklik statüsü 

bulunmayan idari bölgesinin bu konuda yetkilerinin bulunmadığı da görünmektedir. 

Böylece, Sovyetler döneminde Dağlık Karabağ konusu SSCB mevzuatına dayanarak 

merkez yönetimi kararlarıyla noktalanmış bulunmakta ve Karabağ sorununun değişik 

girişimlerle yeniden hukuk alanı çerçevesinde ele alınması artık Sovyetler Birliği 

devletinin dağılmasıyla ilgili olmaktadır. Bu konuda Tofik Musaev, Sovyetler Birliği 

döneminde ve dağılma süreci çerçevesinde yapılan hukuki düzenlemeler açısından 

Ermenistan’ın Karabağ’ın self-determinasyon hakkı ile ilgili görüş ve iddialarını 

inceleyerek değerlendirmektedir275. Ermenistan tarafı, BM raporunda sergilediği 

görüşte Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin (Şaumyan ilçesinin katılımıyla) 2 Eylül 

1991’de bağımsız Dağlık Karabağ Cumhuriyetini ilan etmesi 3 Nisan 1990’da kabul 

edilen “Birlik cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili meselelerin çözülmesi 

düzeni hakkında” SSCB yasasına meşruluğunu dayandırmaktadır276. Bu iddiaya 

göre, 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan SSR’ın Yüksek Kurulu 1918-1920 

yıllarındaki bağımsızlık durumun yeniden kurulması kararıyla SSCB’den ayrılma 

süreci başlatmıştır. Böylece, Karabağ’ın 2 Eylül’de bağımsızlığı ilan etmesi, anılan 

SSCB yasasının Birlik Cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması durumunda ülkede 

bulunan özerk birimlerine kendi statüsünü belirleme yetkisinin verilmesine dayandığı 

                                                 
275 Tofik Musaev, “Pravovıye ramki uregulirovaniya voprosov territorii i granits na primere 
territorialnıh prityazaniy Armenii k Azerbaydjanu (Ermenistan’ın Azerbaydjan’a toprak talebi 
örneğinde toprak ve sınırlar meselelerinin çözülmesinin hukuki çerçeveleri),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 42-49. 
276 Bakınız: Ibid., s. 43’ten Dipnot 3: BM Raporu E/1990/5/Add.36. s. 2. 
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belirtilmektedir. Musaev, bu iddialar karşısında Ermenilerin Karabağ’la ilgili 

talepleri üzerinde 1988’de yapılan hukuki düzenlemeleri örnek vermekte ve SSCB 

Yüksek Kurulun 10 Ocak ve 3 Mart 1990’da verdiği kararlarda Azerbaycan SSR’in 

egemenliği ve toprak bütünlüğü yeniden teyit ettiğini göstermektedir. Ermenistan 

tezinin ‘3 Nisan’ Yasasına dayanması ise şu noktalardan eleştirilmektedir. İlk önce 

bu yasa, SSCB’nin 1977 Anayasası’nın ‘Birlik Cumhuriyetlerin SSCB’den özgürce 

ayrılma hakkı’nı içeren madde 72’sine dayanarak Sovyetler Birliği çerçevesinde 

merkez yönetimi ve cumhuriyetleri arasında ilişkileri ve Birlikten ayrılma prosedürü 

düzenleyen hükümleri içermektedir. Buna göre, bir Birlik Cumhuriyeti SSCB’den 

ayrılması durumunda ülkede bulunan özerk birimlerin cumhuriyetle birlikte ayrılmak 

veya Sovyetler Birliği bünyesinde kalmak ve kendi statüsünü belirlemek yetkisine 

sahiptir. Bu amaçla her bir özerk biriminde bu konuda referandum yapılacaktır. İşte 

bu yasanın asıl amacı bu referandumun yapılma ve sonuçları değerlendirme 

prosedürün düzenlenmesidir. Azerbaycan’ın Ağustos 1991’de bağımsızlığı kazanma 

işlemlerin başlaması SSCB’nin Ağustos Darbesiyle başlayan ve Aralık 1991’de 

tamamlanan de facto ve de juri dağılma sürecine denk düşmekte. Böylece, 

Azerbaycan diğer Birlik Cumhuriyetleri gibi yasada anılan ayrılma sürecine 

başvurmadan Sovyetler Birliği devletini ortak andlaşmayla feshederek bağımsızlık 

kazanmıştır. Dolayısıyla, bu durum, SSCB devletinin dağılmadan önce belirli bir 

Birlik Cumhuriyetinin ayrılması prosedürü düzenleyen ‘3 Nisan’ Yasasına tabi 

olmadığı belirtilmektedir277. Öte yandan, Azerbaycan’ın SSCB’den ayrılması, 3 

Nisan Yasası prosedürüne tabi tutulsa bile, Musaev’in iddiasına göre, Azerbaycan 

Yüksek Kurulu’nun 30 Ağustos 1991’de bağımsızlığı yeniden kazanması ile ilgili 

                                                 
277 Ibid., s. 46. 
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kararı Deklarasyon niteliği taşımakta ve yalnızca bağımsızlığı kazanma süreci 

başlatmaktaydı. Bu nedenle, Azerbaycan Yüksek Kurulu aynı günde “Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı Yeniden Kazanması” Yasasının Tasarı Hazırlama 

Kararını almıştır ve ancak 18 Ekim’de, yani Dağlık Karabağ’ın bağımsızlık ilanından 

sonra, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında” Anayasa 

Kararını kabul etmiştir278. Dolayısıyla, Dağlık Karabağ’ın ‘3 Nisan’ Yasasında 

öngörülen prosedürü çerçevesinde Azerbaycan’dan ayrılması ve yeni statüsü ilan 

etmesi imkansızdır. Üstelik, ‘3 Nisan’ Yasasında madde 20’de Birlik Cumhuriyetinin 

SSCB’den ayrılması durumunda ilgili federal birimlerin statüsü ve diğer konularda 

karşılıklı menfaat ve taleplerin uzlaşması sonuçlarının bu süreç sonunda Sovyetler 

Birliği’nin merkez yönetimi düzeyinde (Yüksek Kurulunda) onaylanması 

gerekmektedir279. Kısa bir süre içerisinde Aralık 1991’de SSCB’nin feshedilmesi 

nedeniyle bu süreç sonuçlanmadığı görünmekte. Öte yandan, Dağlık Karabağ’ın 

Azerbaycan’dan ayrılması ile ilgili talepler yukarıda anılan ve 1988-1990 yıllarında 

verilen SSCB kararlarıyla reddedilerek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü teyit 

edilmiştir. Son olarak, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı konusunda bölgede yapılan 

referandumun Azerilerin katılmadığı ve baskı altında kalarak bölgeden göç ettiği 

ortamda gerçekleştiği belirtilmektedir280. Çatışma öncesinde Dağlık Karabağ’ta 

Azeri nüfus sayısının 50 bin ve Ermenilerin 70 bin civarında bulunması281, 

Azerilerin azınlıkta olmasına rağmen referandum sonuçlarına önemli etkiler 

sağlayabileceğini varsayabiliriz. 
                                                 
278 Ibid. 
279 3 Nisan 1990’da kabul edilen “Birlik cumhuriyetinin SSCB’den ayrılması ile ilgili meselelerin 
çözülmesi düzeni hakkında” SSCB yasasının 20’ncı ve diğer bazı maddelerin metni için bakınız: T. 
Şamba ve A. Neproşina, op.cit., [http://www.abkhaziya.org/server-articles/article-bd4f42733875a 
8821753814d62c20fd2.html]. 
280 Latifa Mamedova, Guseyn Guseynov, op.cit., s. 81. 
281 Ramiz Sevdimaliev, “Etniçeskie konfliktı i prava çeloveka na Kavkaze (Etnik çatışmalar ve 
Kafkaslar’da insan hakları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No:1(19), 2002, s. 108. 
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Dağlık Karabağ’ın Eylül 1991’de bağımsızlığın ilan etmesi karşısında 26 

Kasım 1991’de Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu kararlarıyla Dağlık 

Karabağ Özerk Bölgesi ülkenin ulusal bölünme birimi olarak kaldırılmıştır. Böylece, 

SSCB’nin dağılmasıyla Dağlık Karabağ sorunu Sovyetler Birliği’nin iç meselesinden 

çıkarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü zedeleyen ve Karabağ’ın self-

determinasyon hakkını talep eden bir uluslararası hukuk sorunu haline gelmektedir. 

SSCB’nin çok kısa bir süre içinde dağılacağı göründüğünde 1991 yılın sonunda 

Ermenistan’ın Ter Petrosyan yönetimi Azerbaycan’a karşı Dağlık Karabağ’la ilgili 

toprak talebinden vazgeçtiğini, fakat Karabağ halkının Azerbaycan’dan ayrılmak için 

self-determinasyon hakkını desteklediğini bildirmiştir282. Dolayısıyla, Ermeni-Azeri 

çatışmanın ikinci aşamasında uluslararası hukuk açısından Dağlık Karabağ’ın self-

determinasyon hakkının bulunup bulunmadığı konusu ön plana çıkmaktadır. 

Uluslararası hukuk normlarında bulunduğu devletten ayrılmak ve bağımsızlığı 

kazanmak amacıyla halkların self-determinasyon hakkı yalnızca sömürge ve ırkçılık 

yönetimi altında yaşayan ülkeler için açıkça öngörülmüş bulunmaktadır. Tarihsel 

gelişmeyi ele aldığımızda Sovyetler Birliği döneminde Ermeni halkı daha önce bin 

yılı aşkın uzun bir sürede bulunmadığı bir devlete kavuşmuştur. Sovyet yönetiminde 

Karabağ bölgesinin Azerbaycan’a verilmesiyle Ermenilere yapılan büyük bir 

haksızlık olarak değerlendirilirse bile bu durum bir sömürge yönetimi altında 

yaşayan bir ülke niteliğini sağlamamaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, Stalin 

girişimiyle yapılan bu düzenlemeler çok uluslu devletin bir arada yaşama, Güney 

Kafkaslarda milletler arası barışı sağlama ve siyasi güç dengesini korumaya 

yönelikti. Rusya İmparatorluğunun sömürgeci yönetiminde başlayan Ermenileri 

                                                 
282 Mityaev, op.cit., s. 492. 
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koruma politikası Sovyetler Birliği döneminde de devam etmekte ve Ermenilerin 

çoğunlukta yaşadığı Karabağ bölgesinin özerklik statüsüyle Azerbaycan’a 

bağlanması Stalin’in denge politikasından başka bir şey değildi. Nitekim, topraklar 

bakımından verilen tavizler karşısında Ermeni kadroların SSCB’nin merkez 

yönetimine alınmasıyla dengelenmekteydi. Aynı zamanda, Rusya’nın daha önce 

kaybedilen Avrupa topraklarını II. Dünya Savaşı sırasında yeniden kazanması 

durumu gibi, 1921’de Türkiye ile güç dengesi gereğiyle sağlanan siyasi uzlaşma ve 

dostluk ilişkileri, ileride Ermenistan topraklarının genişlenmesi lehine 

bozulabilecekti283. Azerbaycan yönetiminde Karabağ’ta uygulanan ayrımcılık 

konusuna gelince, bazı kaynaklarda Dağlık Karabağ ülkesinde Ermenilere karşı 

asimilasyon ve baskı politikalar uygulandığı belirtilmektedir284. Mesela, 1926-1980 

yıllar arasında bu ülkede 85 Ermeni köyün kaybolduğu ve Azeri nüfusun 10 bin artışı 

karşısında Ermenilerin sayısı yalnızca 2 bin kişi olarak arttığı gösterilmektedir285. 

Azerbaycan’ın asimilasyon politikası çerçevesinde Azerilerin Karabağ bölgesine 

yerleşmesi özellikle 1970’li yıllarında Haydar Aliyev’in Azerbaycan Komünist 

Partisi Sekreterliğinde bulunduğu dönemde rastlandığı söylenmektedir. Fakat, 

1980’lerde bölgede ayrılıkçı hareketlerin bizzat Karabağ’ın Bölgesel Kurulu 

kararlarıyla başlanması ve hem Partinin Bölge Komitesi hem de İdari Komitesince 

desteklenmesi, Ermenilerin bölgenin resmi yönetimine katılma düzeyini açıkça 

göstermektedir. Dolayısıyla, uluslararası hukukta öngörülen ve BM Genel 

Kurulu’nun 24.10.1970 tarihli ‘BM Andlaşmasına Uygun olarak Devletler arasında 

Dostluk ve İşbirliği İlişkilerinin Sürdürülmesi ile ilgili Uluslararası Hukuk İlkeleri 

hakkında Deklarasyonu’nda yer alınan sömürge ve ırkçı rejimleri dışında uluslararası 
                                                 
283 Pryahin, op.cit., s. 18. 
284 David Babayan, op.cit., s. 92. 
285 Ibid. 
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düzeyde bağımsız bir devlet olarak kabul edilen bir ülkede baskı ve ayrımcılık 

yönetimi altında yaşayan azınlıkların self-determinasyon hakkı ile ilgili istisna, bu 

durumda söz konusu olmamaktadır286. Böylece, teorik olarak Sovyetler Birliği 

döneminde Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan (veya SSCB’den) ayrılmak için self-

determinasyon hakkının bulunmadığı görünmekte. SSCB’nin dağılmasıyla 

bağımsızlığı yeni kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti bünyesinde bulunan ve özerklik 

yönetimine sahip olabilen Dağlık Karabağ’ın bu devletten uluslararası hukuk normlar 

çerçevesinde ayrılması aynı sebeple mümkün değildi. Nitekim, 1993’te Birleşmiş 

Milletlerin Güvenlik Konseyinin aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararlarında 

Azerbaycan’ın (ve diğer bölge devletlerin) egemenliği ve toprak bütünlüğü teyit 

edilmektedir287. 

1991 yılı sonundan itibaren Azeriler ve Ermeniler arasında başlayan savaş 

döneminde ve Mayıs 1994’te yapılan ateşkes anlaşması sonucunda sağlanan barış 

aşamasında Karabağ uyuşmazlığının çözülmesini engelleyen iki tarafın tutumları, 

hukuki açıdan birbirine karşı uygun dayanakların oluşturulmasına yönelikti. 

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan’a karşı Karabağ üzerinde taleplerinden vazgeçerek 

SSCB’nin dağılmasıyla iki ülke arasında çıkabilecek ve Ermenistan için oldukça 

zayıf olacak toprak ve sınır uyuşmazlığından kurtulmak amacıyla daha güçlü 

konumunda olan Dağlık Karabağ’ın self-determinasyon hakkına sarılmıştır. Aynı 

şekilde, Azerbaycan yönetimi 1991’in sonunda Dağlık Karabağ’ın self-

determinasyon hakkını engellemek için bölgenin özerklik statüsünü kaldırarak 

Ermeni-Azeri çatışmalarda Karabağ’ın taraf olduğu durumunu kabul etmemektedir. 

Fakat, her iki tezin ayrı saf durumda olmadığı görünmekte ve uluslararası kamuoyu 

                                                 
286 Bkz: yukarıda Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Kavramı başlığında, s. 62-63. 
287 BM Güvenlik Konseyi kararları, [http://www.un.org/russian/documen]. 
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hem Ermenistan’ın (bazen direk bazen de dolaylı olsa bile) çatışmalara taraf olduğu 

kabul etmekte288 ve hem de Karabağ’ın bu çatışmalarda savaşan bir taraf olduğu için 

barış görüşmelerine katılmasından yanadır289. Bunun yanında, Karabağ yönetimi, 

self-determinasyon hakkını savunmak için ve bu konuda barış sürecinde Baku 

yönetiminden daha güçlü durumda olmak için 1993-1994 yıllarında Dağlık Karabağ 

bölgesi dışında Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle “toprak karşılığında 

bağımsızlık statüsü” yaklaşımı oluşturmuştur290. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka 

aykırı olması nedeniyle dünya kamuoyunda eleştirilerek BM Güvenlik Konseyi 

kararlarında yansıtılmıştır. Bu kararlarda Güvenlik Konseyi, “uluslararası sınırların 

dokunulmazlığı ve kuvvet yoluyla toprak kazanmanın kabul edemezliğini teyit 

etmekte” ve işgal edilen Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesini ‘talep 

etmektedir’291. Böylece, Karabağ çatışmasında ilgili tarafların sergilediği 

yaklaşımları aşağıda ele alınacak kuvvet kullanma konusunda değişik hukuki 

sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır. 

 

3. Azeri-Ermeni Savaşında Kuvvet Kullanma Yetkisi 

SSCB döneminde Ermeni-Azeri uyuşmazlığı Ermenilerin Dağlık Karabağ’ın 

Azerbaycan’dan ayrılması ve Ermenistan ile birleşmesi konusunda taleplerinin 

hukuksal alanda 1989’da başarısızlığıyla sonuçlanması ülkenin sosyal yaşamında iki 

etnik grup arasında gerginliğin toplu çatışma haline dönüşmesine neden olmuştur. 
                                                 
288 Batı, Ermenilerin 1993-1994 yıllarında Azerbaycan topraklarının işgaliyle özellikle Ermenistan’ı 
eleştirmeye başlamıştır ve bu durum üstü kapalı olsa bile BM Güvenlik Konseyi kararlarına 
yansıtmıştır, bakınız: Mityaev, op.cit., s. 507, BM Güvenlik Konseyi’nin 1993’te alınan 822, 853, 884 
sayılı kararları. 
289 Bu yaklaşım AGİT çerçevesinde benimsenmiştir, David Şahnazaryan, “Nagorno-Karabahskiy 
konflikt: 10 let spustya (Dağlık-Karabah çatışması: 10 yıl sonra),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
3(21), 2002, s. 72. 
290 İlk defa bu yaklaşım Kasım 1993’te Karabah’ın Dış İşleri Bakanı Gukasyan tarafından ortaya 
atılmıştır, Mityaev, op.cit., s. 513. 
291 BM Güvenlik Konseyi’nin 1993’te alınan 822, 853, 884 sayılı kararları. 
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Fakat, bu çatışmaların ölüm ve göçlere neden olmasına rağmen bölgede olağanüstü 

halin ilan edilmesi ve Rus askerlerin konuşlandırılması sayesinde belirli ölçüde iki 

tarafın ayrı tutulması sağlanabilmiştir. Dağlık Karabağ’ın Savunma Komitesi 

Başkanı Koçaryan’ın 1994’te belirttiği gibi savaş esas olarak SSCB’nin dağılmasıyla 

ve Rus askerlerin çekilmesiyle Aralık 1991’de başlamıştır292. Bu zamanda Karabağ 

(Ermeni) yönetimi bütün bölgede kontrolü ele almaya başlayınca Baku yönetiminin 

bölgeye askerler göndermesiyle silahlı çatışmaların başladığı görünmektedir. Daha 

önce belirtildiği gibi, devletin merkez yönetimi isyan bölgede düzeni sağlamak ve 

toprak bütünlüğü korumak için kuvvet kullanma hakkına sahiptir. Azerbaycan’ın 

kuvvet kullanma yetkisi iç işleri meselelerinde devletin üstün egemenlik hakkından 

kaynaklandığı da söyleyebiliriz. Bu durumda, Azerbaycan’ın Karabağ’a karşı 

başlattığı kuvvet kullanma faaliyetlerine karşı isyan yönetiminin self-determinasyon 

hakkı çerçevesinde ilan ettiği devlet bağımsızlığına dayanarak uluslararası hukukta 

öngörülen meşru savunma hakkı bulunmasından söz etmek mümkün değildir. 

Azerbaycan’ın iddiasına göre, Ermeni Silahlı Kuvvetler Azerbaycan’ın Karabağ 

topraklarında askeri operasyonlar başlatarak bölgede denetimi ele geçirmeye 

başlamıştır. Böylece, Ermenistan Azerbaycan’a karşı direk saldırısına geçmiş 

bulunmaktadır293. Ermeni görüşlerine göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Karabağ’a 

askeri müdahalede bulunarak Dağlık Karabağ’ın askeri güçleriyle savaşa girmiştir. 

Böylece, Ermenistan bu çatışmalarda taraf değildi ve Azerbaycan yönetimi 

tarafından başlatılan savaş Ermenilerin Karabağ’a sağladığı destek ve yardımlar 

nedeniyle ister istemez Ermenistan’ı bu çatışmalara sürüklemiştir294. Gerçeğe 

baktığımızda, Azerbaycan’ın kendi toprakları olan Karabah bölgesine askeri 
                                                 
292 Mityaev, op.cit., s. 492. 
293 “İstoriya konflikta i protsess uregulirovaniya Nagornogo Karabaha,” op.cit. 
294 Şahnazaryan, op.cit., s. 72. 
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müdahaleyi başlayınca Ermenistan Baku yönetimine karşı savaşı sürdürmek için 

Karabağ Ermenilere büyük yardımlarda bulunmuştur. Karabağ yetkililer, Ermenistan 

yardımları değişik kaynaklarda abartıldığı ve gönüllü askerleri (toplam sayısının % 

8-10’nu geçmeyecek şekilde) dışında insancıl yardımlarından ibaret olduğu 

söylemektedir. Karabağ yönetimi, Karabağ ordusunun savaşkan durumu, SSCB’nın 

dağılmasıyla hemen öncesinde Karabağ’ın askeri birliklerin örgütlenmesi ve bölgede 

bırakılan askeri teçhizatı ve Azerbaycan’dan ganimet olarak ele geçiren silahlarla 

güçlendirmesinden kaynaklandığı söylemektedir. Karabah zaferleri her ne kadar 

bölgenin askeri ekonomisine ve ordusunun güçlü disipline dayansa bile, 

Ermenistan’ın önemli askeri yardımları sayesinde de sağlandığı kuşkusuzdur. Bu 

durum, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı saldırı düzeyi oluşturup oluşturmadığı 

konusunu ortaya çıkarmaktadır. BM Genel Kurulun 1974 tarihli 3314 sayılı 

Kararındaki ‘Saldırı Tanımı’nın madde 3’ünde saldırı seviyesi oluşturacak 

eylemlerin bazı örnekleri verilerek “g” bendinde şu durumu öngörülmektedir295: 

“bir devlet tarafından veya namına bir başka devlete karşı, yukarıda 

sıralanan saldırı eylemlerinden sayılacağı kadar ciddi ağırlıkta silahlı kuvvet 

kullanma eylemleri yapan silahlı kişileri, grupları, gayrı muntazam birlikleri 

veya paralı askerleri göndermek veya bu gibi davranışlara esaslı biçimde 

karışmak”. 

Uluslararası Adelet Divanı (UAD), Nikaragua’nın Amerika Birleşik 

Devletleri’ne karşı açılan ‘Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua’ Davasında 1986’da verdiği kararında Nikaragua hükümetinin El 

Salvodor isyancılarını desteklemesi “önemli boyutlara ulaşmışsa değil” yani ‘ciddi 

ağırlıkta’ olmadığı nedeniyle ‘silahlı saldırı’ sayılmayacağını belirterek, bu tür 

                                                 
295 BM Genel Kurulunun 14.12.1974 tarihli 3314(XXIX) sayılı Kararı. 
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faaliyetlerin ‘yasaklanmış karışma (prohibited intervention)’ olarak 

değerlendirmiştir296. Böylece, Ermenistan’ın Karabağ savaşına karışması, “ciddi 

ağırlıkta silahlı kuvvet kullanma eylemleri” yapma veya “bu gibi davranışlara esaslı 

biçimde karışma” düzeyine ulaşıp ulaşmadığına göre ‘saldırı’, ‘dolaylı saldırı’ veya 

daha az vahim olan ‘dolaylı kuvvet kullanma’ kategorisine sokabiliriz297. Değişik 

kaynaklarda belirtildiği gibi Karabağ’ta Ermenistan’dan gelen gönüllüler savaştığı 

şüphesizdir, fakat bazı kaynaklarda bu savaşta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait 

askeri birliklerin yer aldığı iddia edilmektedir298. Bunun yanında, “The Millitary 

Balance 2002-2003” kaynaklarına göre, Dağlık Karabağ ordusunda 18 bin asker (bu 

rakam mobilizasyon durumda 40 bine kadar yükselebilir), 316 T-55 ve T-72 tipi 

tankı, 324 zırhlı araç ve 322 top bulunduğu ve bu rakamlar Güney Kafkaslar’daki 

Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ordularının her birinde mevcut olan askeri 

araçlar sayısını aştığı görünmektedir299. Fakat, 150 bin nüfusu bulunan ve 

ambargoyla çevrilmiş olan Dağlık Karabağ’ın bu kadar asker ve silahlarına tek 

başına sahip olması mümkün değildir. Dolayısıyla, Karabağ’ın Azerbaycan ile 

savaşında Ermenistan büyük rol oynadığı ve saldırı düzeyini oluşturmak kadar 

“gerektirecek ağırlıkta” karıştığı görünmektedir. Böylece, Ermenistan’ın 

Azerbaycan’a karşı direk silahlı saldırıda bulunmazsa bile yapılan karışma düzeyine 

göre saldırı veya en azından dolaylı saldırı oluşturduğu sonucuna varabiliriz. 

1997’den itibaren barış sürecine baktığımızda, Dağlık Karabağ’ın eski Başkanı olan 

Robert Koçaryan’ın 1998’de Ermenistan Başkanlığına seçildiğinde Karabağ 

                                                 
296 Sevin Toluner, op.cit. s. 364. 
297 Saldırı kategorisiyle ilgili bakınız: Başeren, op.cit., s. 99-102. 
298 Sevdimaliev, op.cit., s. 106. 
299 Martin Malek, “Politika Bezopasnosti na Yujnom Kavkaze: osnovnoi krug problem (Güney 
Kafkaslarda güvenlik politikası: sorunların ana çemberi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(30), 
2003, s. 10, 13. 
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sorununun görüşmesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında iki taraflı düzeyine 

çıkarması bu uyuşmazlığın Karabağ halkının self-determinasyon hakkından yoksun 

bırakarak iki ülkenin toprak ve sınır uyuşmazlığına dönüşmesi şekilde 

algılanabilmektedir300. Dolayısıyla, Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarında 

Ermenistan artık işgalci devlet durumuna düşmektedir. Bugüne dek, BM Güvenlik 

Konseyi Ermenistan’ı saldırgan bir devlet olduğu konusunda açık bir karar alamadığı 

görünmektedir. Fakat, Karabağ sorununun yakın zamanda çözülmemesi veya en 

azından bu konuda gerekli çabaların göstermemesi halinde Ermenistan zor duruma 

düşeceği kaçınılmazdır. Nitekim, 25 Ocak 2005’te Avrupa Konseyi Parlamenter 

Kurulunun 1416 (2005) sayılı Kararıyla kabul edilen “Dağlık Karabağ bölgesinde 

çatışma ve AGİT’in Minsk Konferansının barış süreci” raporunda Ermenistan’ın 

Azerbaycan topraklarını işgal ettiği kabul edilmekte301.  

 

Güney Kafkaslarda self-determinasyon konusu ile ilgili incelenen Rusya’nın 

Çeçenistan, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ve Azerbaycan’ın Karabağ 

durumlarında belirtilmesi gereken önemli bir nokta her bir vakasında bölgelerin self-

determinasyon hakkına karşı yeni devletlerin toprak bütünlüğünü ve sınırlar 

değişmezliği destekleyen uti possidetis (bulundurduğu şekilde kalma) ilkesi 

bulunmaktadır. Uluslararası hukukta uti possidetis ilkesi, sömürge yönetiminden 

kurtulan ve bağımsızlıklarını kazanan yeni devletlerin eski sömürge sınırlarının yeni 

bağımsız devletlerin ulusal sınırları olarak tanınmasıyla bu konuda ortaya çıkabilecek 

olası çatışmalardan vazgeçirmek amacıyla benimsenmiştir. Aynı zamanda, bu kuralla 

                                                 
300 Şahnazaryan, op.cit., s. 73. 
301 Namig Aliev, “Nagorno-Karabahskiy konflikt: pravovıye aspektı uregulirovaniya (Dağlık-Karabah 
çatışması: uzlaşmanın hukuki boyutları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(39), 2005, s. 27’den 
dipnot 1, [http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1416.html/], 31.04.2005. 
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henüz güçlenmemiş olan yeni devletlerin olası ayrılıkçı hareketler karşısında 

ülkelerin toprak bütünlüğü korunmaktadır. Gerçekten, İkinci Dünya Savaşından 

sonra Bangladeş durumu dışında Birleşmiş Milletler bünyesinde yeni bağımsızlığı 

kazanan devletlerin parçalanmasını desteklenmediği görünmektedir302. Böylece, 

toprak bütünlüğü ve sınırların değişmezliği ile ilgili uti possidetis ilkesinin 

benimsenmesiyle uluslararası hukuk kuralları oluşturan devletler kendi ülkelerinin 

parçalanmasından kurtulmak için bu kuralı güvence altına almışlardır. Bugünkü 

gelişmelere baktığımızda, uti possidetis ilkesi Doğu Bloğun yenilgisiyle çok uluslu 

devletlerin dağılması sonucunda bağımsızlığı kazanan yeni devletler için de geçerli 

olmaktadır. Böylece, SSCB’nin Birlik Cumhuriyeti statüsünde olan ve eski devleti 

hukuksal işlemi sonucunda ortak andlaşmayla fesheden yeni bağımsız devletler 

uluslararası hukuk tarafından benimsenen bu kuralı sayesinde yeniden 

parçalanmasından korunmaktadır.  

                                                 
302 Halperin, op.cit., s. 13-16. 
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III. BÖLÜM: ORTA ASYA VE KAFKASLARDA BARIŞ GÜCÜ 

FAALİYETLERİ VEYA İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE. 

A. Birleşmiş Milletler Örgütünün Barış Gücü Faaliyetleri 

1. Barış Koruma Operasyonların Temel Özellikleri 

İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü yeni 

insanlık felaketini önlemek amacıyla uluslararası barış ve güvenliği korumak ana 

görev olarak üstlenmektedir. Bu görevi yerine getirmek için yeni örgüt bünyesinde 

Güvenlik Konseyi çerçevesinde ortak güvenlik sistemi oluşturulmuştur. Fakat, 

örgütün kurulmasından hemen ardından başlayan Soğuk Savaş döneminde, 

uluslararası barış ve güvenliği korumakta ana görevi üstlenen Güvenlik Konseyinin, 

önemli konularda vetonun uygulanması dolayısıyla, karar verme yetkisinin 

sınırlandırılması güvenlik sistemini çalışamaz hale getirmiştir. Böylece, Birleşmiş 

Milletler Örgütünün uluslararası barış ve güvenliği korumak görevi gereğince, 

dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen çatışmaları önlemek ve barışı sağlamak 

için kurucu andlaşmada açıkça öngörülmeyen bir yola başvurulmuştur. Birleşmiş 

Milletlerin ‘Barışı Koruma’ faaliyetleri zorlama tedbirleri olmayan tarafsız bir 

operasyon niteliğinde olup, uluslararası toplumun çatışmalara müdahale etmesinin 

yeni yasal bir yolu olarak benimsenmiştir. Fakat, barış koruma faaliyetleri zaman 

boyunca gelişmekte ve Soğuk Savaşın bitmesiyle çoğaltarak daha da geniş ve 

kapsamlı hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler Örgütü, uluslararası barış ve güvenliği 

korumak amacıyla barışçı girişimler olarak değişik faaliyetlerde bulunmaktadır303. 

İlk önce, ‘çatışmaları önlemek (conflict prevention)’ girişimi, uyuşmazlığın çatışma 

düzeyine tırmanmasını engellemek için önleyici diplomasi yöntemlerinin 

                                                 
303 Basic Facts About the United Nations, New York, UNDPI, 2000, s. 67-81. 
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kullanılmasıdır. ‘Barışı yapmak (peacemaking)’ girişimi, çatışmaya taraf olan 

güçlerin düşmanlık faaliyetlerini durdurmak ve uyuşmazlığı görüşmelerle çözmek 

için diplomatik araçlarına başvurmasına teşvik etmektedir. Bu barışçı yöntemleri 

desteklemek için veya bunların yetersiz olduğunda askeri yöntemlere de 

başvurulduğu görünmektedir. Birleşmiş Milletler himayesi altında yapılan ‘barışı 

koruma (peacekeeping)’, ‘zorlama (enforcement)’ ve ‘barışı kurma (peace-building)’ 

operasyonları ‘barış gücü’ faaliyetleri çatısı altında toplanmakta ve bazen ayırım 

etmeden hepsine barış koruma operasyonları denilmektedir. İşte bu üç tür 

faaliyetlerini ilgilendiren barış gücü müdahaleleri hangi nitelik ve özellikleri 

bulundurduğunu ve ne şekilde uygulandığını belirlemeye çalışalım. 

Klasik anlamda barış koruma (peacekeeping) operasyonları ‘Birleşmiş 

Milletlerin Barış Koruması Dergisi(Review of United Nations Peacekeeping)’nde 

şöyle tanımlanmakta: “Birleşmiş Milletler yönetiminde çatışma bölgelerinde 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve yeniden kurulmasına yardımcı olan ve 

askeri personeli içeren fakat zorlama yetkisi olmayan operasyonlarıdır. Bu 

operasyonlar gönüllüdür ve onay ve işbirliğe dayanmaktadır.”304 Gördüğümüz gibi, 

bu tanımda barış koruma operasyonlarının temel ilkeleri sıralanmaktadır. Fakat, 

belirttiğimiz gibi, barış gücü faaliyetleri zaman boyunca gelişerek daha geniş ve 

kapsamlı bir hale gelmiştir ve böylece bu operasyonların, amaç ve görevine göre, 

temel ilkelerinin değişmesi ve esnek duruma dönüşmesine neden olmuştur. Genel 

olarak barış koruma operasyonları şu dört görevi yerine getirmek için 

oluşturulmaktadır: 

                                                 
304 N. D. White, Keeping the Peace, the United Nations and the maintenance of international peace 
and security, Second Edition, Manchester University Press, 1997, s. 207. 
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-Güçler ayırımı ve ateşkesi sağlamak: ateşkes andlaşması sonucunda çatışan 

taraflar arasında barış görüşmelerini başlatmak ve uyuşmazlığın çözülmesine uygun 

ortamı oluşturmak; 

-Önleyici konuşlandırma: çatışmayı önlemek amacıyla siyasi sürecin 

gelişmesini sağlayacak şeffaflık ve gerekli koşulları temin etmek; 

-İnsancıl operasyonları korumak: birçok çatışmalarda siyasi hedeflerin 

ulaşmasında sivil insanların büyük zarar görmesi nedeniyle bu zararların azalmasına 

yönelik yapılan insani yardım operasyonları korumak; 

-Geniş barış düzenlemelerini uygulamak: uzun dönemli barış andlaşması 

sonucunda kalıcı koşulların ve gerekli dayanakların oluşturulması için insani yardım, 

silahsızlandırma, insan hakların ve seçimlerin gözetimi gibi çok boyutlu 

operasyonları sürdürmek305. 

Barış gücü faaliyetlerinin son iki görevi kapsamasıyla klasik barış koruma 

operasyonlarının bazı zorlama tedbirleriyle donatılması ve barış kurma boyutlarıyla 

genişletilmesi anlamına gelmektedir. Gerçekten, barış kurma operasyonlarıyla barış 

gücü faaliyetlerinin genişletilmesi kalıcı barışın sağlanması için bazı durumlarda çok 

gerekli olmakta ve yeni düzenin oluşturulması koşullarında tarafsızlık niteliğini 

koruyabilmekte. Fakat, bu faaliyetlerin zorlama yetkileriyle güçlendirilmesi barış 

koruma operasyonlarının tarafsızlık niteliğini tehlikeye atabilmektedir. Öte yandan, 

barış güçlerinin insani yardım operasyonları koruması görevlerinde olduğu gibi, 

belirli koşullarda zorlama yetkisi olmadan bu görevin yerine getirilmesi imkansızdır. 

Mesela, eski Yugoslavya’da meydana gelen iç savaş nedeniyle Şubat 1992’de BM 

Güvenlik Konseyinin 743 sayılı kararıyla ‘görüşmeler için gerekli barış ve güvenlik 

                                                 
305 Basic Facts About the United Nations, s. 76. 
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koşullarının sağlanması’ göreviyle Bosna ve Hırvatistan’da konuşlandırılan 

UNPROFOR, Eylül 1992’de (776 sayılı kararıyla) yetkilerin genişletilmesinde 

‘insani yardım sağlama’ görevinde yetersiz kalmıştır306. 1993’te UNPROFOR 

mandası ‘güvenlik bölgelerin oluşturulması’ göreviyle genişletilerek bu amaçla 

‘meşru savunma hakkı olarak güç kullanılması da dahil gerekli tedbirleri almak’ 

yetkileriyle donatılmıştır. Fakat, bu görevin yerine getirilmesi için gücün önemli 

ölçüde takviye edilmesi gerekmekteydi. Böylece, 1995’te yapılan barış 

andlaşmasıyla UNPROFOR mandasına son verilerek andlaşmayı uygulamak için 

NATO ve diğer koalisyon askerlerinden oluşan ve zorlama yetkileriyle donatılan 50 

binlik IFOR gücü oluşturulmuştur. Eski Yugoslavya’da kalıcı barışın 

yerleştirilmesinde başarılı olan barış güçleri Somali çatışmalarında barış 

operasyonlarını tamamlamamıştır. Somali iç savaşında büyük zararlar gören sivillere 

insani yardımı sağlamak amacıyla Nisan 1992’de BM Güvenlik Konseyinin 751 

sayılı kararıyla barış gücü (UNOSOM I) oluşturulmuştur. Meşru savunma hakkı 

dışında zorlama yetkisi olmayan UNOSOM I insani yardım sağlama görevinde etkili 

olamamıştır. Aralık 1992’de Güvenlik Konseyi bu görevi desteklemek için UNITAF 

mandası altında çok uluslu koalisyon gücü oluşturmuştur. Mart 1993’te Güvenlik 

Konseyinin 814 sayılı kararıyla UNOSOM I ve UNITAF’ın yerlerini alan ve geniş 

yetkileriyle donatılan UNOSOM II oluşturulmuştur. Zorlama yetkisiyle donatılan 

UNOSOM II insani yardım için güvenlik bölgelerini oluşturmak ve BM personeli 

korumak görevlerini sürdürürken kısa bir süre içerisinde bazı gruplarla çatışmalara 

girmek zorunda kalmıştır. Her iki tarafın verdiği kayıplar sonucunda Mart 1994’te 

ABD askerlerinin çekilmesiyle UNITAF II yetkileri sınırlandırılarak 1995’te 

                                                 
306 Ayrıntılı bilgiler için, bakınız: Christine Gray, International Law and the Use of Force, New York, 
Oxford University Press, 2000, s. 165-168. 
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görevlerine son verilmiştir307. Görülüyor ki, barış gücü operasyonlarının başarıyla 

tamamlanması için barış faaliyetlerinin zorlama yetkileriyle donatılması yetmemekte, 

bu tür operasyonların yapıldığı bölgelerde ateşkes andlaşmasının sağlanması ve 

çatışan tarafların barış faaliyetlerinin yapılmasına istekli davranması 

gerekmektedir308. Bu durum ise barış operasyonlarının uygulanması için gücün 

tarafsızlık tutumu ve geleneksel barış koruma koşullarının sağlanmasıyla mümkün 

olabilmektedir. Başka bir deyişle, barış koruma operasyonlarında barış gücün kuvvet 

kullanması, kendine yapılan saldırılara karşı meşru savunma hakkı dışında, yalnızca 

çok sınırlı ve belirli durumlarda izin verilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu tür 

operasyonlar tarafsızlığı kaybedecek ve tamamen zorlama faaliyetlerine 

dönüşecektir. 

Barış koruma operasyonlarında ‘kuvvet kullanmanın sınırlandırılması’ ve 

‘tarafsızlık’ ilkeleri yanı sıra, davet eden tarafın onayı, barış gücü finansmanı ve 

personel uyruğu, uygulanma süresi ve yönetimi gibi diğer önemli prensipler de 

bulunmaktadır309. Geleneksel barış koruma operasyonlarında çatışan tarafların 

ateşkes andlaşması sonucunda güçlerin çekilmesiyle bölgede barış gücün 

yerleştirilmesine ‘onay (consent)’ verilmesi aranmaktadır. Bu onay devletlerarası 

çatışmalarda her iki ülkenin resmi hükümetinden alınmaktadır. Mesela, Ağustos 

1988’de BM Güvenlik Konseyinin ateşkes çağrısı üzerinde İran ve Irak hükümetlerin 

UNIIMOG’un kurulmasına onayların verilmesi gibi. Ülkenin iç çatışmalarında barış 

koruma faaliyetlerinin uygulanması için sadece resmi yönetimden değil, aynı 

zamanda çatışmaya taraf olan muhalefet grubundan da onayın alınması 

                                                 
307 Ibid., s. 169-170. 
308 Ibid., s. 174. 
309 Barış koruma faaliyetlerinin uygulanma prensipleri için, bakınız: White, op.cit., s. 232-244, Funda 
Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı Yayınları No: 20, Ankara, 1998, s. 174-177. 
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gerekmektedir. Fakat, değişik etkenler nedeniyle çatışmaya taraf olan bütün 

gruplardan bu konuda onay sağlanması çok zor olabilmektedir. Nitekim, 1964 Kıbrıs 

olayları sonucunda UNFICYP’in yerleştirilmesi ve 1978’de Güney Lübnan’da 

UNIFIL’in kurulması gibi tek taraflı onay ile yapıldığı görünmektedir310. Böylece, 

tarafların onaylarıyla yerleştirilen barış gücü, bu onayın çekilmesi durumunda 

görevine son vermekte veya BM Güvenlik Konseyi kararıyla bu barış gücünün 

mandası ve niteliği değiştirilmek suretiyle zorlama operasyonuna 

dönüştürülebilmektedir. Başka bir değişle, barış koruma operasyonları, yalnızca 

tarafların onayı olduğunda uygulanabilmekte ve bu onayın olmaması durumunda 

barış gücü faaliyetleri zorlama tedbirleri niteliğinde olup, ayrıca, Güvenlik 

Konseyinin zorlama yetkilerine dayanmak zorundadır. 

Barış koruma faaliyetlerinin tarafsızlık ilkesiyle bağlantılı olan diğer 

özellikleri, bu operasyonlarda yer alan askeri ve sivil personelin uyruğu ve bu 

operasyonların finansmanı ilgilendirmektedir. Genel olarak ve özellikle, Soğuk 

Savaş döneminde ‘büyük güçler’in zayıf devletlere karışmasını engellemek ve barış 

koruma operasyonlarına tarafsızlık sağlamak amacıyla barış gücü personelinin 

Güvenlik Konseyinin beş sürekli üyesi olan devletlerin uyruğunda olmamasına 

dikkat verilmektedir. Fakat, bu genel kuralın bulunmasına rağmen, bu tür 

operasyonların uygulanması için bir yandan, önemli masraf ve giderlerine 

katlanması, öte yandan da, uzak bölgelerde sürdürülen çatışmaların diğer devletlerin 

güvenliğini yakından ilgilendirmemesi nedenleriyle bu koşulun her zaman 

sağlanamadığı görünmektedir. Nitekim, belirli bölgede ortaya çıkan çatışmalar 

güvenlik ve istikrar bakımından komşu ve bölge ülkeleri yakından ilgilendirdiği için 

                                                 
310 White, op.cit., s. 232. 
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bu çatışmalara en acil yardım ve müdahale özellikle bölgesel devletler ve bölgesel 

örgütler tarafından yapılmaktadır. Barış koruma operasyonlarının finansmanlarına 

gelince, benzeyen durumun bulunması söz konusudur. Bilindiği gibi, barış gücü 

operasyonlar Birleşmiş Milletler bütçesinde toplanan zorunlu katkı paylarından 

karşılanmamaktadır. Barış faaliyetlerinin finansmanı ayrı bütçeleriyle yapılarak 

belirli bir yola tabi tutmadan değişik yöntemlerle, daha çok gönüllü ve bazen de 

zorunlu katkılardan sağlanmaktadır311. Bu katkılar, yine de, bölgenin güvenlik ve 

istikrarıyla ilgilenen bölgesel güçler ve örgütler veya önemli finansman yükünü 

kaldırabilecek büyük devletler tarafından sağlanmaktadır.  

Barış faaliyetlerinin uygulama prensiplerine baktığımızda, barış gücü sınırlı 

bir süre için çatışma bölgesinde konuşlandırılmakta ve gerekli olduğunda sürenin 

uzatılmasına gidilmektedir. Barış koruma operasyonları genel olarak BM Genel 

Sekreteri yönetiminde bulunmaktadır. Fakat, bazı durumlarda ve özellikle son 

zamanlarda, barış gücü operasyonları bölgesel örgütler aracılığıyla yapılmakta ve 

BM Sekreterliğine rapor edilmekte veya bu operasyonların uygulanması Birleşmiş 

Milletlerin gözlemci misyonu (observation mission) tarafından denetlenmektedir. 

Mesela, Batı Afrika Devletlerin Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Liberya ve 

Sierra Lione’de barış gücü (ECOMOG), Arap Ligi Örgütü’nün Lübnan’da Arap 

Savunma Gücü (ADF), NATO’nun eski Yugoslavya’da ve BDT’nın eski SSCB’de 

operasyonları. Bölgesel örgütlerin barış faaliyetlerini denetlemek için Birleşmiş 

Milletler Liberya’da UNOMIL, Sierra Leone’de UNOMSIL, Tacikistan’da UNMOT 

ve Gürcistan’da UNOMIG gözlemci gruplarını bulundurmaktadır312.  

                                                 
311 Keskin, op.cit., s. 179-182.  
312 Bölgesel örgütlerin barış operasyonları için, bakınız: Gray, op.cit., s. 200-237. 
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Barış koruma operasyonlarının uygulanması iki tür faaliyeti içermekte: 

gözlemci misyon ve barış gücü faaliyetleridir. Gözlemci misyonlar, genel olarak 

sıcak çatışmaların bitmesiyle tarafların ateşkesi kabul edince, çoğu zaman silahsız ve 

küçük gruplar halinde ateşkesin uygulanmasını gözetlemektedir313. Mesela, Pakistan 

ve Hindistan arasında ateşkesin uygulanmasını gözetlemek için 1949’da oluşturan 

UNMOGIP faaliyetleri gibi. Barış gücü operasyonları ise, iki taraf arasında tampon 

bölgesinde ateşkes uygulanmasını gözlemlemek ve denetlemek, devletlerin iç 

çatışmalarında ateşkesin sağlanması ve güvenlik bölgelerin korunması ile ilgili diğer 

değişik görevlerini üstlenmek ve en yüksek aşamasında zorlama tedbirlerini 

uygulamaktadır314. Fakat, barış koruma faaliyetlerinde kullanılabilecek sınırlı 

zorlama tedbirleri ve zorlama operasyonları ayrı tutmak gerekmektedir. N. White bu 

ayırım için ‘görünüşte zorlama (quasi-enforcement)’ ve ‘tam zorlama (full 

enforcement)’ terimleri kullanarak, birincisinde sınırlılık ve örgüt denetimine 

bağımlılık özelliklerini vurgulamaktadır315. Yukarıda anılan ‘barış koruma’, ‘barış 

kurma’ ve ‘zorlama’ operasyonları, işte gözlemleme ve barış gücü faaliyetlerinin 

karışık uygulanmasından oluşmaktadır. Barış kurma faaliyetleri, barış koruma 

operasyonlarının tarafsızlık niteliğini bozmadan onun uzantısı ve genişletilmiş halini 

oluşturmaktadır. Bu tür faaliyetler çatışmaların yeniden alevlenmesini engellemek ve 

barışı güçlendirmek amacıyla gerekli yapılar ve uygulamaları desteklemekte ve 

siyasi kurumların gelişmesi, güvenlik tedbirleri, insani yardımlar, iktisadi ve 

toplumsal önlemleri kapsamaktadır. Zorlama operasyonları ise barış koruma 

operasyonlarının bir uzantısı olmasına rağmen tarafsızlık niteliğini kaybetmekte ve 

                                                 
313 White, op.cit., s. 213. 
314 Ibid., s. 217-218. 
315 Ibid., s. 229. 
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zorunlu önlemlerden (sanctions), yetkilendirilen güç kullanma eylemlerine 

(authorized millitary actions) kadar değişebilmektedir316. 

 

2. Barış Gücü Operasyonlarının Uygulanma Yetkisi ve Dayanakları 

Daha önce barış gücü operasyonlarının Birleşmiş Milletler Andlaşmasında 

açıkça öngörülmediğini belirtmiştik. Fakat, böyle faaliyetlerin uygulanması 

Birleşmiş Milletlerin uluslararası barış ve güvenliği korumakla ilgili genel 

yetkilerinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bu yetki BM Andlaşmasının 

örgütün amaçları ile ilgili 1. maddesinin 1. fıkrasında şöyle özetlenmektedir: 

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 ve uluslararası hukuk 

ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek; 

Böylece bu genel yetkisine dayandırılan barış gücü operasyonlarının 

meşruluğu bugün artık hiçbir itirazın konusu olmamaktadır317. BM Andlaşmasında 

(madde 24) “uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu 

Güvenlik Konseyi’ne bırakılmakta,” fakat bu görevin yerine getirilmesinde Genel 

Kurul ve Genel Sekreterin yetkileri bulunmaktadır. Genel Kurul Birleşmiş Milletler 

Örgütünü ilgilendiren bütün konularda genel yetkilerin bulunması yanında 

Andlaşmanın madde 11’de, ayrıca, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına 

ilişkin ‘bütün sorunları görüşebileceği’ ve hem ilgili devletlere hem de Güvenlik 

                                                 
316 Barış kurma ve zorlama operasyonları hakkında, bakınız: Basic Facts About the United Nations, s. 
77-81. 
317 Gray, op.cit., s. 151. 
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Konseyine ‘tavsiyede bulunabileceği’ öngörülmektedir. Fakat, Güvenlik Konseyinin 

“kendisine yüklediği görevleri yerine getirdiği sürece” (madde 12/1) Genel Kurul bu 

konuda hiçbir tavsiyede bulunmayacaktır. Bu yetkilere dayanarak, 1956’da Genel 

Kurul kararıyla Sınai yarımadasında İsrail-Mısır ateşkesini denetleyecek olan ilk 

barış koruma gücü - UNEF I oluşturulmuştur. Güvenlik Konseyi, İngiliz ve Fransa 

vetoları nedeniyle bu konuda karar alamayınca, Genel Kurulun barış gücünü 

oluşturma yekisinin olup olmadığı tartışılmaktadır. Genel Kurulun uluslararası barış 

ve güvenliğin korunması görevindeki eleştirilen husus, madde 11/2’de yer alan “bir 

eylem gerektiren bu tür sorunların tümü, … Güvenlik Konseyine (onayına) 

gönderilir” olmasıdır. 1960’larda Uluslararası Adalet Divanı ‘Belirli Harcamalar 

(Certain Expenses) Davası’nda Genel Kurulun barış koruma operasyonunu kurma 

yetkilerinin meşruluğuyla ilgili kararında, Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması görevinde ‘tek yetkili’ değil ‘öncelik yetkisi’ne sahip bir organ 

olduğunu belirtmekte ve Andlaşmada ‘eylem (action)’ gerektiren faaliyet konusunda 

Güvenlik Konseyinin zorlama tedbirleri kastedildiği ve bu huküm Genel Kurulun 

barış koruma operasyonları oluşturmakta engel olmadığı sonucuna varmıştır318. 

Böylece, Genel Kurulun uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında ikincil bir 

rolü olsa bile, bu görevin yerine getirilmesi bakımından önemi vurgulanmaktadır. 

Aynı zamanda, Genel Kurulun bu konudaki görevi uygulamasının büyük önemi, 

tavsiye verme yetkisinin genişliğine işaret eden Andlaşmanın 14. maddesi örnek 

olarak gösterilmektedir319. Bu madde, Genel Kurul’un, “… kamu iyiliğine zarar 

verecek, uluslar arasındaki dostça ilişkileri tehlikeye sokacak nitelikte gördüğü 

                                                 
318.Ibid., s. 149. 
319 White, op.cit., s. 226. 
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herhangi bir durumun, kökenine bakılmaksızın barışçı yollarla düzeltilmesi için 

gerekli önlemler alınmasını tavsiye edebileceği”ni belirtmektedir. 

Genel Kurulun uluslararası barış ve güvenliğin korunması alanında yetkileri 

artırma niteliğinde olan gelişme, 1950 yılında Kore Savaşıyla ilgili kararıdır. 

Güvenlik Konseyinde SSCB’nin vetosu nedeniyle kararın alınmasının engellenmesi 

bu konunun Genel Kurula devralması ve ‘Barış İçin Birlik (Uniting for Peace)’ 

kararının çıkarılmasına neden olmuştur. Bu karar, Güvenlik Konseyinin uluslararası 

barış ve güvenliğin korunmasında öncelik rolünü hatırlatarak, bu organın veto 

nedeniyle işlemez halinde olduğunda, Genel Kurulun bu konuyu barışın bozulması 

veya saldırı eylemi durumlarında gerekirse silahlı kuvvetler kullanmak dahil ortak ve 

uygun önlemlerin alınması için üye devletlere tavsiyede bulunmak üzere derhal 

toplanacağını belirtmektedir320. Bu karara dayanarak, Genel Kurulun Kuzey Kore’ye 

karşı zorlama niteliğinde olan kuvvet kullanmakla ile ilgili kararı BM Andlaşmasına 

uygunluğu bakımından kuşku uyandırmaktadır. Nitekim, ‘Barış İçin Birlik’ kararı 

Kore olayı dışında uygulanmadığı nedeniyle büyük etki sağlayamamıştır ve Genel 

Kurulun bu konudaki uygulamaları, genel olarak durumu incelemek, tartışmak ve 

kınamaktan ibaret olmuştur321. Barış koruma operasyonlarına gelince, bu konuyla 

ilgili kararlar daha çok Güvenlik Konseyi tarafından alınmıştır ve Genel Kurul çok 

az durumda yetkilerini kullanmıştır. 

Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması görevini 

Andlaşmanın ‘Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözülmesi,’ ‘Barışın Tehdidi, 

Bozulması ve Saldırı Eylemi Durumunda Yapılacak Hareket’ ve ‘Bölgesel 

Andlaşmalar’ başlıkları altında VI, VII ve VIII bölümleri çerçevesinde yerine 

                                                 
320 Keskin, op.cit., s. 146-147. 
321 Ibid., s. 149. 
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getirebilmektedir. VI. Bölüm uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi yöntemlerini 

ele alarak Güvenlik Konseyinin bu konuda tavsiyede bulunma yetkisini içermektedir. 

Barışın tehdit edildiği, bozulduğu ya da bir saldırı eylemi olduğunda Güvenlik 

Konseyi Andlaşmanın VII. Bölümünü harekete geçirmek için 39. maddesine 

dayanarak bu durumu saptar ve gerekli tavsiyelerde bulunur veya hangi önlemler 

alınacağını kararlaştırır. Genel olarak kuvvet kullanma operasyonlarının 39. maddesi 

ve askeri zorlama tedbirleri içeren 42. maddesine dayandırılması mümkündür. Barış 

koruma operasyonlarını belirli bir maddeye dayandırmak zordur ve genellikle 

Andlaşmanın VI ve VII bölümler arasında yer alan yetkilerine düşmektedir322. 

Gerçekten, çatışmaları durdurmak için barış operasyonlarının arabulucu ve 

gözetleme misyonları daha çok barışçı yöntemlerin bir parçası olmakta ve iki taraf 

güçlerini ayırma ve ateşkes sağlama operasyonları ise, 39. maddesi ve geçici 

önlemlerin alınmasıyla ilgili 40. maddesine uygun olmaktadır. Güvenlik Konseyi, 

askeri olmayan ve askeri olan zorlama tedbirlerinin kararlaştırılmasında genel olarak 

Andlaşmanın VII. Bölümünün tümüne atıfta bulunmasına tercih etmektedir323. 

Mesela, Güvenlik Konseyi 1966’da Rodezya’ya karşı ambargonun uygulanması 

kararında Andlaşmanın 39 ve 41 maddelerine dayandığını ifade ederek 1968’de bu 

ülkeye karşı ambargoyu genişletme kararında VII. Bölümün tümüne atıfta 

bulunmaktaydı. Birçok yazarlar barış koruma operasyonlarında zorlama tedbirlerin 

uygulanması BM Andlaşmasının 39. maddesine uygun olduğunu belirtmektedir324. 

Mesela, 1960’da Kongo’da yapılan ONUC faaliyetlerinin değerlendirilmesinde 

zorlama tedbirleri içeren bu operasyonların uygulanması Andlaşmanın 40. maddesini 

aştığı, fakat 42. maddesine ulaşamadığı ve daha çok 39. maddesinde yer alan 
                                                 
322 White, op.cit., s. 227. 
323 Gray, op.cit., s. 146-147. 
324 White, op.cit., s. 228’den Bowett, United Nations Forces, s. 180, Gray, op.cit., s. 146. 
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Güvenlik Konseyinin genel yetkilerine uygun geldiği sonucuna varılmıştır325. 

Güvenlik Konseyi, barış koruma operasyonlarının oluşturulmasında Andlaşmanın 

VII. Bölümüne atıf yapılmasından kaçınmakta ve böyle bir ifade olduğunda bu 

operasyonların zorlama tedbirlerini içerdiği anlamına gelmektedir. 1993’te eski 

Yugoslavya’da UNPROFOR’un insani yardımlar ulaştırması ve güvenlik bölgelerini 

oluşturmasına yönelik yetkilerinin genişletilmesi için Güvenlik Konseyinin alınan 

kararda VII. Bölümüne atıfta bulunması önemli tartışmalara yol açmıştır. Tartışma 

konusu olan operasyonların uygulanmasının VII. Bölümü yetkilerine dayandırılması, 

barış gücünün meşru savunma dışında kuvvet kullanmasıyla çatışmalara 

sürüklenmesine yol açabilecek ve operasyon görevini tehlikeye atabilecektir. 

Somali’de yapılan barış gücü operasyonlarının başarısızlıkla sonuçlanması böyle bir 

olasılığın yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Nitekim, BM Genel Sekreteri 1995’te 

yaptığı ‘Barış Gündemi Eki (Supplement to An Agenda for Peace)’ raporunda 

geleneksel barış koruma operasyonlarını yeniden gündeme getirerek bu tür 

faaliyetlerin uygulanması için BM Andlaşmasının VII. Bölümüne atıf yapılmaması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, bu raporda, barış koruma faaliyetleri, 

zaman boyunca basit güçlerin ayrılması ve ateşkesin gözetlenmesi şeklinden daha 

karmaşık hale geldiği ve böylece bu operasyonların statik olmadığı ve çatışmanın, tür 

ve niteliğine göre, değişebileceği belirtilmektedir326. Sonuç olarak, şunu 

söyleyebiliriz, Güvenlik Konseyi VII. Bölüme atıfta bulunmadan veya yalnızca 

madde 39’da yer alan yetkisi kullanmak üzere ‘barışın tehdit edildiği, bozulduğu 

veya saldırı eylemin olduğu’nu saptayarak barış koruma operasyonların 

                                                 
325.White, op.cit., s. 228. 
326 Gray, op.cit., s. 165, 159. 
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oluşturulmasına karar verebilmektedir. Fakat, bu operasyonların zorlama tedbirleri 

içerdiğinde VII. Bölüme dayandırılmalıdır. 

Genel Sekreter Birleşmiş Milletlerin baş yöneticisi olarak bu örgütün ana 

organları tarafından kendisine verilen bütün görevleri yerine getirmekte ve örgütün 

çalışması konusunda raporlar hazırlamaktadır (madde 98). Genel Sekreter bu genel 

yetkiler yanında, ayrıca, Andlaşmanın 98. maddesinde önemli bir görevi olarak 

“uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebileceğini düşündüğü 

herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunma” yetkisi tanınmaktadır. 

Böylece, uluslararası barış ve güvenliğin korunması alanında dikkati çekme 

yetkisiyle donatılan Genel Sekreter bu konuda karar verme yetkisine sahip olmadan 

Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulun verdiği kararları uygulama görevi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, Genel Sekreter örgütün temel görevi gereğince kendi 

iyi niyetleri kullanarak (use of his good offices) bağımsız, tarafsız ve bütüncül 

faaliyetlerle kamuoyuna açık veya özel bir şekilde uluslararası uyuşmazlıkların 

ortaya çıkması, tırmanması ve yayılmasını önlemek girişimlerinde önemli rol 

oynamaktadır327. Bu girişimler Kıbrıs, Irak, Doğu Timor, Libya, Orta Doğu, Nijerya 

ve Batı Sahara gibi uyuşmazlıklarda yapıldığı görünmektedir. Barış koruma 

faaliyetlerinin uygulanmasında Genel Sekreter bu konuda verilen mandalar altında 

olgu toplama (finding facts) grubu veya gözetleme misyonu göndermek, barış 

koruma güçleri yerleştirmek ve bu süreci hakkında düzenli raporlar hazırlamak gibi 

görevleri yerine getirmektedir. Zaman boyunca Genel Sekreterin barış koruma 

faaliyetlerinde yetkileri, basit uygulama memurundan, Güvenlik Konseyinin verdiği 

mandasının bütün kapsamıyla operasyonların teşvikçisi ve barış güçlerinin idari 

                                                 
327 Basic Facts About the United Nations, s. 16. 
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komutanı sıfatına kadar ulaşmıştır. Fakat, Genel Sekreterin bu yetkileri yalnızca barış 

koruma operasyonları için geçerli olup, Somali’de UNITAF ve Bosna’da IFOR gibi 

zorlama operasyonlarında barış gücü üzerinde siyasi kontrolü bulunmamaktadır328. 

Barış koruma operasyonlarının bölgesel örgütler aracılığıyla uygulanmasına 

gelince bazı belirsiz noktalar ortaya çıkmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi 

Birleşmiş Milletler Örgütünün barış koruma operasyonlarının finansmanı örgüt 

bütçesinden ayrı olarak daha çok gönüllü katkılardan sağlanmaktadır. Son 

zamanlarda özellikle Soğuk Savaşın bitmesiyle çatışmalara müdahale eden barış 

gücü operasyon sayısının iki kat daha çoğaltması gerekli harcamaların sağlanmasında 

önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu operasyonların BM yönetiminde oluşturulması 

harcamalarına katkı sağlayacak devletlerin siyasi isteklerine bağlı olmakta. Böylece, 

uyuşmazlığa gerekli acil müdahalesinin sağlanması konusunun çatışmalardan 

rahatsız olan bölgesel devlet ve örgütler düzeyine geçmesi kaçınılmazdı. Birleşmiş 

Milletler Andlaşmasının 52. maddesinde, uluslararası barış ve güvenliğin 

korunmasıyla ilişkin ve örgütün amaç ve ilkelerine uygun olmak şartıyla bölgesel 

andlaşmalar ve kuruluşların oluşturulmasına engel olmadığı (1. fıkrası) ve yerel 

uyuşmazlıkların bu bölgesel örgütler aracılığıyla çözülmesi (2. ve 3. fıkraları) 

mümkün olduğu öngörülmektedir. Bu uyuşmazlıkların çözülmesinin genel olarak 

barışçı yöntemlerle yapılması öngörülmektedir. Barış koruma operasyonları kendi 

özellikler nedeniyle kuvvet kullanma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği 

herkes tarafından kabul edilmektedir329. Böylece, onaya bağlı ve tarafsız olan barış 

koruma operasyonlarının bölgesel andlaşma ve örgüt aracılığıyla yerine getirilmesi 

BM Andlaşmasında öngörülen ve uyuşmazlıkların çözülmesi için yardımcı olacak 

                                                 
328 White, op.cit., s. 230.  
329 Keskin, op.cit., s. 194. 
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olan, uygun bir mekanizma olduğu belirtilmektedir330. Nitekim, Birleşmiş Milletlerin 

kuruluşundan itibaren bölgesel andlaşma ve örgütler aracılığıyla birçok barış koruma 

operasyonlarının yapıldığı ve bazıların da BM örgütünde takdir aldığı 

görünmektedir331. Fakat, bölgesel düzeyde uygulanan barış koruma operasyonlarında 

barış gücünün finansmanı, personelin uyruğu ve güce yapılan devletlerin katkısı 

nedeniyle gerekli tarafsızlık düzeyini sağlayıp sağlamadığı konusunda Soğuk Savaş 

boyunca sürdürülen tartışmalar bugün de gündemi korumaya devam etmektedir. BM 

Andlaşmasının 53. maddesinde “Güvenlik Konseyi, gerekirse, kendi yetkisi altında 

alınan zorlama önlemlerinin uygulanması için bölgesel anlaşma ya da kuruluşlardan 

yararlanır. Bununla birlikte, Güvenlik Konseyi’nin izni olmaksızın bölgesel 

anlaşmalar uyarınca ya da bölgesel kuruluşlar tarafından hiçbir zorlama eylemine 

girişilmeyecektir,” denilmektedir. Dolayısıyla, bölgesel andlaşma ve örgütlerin yerel 

düzeyde barış koruma faaliyetleri sürdürmesi, ancak, bu operasyonların zorlama 

tedbirlerini içermediği ve genel tarafsızlık niteliği koruduğunda mümkün 

olabilmektedir. Aksi halde, bu operasyonların uygulanması için Güvenlik 

Konseyinin gerekli kararı çıkarması zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulanmada BM 

kontrolü dışında yapılan ve sınırlı zorlama tedbirleri içeren bazı barış gücü 

operasyonları 1976’da Lübnan’daki Arap Savunma Gücü (Arap Defence Force) 

olduğu gibi Güvenlik Konseyinden hiç izni almadan uygulanmakta veya 1990’da 

Liberya’da ECOMOG’un olduğu gibi yerleştikten iki yıl sonra Güvenlik 

Konseyinden destek kararı sağladığı görünmektedir332. Sonuç olarak, bölgesel 

düzeyde barış koruma operasyonlarının uygulanması için zorlama tedbirleri içerip 

içermediğine ve barış gücünün genel tarafsızlık niteliğinin korunup korunmadığına 
                                                 
330 White, op.cit., s. 231. 
331 Değişik örnekler için, bakınız: Gray, s. 206-233. 
332 White, op.cit., s. 231. 
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göre Güvenlik Konseyinin izni ve desteği gerekli olup olmadığını değerlendirmelidir. 

Aynı zamanda, barış koruma operasyonların uygulanması için bölgesel düzeyde 

kurulan örgütlerde ve yapılan andlaşmalarda bu tür yetkilerin sağlanması da 

gerekmektedir. 

 

B. Rusya’nın Azeri-Ermeni Çatışmasında Müdahale Faaliyetleri 

1. Karabağ Sorunu ve Barış Girişimleri 

Rusya’da genel olarak barış faaliyetleri için iki terim kullanılmaktadır. ‘Barış 

koruma’ (podderjaniye mira) tarafsız barış gücü operasyonları kastetmekte olup, 

‘barış yapma’ veya daha doğrusu ‘barış yaratma’ (mirotvorçestvo) terimi ise, “barışçı 

siyasi-diplomatik araçlar kullanarak çatışmaların önlenmesi ve çözülmesi genel 

faaliyetleri” anlamına gelmektedir333. Moskova yönetimi, bu yeni yaklaşımı 1992’de 

oluşturmaya başlamasına rağmen 1980’lerin sonunda Sovyetler Birliği topraklarında 

ortaya çıkan çeşitli etnik arası çatışmaların durdurulması ve önlenmesi için tarafları 

ayrılma ve toplumsal düzeni sağlama gibi değişik görevleriyle askeri birlikleri 

kullandığı görünmektedir334. Karabağ üzerinde Ermeni-Azeri uyuşmazlığın 

çözülmesi amacıyla ilk önemli adım Eylül 1991’de Rusya ve Kazakistan girişimiyle 

oluşturulan Jeleznovodsk Konferansı olmuştur. Bu süreç SSCB’nin dağılması 

ortamında uzun dönemli sonuçlara ulaşmadan kısa sürede etkinliği kaybedince, 

Aralık 1991’de Rusya’nın Karabağ bölgesinden iç güvenlik askerlerini çekmesiyle 

Azeri-Ermeni uyuşmazlığı sıcak çatışmalara dönüşmüştür.  

1992’den itibaren Rusya Azeri-Ermeni çatışmasıyla ilgilenmeye başlayan 

AGİK çalışmalarına katılmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
                                                 
333 Wallander, op.cit., s. 114-115. 
334 A. Raevsky, I. Vorobyev, Russian Approaches to Peacekeeping Operations, Geneva, UNIDIR, 
1994, s. 34-51 
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(1995’ten sonra AGİT) Avrupa güvenliğiyle ilgilenen bir uluslararası kuruluş olarak 

1992 yılında Karabağ uyuşmazlığın çözülmesine yönelik barış süreci başlatmıştır. 

AGİK’in çatışmanın önlenme mekanizmasında durumu inceleme ve veri toplama 

grubu, kriz yönetimi ve danışma grubu ve barış koruma misyonları gibi önemli 

araçların bulunmasıyla aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi diğer 

uluslararası örgütlerle sıkı işbirliği ilişkileri sürdürülmektedir335. AGİK Karabağ 

sorunu çözümlemek için bütün araçları kullanarak veri toplama ve gözetleme gibi 

değişik misyonları göndermiştir, uyuşmazlık tarafları arasında görüşme forumu 

oluşturmak ve etkin çözümü sağlamak için 11 üyeden oluşan Minsk grubu 

oluşturmuştur336. Fakat, barış koruma faaliyetleri içeren AGİT mekanizması Karabağ 

sürecinde uygulamaya konulamadığı görünmektedir337. Birleşmiş Milletler’in 

Karabağ uyuşmazlığıyla ilgilemesi Mart 1992’de Genel Sekreterin özel temsilcisi 

Sayrus Vans’ın durumu inceleme ve veri toplama misyonuyla başlamıştır. Vans’ın 

yaptığı rapora dayanarak Birleşmiş Milletler bu konuda AGİK’in öncülük rolünü 

tanımıştır ve barış girişimleri desteklemek için çeşitli Güvenlik Konseyi kararları 

çıkarmıştır. Böylece, Birleşmiş Milletler Minsk Grubu aracılığıyla Karabağ 

sorunuyla ilgilenirken, aynı zamanda AGİK çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi 

kararları uygulanma mekanizması da kurulmuştur. 

Rusya yönetimi AGİK’in Minsk grubu süreci yanında, BDT bünyesinde ve 

iki taraflı ilişkiler aracılığıyla Karabağ çatışmalarına çözüm bulmaya çalışmaktaydı. 

Bu nedenle Moskova’nın AGİK süreci dışında, ayrıca kendi barış planı bulunduğu 
                                                 
335 Mejdunarodniy opıt razreşeniya etniçeskih konfliktov (Etnik çatışmaların çözülmesinin 
uluslararası tecrübesi), Editör: B. Coppiters, E. Remakl, A. Zverev, Moskova ves Mir yayını, 1997, s. 
100-101 
336 İlk önce Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya 
Federasyonu, İsveç, Türkiye ve ABD’den oluşan Minsk Grubunda tek bir devlet olarak temsil eden 
Çekoslovakya’nın Çek ve Slovak cumhuriyetlerine bölünce bu Grup 12 üyeden oluşmaya başlamıştır 
ve 1993’ten itibaren Grubun üye sayısı 9’a düşmüştür. 
337 Ibid., s. 111-113. 
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iddialar ortaya atılmaktaydı338. Gerçekten, Rusya’nın Karabağ sorununa çözüm 

arayışlarında değişik girişimleri desteklemesiyle birlikte barışın sağlanması için 

tarafları ayıracak barış gücün yerleşmesi özelliğine önem vermektedir. 1993’te 

Azerbaycan yönetiminde Haydar Aliyev’in iktidara gelmesi Moskova’nın Baku ile 

ilişkilerinde yakınlaşma dönemi başlamıştır. Yapılan iki taraflı görüşmelerde Aliev 

yönetimi Ermeni-Azeri çatışmanın çözülmesi esnasında Karabağ bölgesinde 

Rusya’nın barış gücü yerleştirmesine razı olabileceğini göstermiştir. Azeri ve Ermeni 

arasında savaşın gidişatına göre tarafların isteklerinin değişmesi ve barış 

girişimlerinden beklenen sonuçları alamaması, ortak çözüm planının oluşması ve 

uygulanmasına engel olmaktaydı. Mayıs 1994’te BDT bünyesinde Rusya ve 

AGİK’in desteğiyle Bişkek’te imzalanan Karabağ Uyuşmazlığın Çözüm Protokolü 

birkaç gün sonra Moskova’da uluslararası andlaşmaya dönüşememiştir339. 16 

Mayıs’ta Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ ve Rusya’nın savunma bakanlar arasında 

imzalanmaya planlanan ve çatışan taraflar arasında tampon bölgelerin oluşturulması 

ve ateşkesi gözetleme ve denetleme görevi üstlenecek çok uluslu (AGİK ve BDT) bir 

barış gücün yerleştirilmesini öngören bu andlaşma, son anda Azerbaycan temsilcisi 

tarafından reddedilmiştir. Bu sonuç, Azerbaycan’ın daha önce kendi topraklarından 

çekilmeye zorlanan Rus askerlerinin yeniden ülkeye yerleştirilmesini 

istememesinden ve barış gücü operasyonlarının yalnızca AGİK denetiminde 

oluşması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

AGİK çerçevesinde 1992’de Roma’da yapılan ön görüşmeler sonucunda 

Karabağ statüsüyle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle barış süreci önemli ilerlemeler 

                                                 
338 Mityaev, op.cit., s. 516. 
339 9 Mayıs 1994’te imzalanan Bişkek Protokolü parlamenter temsilciler arasında yapılması nedeniyle 
uluslararası sorumluluğu taşımamaktaydı, fakat yine de 12 Mayıs’ta yürürlüğe giren bu ateşkes 
andlaşması küçük ihlaller dışında bugüne kadar uygulanmaya devam etmektedir. 
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gösterememiştir ve yalnızca taraflar arasında ateşkes ve nihai barışın sağlanması için 

barış koruma operasyonların gerekli olacağı üzerinde anlaşılmıştır, fakat bu 

faaliyetler AGİK mi veya BM mi üstleneceği ve nasıl yürütüleceği konusu cevapsız 

kalmıştır340. AGİK’in barış gücü oluşturma mekanizmasının daha önce hiç 

uygulanmadığı görünmektedir. Dolayısıyla, Eylül 1992’de gündeme getirilen barış 

gücü oluşturma düşüncesi uygulanmaya konulması için ilk adım ancak Aralık 

1994’te AGİK’in Budapest zirvesinde yapılmıştır. Budapest toplantısında kurulan 

Yüksek Düzey Planlama Grubuna (YDPG), AGİK çerçevesinde oluşturulacak çok 

uluslu barış koruma gücü ile ilgili içerik, faaliyet, personel sayısı, nitelik, yönetim, 

teknik donanım ve diğer konular hakkında inceleme yapma ve rapor hazırlama 

görevi verilmiştir. Bu yetkilere dayanarak YDPG, Temmuz 1995’te “Dağlık Karabağ 

Çatışmasıyla İlgili AGİT’in Çok Uluslu Barış Koruma Gücü Oluşturma Konsepti” 

hazırlayarak, barış gücü yapısını üç askeri operasyon ve bir gözetleme misyonu 

şeklinde önermekte ve personel sayısının toplam olarak 1500’den 4500’e kadar kişi 

kapsayacağını öngörmektedir341. Fakat, bu barış gücün açılması ve yerleşmesi ancak 

siyasi çözümün sağlanması ve üye devletlerin ortak onayın verilmesi durumunda 

mümkün olabilecektir. 

1994’ten itibaren Rusya Karabağ’la ilgili barış faaliyetlerinde AGİT’in Minsk 

Grubu çerçevesinde etkinliği artırarak Grubun İkinci Başkanı sıfatını kazanmıştır. Bu 

barış sürecinde Karabağ sorununun çözülmesi için iki yaklaşım belirlenmiştir. 

‘Aşamalı çözüm’ yaklaşımında, tarafların barış planı birkaç aşamayla uygulamasını 

öngörülmektedir. ‘Paket çözüm’ yaklaşımına göre, taraflar bütün konuları 

                                                 
340 Olivye Pe, Eric Remakl, “Politika OON i OBSE v Zakavkazye (Güney Kafkaslarda BM ve AGİK 
Politikası),” Sporniye granitsi na Kavkaze (Kafkaslarda tartışmalı sınırlar) ves Mir yayını, Moskova, 
1996, s. 138. 
341 İlgar Mammadov, “Posredniçeskiye vozmojnosti OBSE (AGİT’in arabuluculuk olanakları),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No. 6(36), 2004, s. 15-16.  
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kapsayacak bir planın tek bir aşamada uygulayacaktır. Karabağ tarafı, ilk aşamalarda 

uzun dönemli barış koşullarının oluşturulmasından sonra Karabağ statüsünün 

belirleneceği planına karşı çıkmıştır. Fakat, tarafların, tek bir aşamada, yani paket 

şeklinde uygulanacak barış planının bütün konularında anlaşamadığı da 

görünmektedir. Böylece, bu iki seçenekte değişiklikler yaparak taraflara yeniden 

sunmaya çalışan Minsk Grubu 1998’den itibaren çok taraflı görüşmelerden 

vazgeçerek Ermenistan ve Azerbaycan Başkanları arasında ikili görüşmelere yer 

bırakmıştır342. Daha sonra yapılan Minsk Grubu çalışmalarını yeniden canlandırma 

girişimleri olumlu sonuçlar verememiştir.  

Bugüne dek Karabağ sorununda nihai çözüm sağlanamadığı koşullarında, 

barış gücü operasyonlarının uygulanmaya konulmasına en çok hevesli olan Rusya 

Federasyonu çatışma tarafı olan Azerbaycan’dan onay alamamıştır. Azerbaycan, 

BDT çerçevesinde Karabağ sorunun çözülmesi için Rusya’dan yardım istemesine 

rağmen bu örgüt mandasıyla kurulacak barış gücünün, önemli bölümü Rus 

askerlerden olaşacağı nedeniyle tarafsızlık niteliğini kaybedeceği ve istenmeyen 

müdahalede bulunabileceğinden endişelenmekteydi. Aynı zamanda, Batı devletler, 

AGİT çerçevesinde barış gücün kurulması için örgütün gerekli mekanizmasının 

henüz oluşturamadığı ve üye devletlerin bu güce katkı sağlamaya hazır olmadığı 

nedenleriyle Rusya’nın bu girişimine sıcak bakmamaktaydı. Böylece, tarafsızlık 

niteliğini kaybedebilecek barış gücün oluşturulması ve en önemlisi çatışma 

tarafından onay almaması durumunda barış koruma operasyonun uygulanamayacağı 

gösterilmektedir. 

 

                                                 
342 David Şahnazaryan, “Nagorno-Karabahskiy konflikt: 10 let spustya (Dağlık-Karabağ çatışması: 10 
yıl sonra),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(21), 2002, s. 72-73. 
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2. Rusya’nın Askeri Varlığı 

Kafkaslar, Asya ve Avrupa’yı bağlayan ve kuzey ve güney arasında geçidi 

sağlayan önemli stratejik bölgesi oluşturmaktadır. 18-19. yüzyıllarda Rusya İran ve 

Osmanlı İmparatorluğuyla mücadele ederek bu stratejik bölgeyi kendi topraklarına 

katmayı başarmıştır. Uzun zamandır Rusya’nın güney bölgelerinin güvenliği 

açısından ‘yumuşak karnı’ olan Kafkaslarda 20. yüzyılda enerji kaynaklarının 

işletme ve ulaştırmaya başlamasıyla bu bölgenin önemi arttığı görünmektedir. 

1991’de Güney Kafkasları kaybeden Rusya, bölgenin stratejik güvenlik alanı ve 

iktisadi önemi dolayısıyla eski taşra topraklarında yeniden denetim sağlamaya 

çalışmaktadır. 1992’de Azerbaycan’da milliyetçi ve Türkiye eğilimli Elçibey 

yönetiminin iktidara gelmesi, Moskova’nın bu ülkedeki askeri varlığına son 

vermiştir. Elçibey yönetimi bütün Rus askeri birlikleri ve sınır muhafızları 

topraklarından çekilmesi ve ülkede bulunan eski Sovyet Ordusuna ait silahların 

büyük bölümü Azerbaycan’a bırakılmasını sağlamıştır. Fakat, 1993’te Elçibey’den 

iktidarı devralan eski Sovyet yöneticisi Haydar Aliyev343, Moskova ile yakınlaşma 

süreci başlatmıştır. Bağımsız Devletler Topluluğuna üye olan Azerbaycan, aynı 

zamanda bu örgütün Kolektif Güvenlik Andlaşmasını imzalamıştır. Böylece, Baku 

Moskova’nın Karabağ çatışmasında Ermeniler üzerinde baskı yapacağı ve sorunun 

çözülmesine yardımcı olacağı ümidiyle ülkede Rusya’nın askeri varlığına onay 

verebileceği sinyalini vermiştir344. Fakat, 1993-1994 yıllarında Ermenilerin 

Azerbaycan toprakları işgalinin devam etmesiyle beklenen sonucu alamayan Aliyev, 

                                                 
343 Bazı söylentilerde 1993’te Azerbaycan iktidarına Haydar Aliyev’in geçmesi yönetim darbesi 
sonucunda gerçekleştirildiği iddialar bulunmaktadır. Fakat, çoğu kaynaklarda Elçibey’in Azerbaycan 
bunalımı durumunun düzeltilmesinde başarısız olduğu nedeniyle iktidardan çekildiği ve ülke yönetimi 
Aliyev tarafından devraldığı belirtilmektedir, mesela: Mityaev, op.cit., s. 508. Nitekim, o dönemin 
Türkiye Başbakanı olan ve Elçibey ile iyi ilişkilerini sürdüren Suleyman Demirel Aralık 2005’te 
Ankara’nın Başkent Üniversitesinde yaptığı konuşmada bu görüşü desteklediği görünmektedir. 
344 Mityaev, op.cit., s. 509. 
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yeniden Batı ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesine önem vererek Moskova’dan 

uzaklaşmaya başlamıştır. 1999’da Azerbaycan Gürcistan ve Özbekistan’la birlikte 

Kolektif Güvenlik Andlaşmasından çekilmiştir. Rusya’da 1999’da Putin’in iktidara 

gelmesiyle Baku ve Moskova arasındaki ilişkiler yeni aşamasına girmiştir. İktisadi 

konularda yoğunlaşmaya başlayan işbirliği ilişkiler aynı zamanda güvenlik alanında 

da yakınlaşmayı göstermiştir. Mesela, 2002’de Putin’in Azerbaycan ziyaretinde 

Azerbaycan topraklarında bulunan ve hava saldırılarına karşı ön uyarı sistemi 

niteliğini taşıyan Gabalinsk Radio-Avlanma İstasyonu’nun 10 yıllık süresi için 

Rusya’nın kiralaması ve kullanması hakkında andlaşma imzalanmıştır345. Böylece, 

Rusya ve Azerbaycan arasında yakınlaşma sıkı müttefik bağlarına ulaşamayacağına 

rağmen ılımlı stratejik ortaklık düzeyine yükselmektedir. 

Rusya’nın Ermenistan ile ilişkilerine gelince, Azerbaycan ve Türkiye 

kıskaçlarında olan Erivan, Moskova’yı doğal bir müttefik olarak görmektedir. Erivan 

hükümeti, Karabağ savaşın başlaması ve Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal 

etmesiyle uluslararası kamuoyunda ‘ayrılıkçı güçleri destekleyicisi’ veya daha vahim 

olasılıkla ‘saldırgan bir devlet’ olarak algılanabileceği ve dolayısıyla olumsuz 

etkilerle karşılanacağı farkındadır. Böylece, bağımsızlığın ilk yıllarında BDT 

çerçevesinde Rusya ile bağlarını pekiştirmeye çalışan ve 15 Mayıs 1992’de Kolektif 

Güvenlik Andlaşmasını imzalayan Ermenistan, olası Türkiye müdahalesine karşı 

ülke güvenliği garanti altına alınmasını istemekteydi. Ermenistan topraklarında 

Sovyetler Birliği zamanından bulunan Rus askeri birlikler, iki devlet arasında 

Ağustos 1992’de yapılan yeni düzenlemelere göre kalmaya devam etmekte ve 

askerlerin ülkeden çekilmesi yönünde ne resmi yönetim ne de muhalefetin 
                                                 
345 Magomedsalih Gusaev, “Rossiya ve SŞA na Yujnom Kavkaze: perspektivı sotrudniçestva ili 
soperniçestve? (Güney Kafkaslarda Rusya ve ABD: işbirliği veya rekabet perspektifleri?),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(25), 2003, s. 113. 
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tepkilerine karşılaşmamaktaydı346. 1995’te Rusya ve Ermenistan Başkanları arasında 

imzalanan andlaşmayla Ermenistan ülkesinde resmi olarak Rusya’nın 102 nolu 

Askeri Üssü oluşturulmuştur. Böylece, Gümrü’de 25 senelik için yerleşen bu askeri 

üs, kara birlikleri ve hava gücüyle347 toplam 3000 askeri bulundurmakta ve ayrıca, 

İran ve Türkiye sınırları korumak için Rusya’nın Federal Sınır-Muhafızlar Güçlerine 

(FPS) bağlı “Ermenistan (Armenya)” grubunda 1500 Rus asker görev yapmaktadır. 

Bunun yanında, Ermenistan BDT’nın Ortak Hava Savunmasına bağlı olan F-300 

füze sistemleriyle de donatılmış bulunmaktadır348. Ermenistan Cumhurbaşkanının 

1997’de yaptığı Moskova ziyaretinde iki devlet arasında ‘Dostluk, işbirliği ve 

karşılıklı yardım andlaşması’nın imzalanmasıyla askeri alanda ortak işbirliği 

faaliyetlerinin yoğunlaşmasına gidilmiştir. Andlaşmanın 2. maddesinde, “… bir 

devletin silahlı saldırı tehlikesi ortaya çıktığında ortak savunma, barış koruma ve 

karşılıklı güvenliğin sağlanması amacıyla, birbiriyle hemen danışacağını,” ve 3. 

maddesinde, BM Andlaşmasının 51. maddesine atıfta bulunarak, “… barışın 

bozulması ve barışa yönelik tehlikesini ortadan kaldırmak veya bir devlet ya da 

devlet grubu tarafından taraflara karşı yapılan saldırı eylemlerini bertaraf etmek için 

gerekli bütün önlemler alınacağı,” öngörülmektedir349. Bu gelişme, Baku 

yönetiminde büyük yankı yaratarak, Ermenistan’ın Rusya ile askeri müttefik 

                                                 
346 G. Tişenko, “Voorujonnıye silı i voenno-politiçeskiy kurs Armenii (Ermenistan’ın silahlı 
kuvvetleri ve askeri-siyasi yönü),” Armeniya: Problemı nezavisimogo razvitiya (Ermenistan: bağımsız 
gelişmenin sorunları), Editör: E.M. Kojokina, Moskova, Rossiyskiy İnstitut Strategiçeskih 
İssledovaniy (Rusya Stratejik Araştırma Enstitüsü), 1998, s. 560. 
347 Bu hava gücü genel olarak Su-27 savaş uçaklarından oluşmaktaydı, fakat 2001’den sonra bu üs 5 
MiG-29 uçaklarıyla takviye edilmiştir. 
348 Dina Malışeva, “Problemı bezopasnosti na Kavkaze (Kafkaslarda güvenlik sorunları),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(13), 2001, s. 49. 
349 Tişenko, op.cit., s. 561-562. 
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ilişkilerini kurması halen savaşta bulunduğu Azerbaycan’a karşı olduğu iddia 

edilmekteydi350. 

Rusya’nın askeri varlığıyla ilgili diğer önemli bir konu Sovyet Ordusu 

mirasının paylaşımı ve askeri yardımlarıdır. Ermenistan iddialarına göre, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla Güney Kafkaslardaki silahların paylaşımında en çok 

Azerbaycan yararlanmıştır351. Rus askerlerin Azerbaycan’dan çekilmesiyle ülkesinde 

büyük miktarda bulunan silah, askeri araç, cephane ve askeri teçhizatın büyük 

bölümü Baku yönetimine devredilmiştir. Ermenistan ise, 1992’de Taşkent’te 

imzalanan ve Avrupa Konvansiyel Kuvvetler Andlaşması (AKKA) gereğince 

Kafkaslardaki kotaların paylaşımı sağlayan andlaşmanın öngördüğü miktarda silahlar 

devralarak, Azerbaycan’dan daha elverişsiz duruma düşmüştür. 1993-1996 yıllarında 

silah ambargosunun uygulandığı dönemde Rusya’nın Ermenistan’a 1 milyar dolarlık 

silahlar sağlaması büyük yankılar uyandırmıştır. Fakat, bu durum Azeri 

propagandasıyla büyüttüğü ve yanlış hesaplanmalardan kaynaklandığı iddia 

edilmektedir352 ve aslında uygulanmada Ermenistan topraklarında Sovyet silahların 

paylaşımının tamamlanmadığı ve o zamanlarda hala devam ettiği söylenmektedir. 

Rusya kaynaklarında, Ermenistan’a 1 milyar dolarlık askeri yardımın yapıldığını 

itiraz edilmekte, fakat Azerbaycan ile eşitlik sağlanması için Ermenistan 

topraklarında bulunan bazı silahların devredildiği söylenmektedir353. Öte yandan 

baktığımızda, Azeri-Ermeni çatışmalar nedeniyle Karabağ’ın askeri güçlerinde 

bulunan büyük miktarda silahların yalnızca Azerilerden ele geçirildiği ganimetlerden 

                                                 
350 Ibid., s. 562. 
351 Sergei Minasyan, “Problemı ograniçeniya i kontrolya nad voorujeniyami na Yujnom Kavkaze 
(Güney Kafkaslarda silahlanmanın denetim ve sınırlanması sorunları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, 
No: 6(36), 2004, s. 39-40. 
352 Ibid., s. 41. 
353 Malışeva, op.cit., s. 45. 
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toplanması mümkün olmadan, aynı zamanda Ermenistan’dan sağlanan önemli askeri 

yardımlardan da oluşmaktadır. Nitekim, Erivan yönetiminin Rusya’dan sağladığı 

bazı silahları Karabağ güçlerine devretmesi, bunların Ermenistan’ın verdiği resmi 

silah kayıtlarından dışında tutmasına yardımcı olabilmektedir. Mesela, “The Millitary 

Balance”in 2002-2003 yılındaki verilerinde Ermenistan’ın bazı silahların (tank ve 

zırhlı araç) miktarı Karabağ’dan daha düşük olduğu gösterilmektedir354. 

Rusya Federasyonu’nun Ermenistan’da askeri varlığının iki ülke arasında 

yapılan uluslararası andlaşmaya dayanması uluslararası hukuk açısından uygun 

olduğunu söyleyebiliriz. Böylece, Rusya, Ermenistan’a yapılan askeri yardımlarla bu 

ülkenin güvenliği pekiştirerek Güney Kafkaslarda güvenilir müttefiki kazanmakta ve 

bunun sayesinde bölgede kendi etkinliği arttırmaya çalışmaktadır. Fakat, 

Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında güç dengesinin sağlanması için bu 

ülkeye yaptığı askeri yardımlar Erivan yönetimiyle Karabağ’ın desteklenmesine 

transfer edildiği görünmektedir. Böyle bir durumda, Rusya’nın askeri yardımları BM 

Güvenlik Konseyi tarafından konulan silah ambargosuna aykırı düşmektedir. Ancak, 

bu konuda önümüzde önemli tartışma soruları ortaya çıkmaktadır. İlk önce, Güvenlik 

Konseyi 853 sayılı kararında “devletleri, çatışmanın tırmanmasına veya topraklar 

işgalinin devam etmesine neden olacak herhangi bir silahların ve askeri 

malzemelerin sağlanmasından kaçınmasına çağrılmakta” hükmüyle, bu kararın siyasi 

bağlılığı yanında hukuki bağlılığını taşıyıp taşımadığı tartışılmalıdır. Çünkü, bu 

kararda zorlayıcı tedbiri oluşturacak ve dolayısıyla hukuki bağlılık niteliğini 

sağlayacak BM Andlaşmasının VII. Bölümüne (veya herhangi bir maddesine) atıfta 

bulunmadığı görünmektedir. Aynı zamanda, Güvenlik Konseyi kararlarında 

                                                 
354 Martin Malek, op.cit., s. 12-13. 
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Ermenistan, Karabağ çatışmalarına direk karışan bir taraf olarak değil, sorununa 

dolaylı şekilde bağlantısı olan bir taraf olarak algılanmakta355, dolayısıyla 853 sayılı 

kararında öngörülen silah ambargosunun uygulanacağı çatışma taraflarının kapsamı 

da tartışmaya yol açabilmektedir. İkincisi, Ermenistan topraklarında bulunan 

silahların 1992’de yapılan Taşkent Andlaşması çerçevesinde veya dışında Rusya’dan 

Erivan denetimine devredilmesi Güvenlik Konseyi 853 sayılı kararındaki yasağa 

dahil edilip edilmediği tartışılmaktadır. Üçüncüsü, Rusya’nın Ermenistan’a askeri 

yardımların sağlanması iddiası, aynı zamanda Azerbaycan’a Türkiye ve Ukrayna’dan 

daha büyük miktarda silah ve askeri malzemelerin transfer edildiği iddiaların da 

incelenmesi gerekmektedir356. Sonuç olarak, Rusya, Karabağ çatışmalarına müdahale 

etmemesine rağmen Ermenistan’ı destekleyerek bu konuda dolaylı etkiler sağlamakta 

ve Azerbaycan üzerinde belirli bir baskının yaratılmasına neden olmaktadır. 

 

C. Rusya’nın Gürcistan’daki Faaliyetleri 

1. Barış Koruma Operasyonları 

a. Güney Osetya 

Gürcistan’ın Güney Osetya uyuşmazlığı Sovyetler Birliği döneminde 

başlayarak 1990’da sıcak çatışmalara dönüşmüştür. Haziran 1992’de Rusya’nın etkin 

arabuluculuk faaliyetiyle Gürcistan yönetimi ve Güney Osetya otoritesi arasında 

Dagomıs’ta ateşkes andlaşması imzalanmıştır. Rusya’nın taraf olduğu Dagomıs 

andlaşmasına göre çatışma bölgesinde Rusya (1000), Gürcistan (350) ve Güney 
                                                 
355 BM Güvenlik Konseyi kararlarında ‘Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine Karabağ Ermenileri 
üzerinde etki yapmaya çağrılmakta’ ifadesiyle Erivan’ın çatışmalara dolaylı bağlantısı olduğu tutumu 
ortaya koyulmakta ve hala bu sorunun ana aktörü ve saldırgan olduğu kabul edilmediği 
görünmektedir. 
356 Bazı kaynaklarda, Ukrayna’nın Azerbaycan’a çok sayıda T-72 ve T-55 tankları ve MiG-21 savaş 
jetleri kargo uçaklarıyla gönderilmiştir. Aynı zamanda, Türkiye tarafından Doğu Almanya’daki 
Sovyet silahları Azerbaycan’a transfer edilmiştir. Daha çok örnekler için, bakınız: Minasyan, “Güney 
Kafkaslarda silahlanmanın denetim ve sınırlanması sorunları,” s. 43-44. 
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Osetya (500) askerlerinden oluşan ortak barış gücü yerleştirilmiştir357. Aynı 

andlaşmada, barış süreci çerçevesinde görüşmeler geliştirmek, çatışmalara siyasi 

çözümü sağlamak ve ateşkes andlaşmasının uygulanmasını denetlemek için 

Gürcistan, Rusya, Kuzey ve Güney Osetya temsilcilerden oluşan sürekli organı – 

Ortak Denetim Komisyonu (ODK) kurulmuştur. ODK barış gücü ve tarafların 

güvenlik organlarının karşılıklı işbirliği, iktisadi rehabilitasyon sorunu ve mülteci 

meselesiyle uğraşan üç çalışma grubu bulundurmakta ve bu konuda AGİT’in 

Gürcistan misyonuyla işbirliği yapmaktadır358. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı 1992’de Gürcistan hükümetin çağrısı üzerinde Güney Osetya sorunuyla 

yakından ilgilenmeye başlayarak 3 Aralık’ta Macar diplomatı İştvan Dyarmati 

başkanlığında bölgeye ilk misyonu göndermiştir. Üç diplomat ve beş askeri 

danışmandan oluşan bu grup AGİK mandası altında şu görevlerle yetkilendirilmiştir: 

- uyuşmazlığın gerginlik kaynakları gidermek, düzen ve siyasi barışın 

yayılmasını sağlamak amaçlarıyla Gürcü-Osetin çatışmasının bütün taraflarıyla 

görüşmeler başlatmak; 

- AGİT’in bölgede varlığını göstermek; 

- Dagomıs ateşkes andlaşmasına göre oluşturulan üç taraflı barış koruma 

güçlerinin yerel komutanlarıyla bağlantı oluşturmak ve ateşkesin uygulanmasına 

katkılar sağlamak; 

                                                 
357 Wallander, op.cit., s. 105; Bugün itibariyle Güney Osetya’daki ortak barış gücündeki Rusya 
kontenjanı 500 asker ve Gürcistan kontenjanı 1000 asker sayılarına değişmiştir, bkz: Aleksei Lebedev, 
“Mejdunarodnoye mirotvorçestvo i Rossiya (Uluslararası barış koruması ve Rusya),” Voprosı 
Bezopasnosti (Güvenlik Meseleleri), No. 10(100), Mayıs 2001, [http://www.pircenter.org/ 
data/publications/vb10-2001.html]. 
358 Mihail Mayorov, “Konfliktı na Yujnom Kvkaze: osoznaniye glubinı bolezni i stremleniye eyo leçit 
– naçalo istseleniya (Güney Kafkaslarda çatışmalar: hastalığın derinliğinin algılanması ve onu tedavi 
etme niyeti – iyileşmenin başlangıcı),” Tsentralnaya Aziya ve Kvkaz, No: 2(32), 2004, s. 12. 
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- AGİT yükümlülükleri esasında nihai siyasi çözüm için daha geniş siyasi 

çerçeveler oluşturulmasını sağlamak359. 

1993 yılının Ocağı’nda Gürcistan ve Martı’nda Güney Osetya yönetimiyle 

‘anlayış memorandumu’ imzalayan AGİT misyonu bölgede Rusya ve BM örgütüyle 

etkin işbirliğinde çalışacağı öngörülmüştür. Fakat, kısa süre içinde Güney Osetya 

barış sürecindeki Rusya’nın etkin faaliyeti nedeniyle AGİT misyonu ikinci planda 

bırakılmıştır. Güney Osetya barış sürecinde Rusya’nın yaptığı çeşitli girişimler 

sayesinde 1996 Moskova Memorandumu gibi bazı ilerlemeler sağlamasına rağmen 

henüz başarılı sonuçlar gösterememiştir. Bazı değerlendirilmelerde çatışmaların 

çözülmesi için taraflar arasında karşılıklı güvenin artırılması ve ortak toplumsal 

yaşamın iyileşmesi önemli ilerlemeler sağlayacağı belirtilerek bu koşulların Güney 

Osetya uyuşmazlığında gelişme gösterdiği söylenmektedir360. Fakat, diğer bazı 

görüşlerde Güney Osetya sorunuyla ilgili Rusya tutumu, Osetinleri koruma ve 

destekleme niyetleri dolayısıyla çözümün sağlanması engellemektedir. Bu yankılar, 

özellikle Ağustos 2004’te taraflar arasında gerginliğin tırmanması sırasında 

yoğunlaştığı görünmektedir. 2003’te ‘kadife devrimi’ sonucunda iktidara gelen 

Saakaşvili yönetiminin, Güney Osetya ile daha sıkı bağları kurmak ve kaçakçılıkla 

mücadele etmek amacıyla bölgeye insancıl yardımları göndererek tek taraflı girişimle 

ilişkiler kurmaya çalışması, Osetinlerin direnmesiyle karşılanarak çatışmaların 

yeniden patlamasına neden olmuştur. Bu olaylarda bölgede konuşlandırılan barış 

gücü, Gürcü yönetimin barışçı girimlerinin Osetinler tarafından engellenmesine 

seyirci kaldığı ve saldırgan eylemleri durdurmadığı nedenleriyle eleştirilmektedir361. 

Aynı zamanda, Rus askerlerin bölgede barış koruma görevi yerinde Moskova’nın 
                                                 
359 Olivye Pe, Eric Remakl, op.cit., s. 145-146. 
360 Mayorov, op.cit., s. 13. 
361 Saldadze, op.cit., s. 52. 
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Güney Osetya’nın ayrılıkçı hareketini destekleme politikasına hizmet ettiği iddialar 

yükselmekte ve Gürcistan yönetiminin Rusya’nın Osetinlerle işbirliği yapmasından 

suçlamaktadır362. Bir aydır süren küçük çaplı çatışmalar sonucunda Rusya 

arabuluculuğuyla Ağustos sonunda güçlerin ayrılması ve ateşkesin yeniden 

sağlanması başarılmıştır. Fakat, olayların etkisi sürdürmeye devam ederken 

Gürcistan yönetimi AGİT ve uluslararası topluma Güney Osetya barış sürecine daha 

aktif rolün üstlenmesine çağrı yapmakta ve Gürcü Parlamentosunda Rusya’nın barış 

gücünün yerleştirilmesi ile ilgili Dagomıs andlaşmasının feshedilmesi girişimleri 

yapılmaktaydı363. 

Böylece, Dagomıs’ta yapılan uluslararası andlaşma çerçevesinde Güney 

Osetya’da yerleştirilen ve çoğunlukla Rus askerlerden oluşan barış gücü, AGİT 

misyonunun etkin denetim yetkilerinin olmaması nedeniyle barış koruma 

operasyonunun tarafsızlık niteliğini her zaman sağlayamadığı gösterilmekte ve 

Gürcü tarafının ‘onayı’nı çekmesi veya andlaşmayı feshetmesi durumunda yasal 

dayanağı kaybedecektir. Fakat, bu gücün çok taraflı uluslararası barış gücüne 

değiştirilmesi ve bu konuda ilgili tarafların anlaşma sağlamasının uzun sürebilmesi 

nedeniyle iki taraf arasında çatışmaların engellenmesine tek güvence olarak kalması 

devam edecektir. 

 

b. Abhazya 

Ağustos 1992’de başlayan Gürcü-Abhaz savaşı iki yıl boyunca Rusya 

Federasyonu ve Birleşmiş Milletler Örgütü aracılığıyla yapılan çeşitli girişimler ve 

görüşmeler sonucunda nihai ateşkes andlaşması Mayıs 1994’te Moskova’da 

                                                 
362 Ibid., s. 53. 
363 “Yujnaya Osetiya (Güney Osetya),” [http://ru.wikipedia.org/wiki]. 
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imzalanmıştır. 1992’den itibaren Gürcü-Abhaz çatışmalarıyla ilgilenmeye başlayan 

Birleşmiş Milletler, barış sürecine yönelik bütüncül yaklaşımı sunmak ve bu konuda 

yardım sağlamak için Kasım ayında Tiflis’te kendi temsilciliğini açmıştır. 11 Mayıs 

1993’te BM Genel Sekreteri, Gürcistan’da Özel Temsilcisi olarak Edouard 

Brunner’in atanmasıyla örgüt himayesi altında barış sürecini başlatmıştır364. AGİT’in 

işbirliğiyle çalışması öngörülen Özel Temsilcisinin üç ana görevi bulunmakta: 

taraflar arasında ateşkesi yapmak, siyasi görüşmeler başlatmak ve bu süreçler için 

komşu ülkelerinden ve özellikle Rusya Federasyonu’ndan destek sağlamaktır. 

Birleşmiş Milletler himayesi altında sürdürülen Gürcü-Abhaz barış süreci 

desteklemek için örgütün ana organı olan Güvenlik Konseyi çeşitli kararlar alarak 

Ağustos 1993’te 858 sayılı kararla Gürcistan’da BM Gözetleme Misyonu 

(UNOMIG) oluşturmuştur. 88 askeri personelden oluşan bu misyon, Temmuz 

1993’te imzalanan ateşkes andlaşmasının uygulanmasını denetlemek, ateşkes 

ihlalleri incelemek, bu ihlalleri tarafların ortak girişimleriyle çözmek ve bu konuda 

raporlar hazırlamak görevleri verilmiştir365. Fakat, Eylül ayında yeniden başlayan 

çatışmalar nedeniyle UNOMIG’ın gözetleme çalışmaları durdurulmuştur. 

Böylece, değişik nedenlerle BM çerçevesinde barış koruma operasyonların 

oluşturulması sürecindeki gecikme tarafları rahatsız etmektedir. Bu gecikme 

nedenleri arasında çatışma tarafların etkili ateşkesin sağlayamaması yanında bölgede 

yerleştirilecek olan barış koruma operasyonları ne şekilde kurulacağı, barış gücüne 

sağlanacak katkılar ve operasyon yönetimi kimin üstleneceği tartışmalarıdır. 

Birleşmiş Milletler ve AGİK üyeleri olan Batı Devletler Gürcistan’da yapılacak bu 

                                                 
364 Birleşmiş Milletlerin Gürcü-Abhaz barış süreci hakkında ayrıntılı bilgiler için, bakınız: The Blue 
Helmets. A review of United Nations Peace-keeping, Third Edition, UNDPI, New York, 1996, s. 569-
588. 
365 BM Güvenlik Konseyi 858 sayılı kararı, [http://www.un.org/russian/documen]. 
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operasyonların Rusya tarafından üstleneceğine kuşkuyla bakarak Moskova’nın 

Güney Kafkaslarda özel sorumluluğun bulunmasına yanaşmamakta ve bunun neo-

emperyalizm eğilimleri olarak eleştirmektedirler366. Fakat, aynı zamanda Güney 

Kafkaslarda çatışmaları durdurmak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde barış 

gücünün oluşturulması mali kaynakların yetersizliği veya daha doğrusu katkılar 

sağlayabilecek Büyük Devletlerin bölgeyle yakından ilgilenmemesi nedeniyle çok 

zor olacaktır. AGİK ise, barış koruma operasyonları kurulma mekanizmasının henüz 

bulunmaması nedeniyle bu konuda yardımcı olamamaktadır. Rusya’nın Güney 

Kafkaslar politikasına baktığımızda, çatışmaların çıktığı ilk yıllarında bölgeye 

yönelik belirli ve istikrarlı bir yaklaşımın henüz oluşturmadığı görünmektedir. 

1993’te ‘RF Dış Politikası Konsepti’ ve ‘Yeni Askeri Doktrin’in kabul edilmesiyle 

‘yakın çevre’ ülkelerinde çatışmaların önlenmesi, etnik azınlıkların korunması ve 

BDT çerçevesinde barış koruma operasyonların oluşturulması gibi dayanaklarla bu 

konuda yeni dış politika yaklaşımı benimsenmiştir. Aynı zamanda, Bağımsız 

Devletler Topluluğu çerçevesinde eski Sovyet Cumhuriyetlerin (11 devletin) 

birleşmesi süreci tamamlanmasıyla bu örgüt çerçevesinde yapılacak barış gücü 

operasyonları için gerekli yapı ve dayanaklar da sağlanmış bulunmaktadır367. Rusya 

Federasyonu, Gürcistan’daki çatışmaları durdurmaya yönelik barış gücü 

oluşturulması ve bu barış koruma operasyonlarına uluslararası statünün 

kazandırılması için BM ve AGİK’ten izin ve destek sağlamaya çalışmaktadır. Fakat, 

Batı Devletlerin bu konuda desteğini kazandırmak zor olduğunu anlayan Moskova 

yönetimi, barış güçlerin yerleştirilmesi BM mandası olmadan BDT mandası altında 

                                                 
366 Dmitriy Danilov, “Rossiya v Zakavkazye: v poiskah mejdunarodnoi legitimatsii,” Sporniye 
granitsi na Kavkaze (Kafkaslarda tartışmalı sınırlar), Moskova ves Mir yayını, 1996, s. 163. 
367 Rusya’nın yeni dış politikası yaklaşımı ve BDT dayanakları hakkında yukarıda ‘SSCB Sonrası 
Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikası’ bölümüne bakınız, s. 40-41. 
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ve tarafların rızasını sağlayacak uluslararası andlaşma düzeyinde mümkün 

olabileceğini belirtmiştir368. Nitekim, 15 Nisan 1994’te Moskova’da yapılan BDT 

üye devletlerin Başkanlar Konseyinde çıkarılan Bildiride, üye devletler, Gürcü-

Abhaz çatışma bölgesinde BM himayesi altında barış güçlerinin acilen yerleştirilmesi 

gerektiği konusunda Güvenlik Konseyine çağrıda bulunmakta ve örgütün gerekli 

işlemler yapamadığında Kolektif Güvenlik Andlaşmasına taraf olan BDT devletleri, 

‘tarafların karşılıklı onay esasında’ bu görevi yerine getirmeye hazır olduğunu 

bildirmektedirler369.  

Aralık 1993’te BM himayesi altında başlayan üç dönem görüşmeler 

sonucunda taraflar arasında siyasi anlaşmaya varılmıştır. 4 Nisan 1994 tarihinde 

Rusya Federasyonu, BM ve AGİT temsilcilerin tanıklığında imzalanan ‘Gürcü-

Abhaz Çatışmasının Siyasi Çözüm Tedbirleri Hakkında Bildiri’nin 5. maddesinde 

“taraflar barış koruma operasyonlarının acilen açılması ve BM barış gücünde Rusya 

askeri birliklerin katılması isteklerini teyit etmekte,” ve “barış koruma operasyonun 

uygulanma planı çatışma taraflarla uyumlaştırılacağı” belirtilmektedir370. 14 

Mayıs’ta Moskova’da Gürcü ve Abhaz taraflar arasında imzalanan ‘Ateşkes ve 

Güçlerin Ayrılması Andlaşması’nda 4 Nisan ‘Bildirisi’ne atıfta bulunarak çatışma 

bölgesinde barış koruma operasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu’nun barış gücü 

ve UNOMIG tarafından üstleneceği belirtilmekte ve andlaşmanın ek protokolünde bu 

konuda ayrıntılar açıklanmaktadır371. BDT barış gücü hakkında ek protokolünde bu 

operasyonun görevi, ‘ateşkesin korunması ve bu konuda kesin uyumun sağlanmasına 
                                                 
368 Danilov, op.cit., s. 168. 
369 Ibid., s. 166-167. 
370 Zayavleniye o merah po politiçeskomu uregulirovaniyu gruzino-abhazskogo konflikta (Gürcü-
Abhaz Çatışmasının Siyasi Çözüm Tedbirleri Hakkında Bildiri), [http://www.abkhaziya.org/interorg_ 
pub/abkhvs_georg/zayav_meri.html]. 
371 Andlaşma metni için, bakınız: Soglaşeniye o prekraşenii ognya i razyedinenii sil (Ateşkes ve 
Güçlerin Ayrılması Andlaşması), [http://www.abkhaziya.org/interorg_pub/abkhvs_georg/soglash_ 
prekrash.html]. 
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azami çabalar harcamak’ ve ‘mülteci ve göçmenlerin yerlerine güvenli dönmelerine’ 

yardımcı olmak faaliyetlerini içermektedir. Protokolün 6 ve 7 fıkralarında, taraflar, 

BM Güvenlik Konseyinden andlaşmada anılan görevleri yerine getirmek amacıyla 

BM Gözlemci Misyonunun mandası genişletilmesi ve Gürcü-Abhaz çatışma 

bölgesinde BDT’nin kolektif barış güçlerinin kullanılması hakkında kararın 

alınmasını talep etmektedirler. Böylece, barış süreci çerçevesinde barış gücünün 

içeriği ve statüsüyle ilgili sürdürülen tartışmalarda çeşitli olanaklar değerlendirilerek 

şu üç olasılığı önüne sunulmaktadır372: 

1. Barış koruma operasyonu geleneksel uluslararası standartlarla BM 

tarafından yerine getirilecek ve barış gücün %25’i Rusya kontenjanıyla 

oluşturulacak; 

2. Barış koruma operasyonu BM Güvenlik Konseyi mandası altında 

yürütülecek ve çok uluslu barış gücünün çoğunluğu Rus askerlerinden oluşturulacak; 

3. Barış koruma operasyonu BM ve AGİT himayesi altında olacak ve Rusya 

barış gücü ve BM gözlemci misyonu tarafından yürütülecektir. 

Bu üç olasılıktan ikincisini oluşturmaya çalışan Rusya yönetimi, tartışmalarda 

kesin sonucun alınamaması nedeniyle barış sürecinin uygulanmaya konulmasında 

ortaya çıkan üçüncü şeklini desteklemeye başlamıştır. BM çerçevesinde Genel 

Sekreter aracılığıyla sürdürülen çeşitli görüşmeler sonucunda Güvenlik Konseyi, 30 

Haziran 1994’te alınan 934 sayılı kararında “BDT’nın çatışma bölgesinde katkılar 

sağlamaya başlamasını olumlu karşılamakta” ve 21 Temmuz 1994’te alınan 937 

sayılı kararında BDT ve Rusya’nın barış koruma operasyonu yeniden destekleyerek 

14 Mayıs’ta imzalanan ‘Ateşkes ve Güçlerin Ayrılması Andlaşması’nda tarafların 

                                                 
372 Danilov, op.cit., s. 165. 
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yaptığı başvurusu üzerinde UNOMIG’in sayısı 136 askeri gözlemcisine yükselterek 

misyonun görevi de andlaşmaya uygun şekilde genişletmiştir373. 

Gürcistan’ın Abhazya ile iç sınırında yerleştirilen barış koruma operasyonu 

BM Güvenlik Konseyi mandasının sağlanmamasına rağmen bu organın desteğiyle ve 

Birleşmiş Milletler himayesinde uygulandığı söylemek mümkündür. Güvenlik 

Konseyi, UNOMIG’ın görevlerini genişletirken, ateşkes andlaşmasının 

uygulanmasının denetlenmesi yanında ayrıca BDT’nin barış gücü operasyonu 

gözetleme göreviyle de yetkilendirmiştir. Böylece, Birleşmiş Milletlerin kısıtlı mali 

olanaklar nedeniyle yapamadığı barış koruma operasyonları, örgütün gözetimi 

altında bölgesel andlaşmalar aracılığıyla yerine getirilebilmekte ve bu konuda yeni 

bir modelin oluşturulduğu görünmektedir. BM Andlaşmasına baktığımızda VIII. 

Bölümde yerel uyuşmazlığın çözülmesi için bölgesel kuruluşlar ve andlaşmalardan 

yararlanacağı öngörülmüştür. Yalnızca, bu kuruluşlar uyuşmazlığın çözülmesinde 

barışçı yöntemler uygulayabilmekte ve zorlayıcı tedbirlerin kullanılması durumunda 

BM Güvenlik Konseyi’nin izni alınması gerekmektedir. Daha önce belirtildiği barış 

koruma operasyonlar uyuşmazlığın çözülmesinde barışçı yöntemi olarak kabul 

edilmekte ve dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan uyuşmazlık tarafların 

onaylarıyla uygulanabilmektedir. Gürcü-Abhaz uyuşmazlığa gelince, bölgede 

uygulanan barış koruma operasyonu, BM yönetimi ve personel uyruğu gibi 

konularda geleneksel kurallardan dışına çıkmakta, fakat, bölgede çalışan BM 

gözetleme misyonu bölgesel barış gücünün tarafsızlık tutumunun korunmasını 

denetleyerek barış gücünün genel niteliğin bozulmasını engellemektedir. Nitekim, 

ABD’nin BM Örgütünde Daimi Temsilcisi Madeline Albright, 1994’te Gürcistan’a 

                                                 
373 Bakınız: BM Güvenlik Konseyi 934 ve 937 sayılı kararları, [http://www.un.org/russian/documen]. 

 169



yaptığı resmi ziyaretinde Abhazya bölgesinde BM mandasıyla uygulanan barış 

koruma sürecini dikkatle izlediğini ve bu şemanın kendisi doğrulayacağı ümidiyle 

ileride de uluslararası uygulanmalarda kullanılabileceğini belirtmiştir374. 

Gürcü-Abhaz çatışması bölgesinde on yılı aşkın uygulanan barış koruma 

operasyonu tarafların ayrı tutması ve ateşkesin bozulmamasını sağlasa bile Moskova 

Andlaşmasında öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi bakımından zorluk 

çekmektedir. Mesela, UNOMIG’in gözlemlerine göre, barış gücünün 

konuşlandırıldığı tarafsız tampon bölgesinde ve bitişik topraklarda ortamın 

normalleşmesine rağmen gerginlik sürdürülmekte, aynı zamanda, Andlaşmada 

öngörülen, insani yardımların dağıtılması ve en önemlisi Gali bölgesi ve Abhazya 

genelinde mülteci ve göçmenlerin yerlerine dönmesi süreçleri çok yavaş gitmekte ve 

büyük zorluklarla karşılaşmaktadır375. Bunun temel nedeni barış sürecinin henüz 

sonuçlanmamış olması ve bu konuda daha çok endişelenen Abhaz tarafının 

Andlaşmada öngörülen bazı hususların uygulanmasına direnmesidir. 19 Ocak 

1996’da yapılan BDT üye devletlerin Başkanlar Konseyi toplantısında, Gürcistan’ın 

baskısıyla BDT’nin barış gücü mandasının Abhazya topraklarına genişletilmesi 

konusu incelenmeye alınması karalaştırılmıştır ve aynı zamanda kabul edilen 

“Gürcistan, Abhazya’da çatışmasının çözülmesi tedbirleri hakkında kararlar” 

belgesinde Moskova Andlaşması uygulanmasıyla ilgili Abhaz tutumunun 

kınanmasıyla bazı önlemler alınması öngörülmüştür. Abhaz yönetimi bu konuda 

Moskova’yı elleştirerek BDT’nın barış gücü mandasının genişletilmesini kabul 

etmeyeceği ve böyle bir kararın ancak iki tarafın onaylarıyla alınabileceğini 

                                                 
374 Danilov, op.cit., s. 169. 
375 The Blue Helmets…, s. 580-582. 
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belirtmiştir376. Barış sürecinde istediği gelişmeler göremeyen Gürcistan yönetimi 

Batı Devletlerin bu konuda yaptığı katkılarını elleştirirken Kosova örneğine işaret 

ederek mevcut barış koruma operasyonu AGİT ve NATO olanaklarına değiştirilmesi 

önerisi ortaya koymaktadır377. Nitekim, 2005’te Gürcistan parlamentosu BDT 

mandası altında yerleştirilen barış gücünün ülkeden çekilmesine kolaylık sağlayacak 

Gürcistan’ın BDT’den ayrılması konusu incelenmeye almıştır, fakat Tiflis yönetimi 

şu anda bu konunun hükümet gündeminde bulunmadığını belirtmiştir378. 

Sonuç olarak, Gürcistan çatışmalarında görev yapan barış koruma 

operasyonları ileride diğer uluslararası barış gücüyle değiştirilmesi olasılığının 

bulunmasına rağmen şu anda bölgede barışı sağlayabilecek tek bir olanak olması 

nedeniyle hem Gürcistan yönetimi hem de Batı Devletler Rusya barış güçlerinin 

çekilmesini desteklememektedirler. Dolayısıyla Tiflis’in Moskova’nın askeri 

varlığına karşı çıkması daha çok ülkede bulunan askeri üsleri ve ayrılıkçılara 

sağlanan askeri yardımlarla ilgili olmaktadır. 

 

2. Askeri Varlığı ve Silah Yardımları 

Sovyetler Birliği zamanında Gürcistan’da yerleştirilen dört askeri üssü Güney 

Kafkaslar Askeri Bölgesine bağlı olup NATO’nun Güney-Doğu (Türkiye) cephesine 

karşı SSCB’nin güney savunma hattını oluşturmaktaydı. Güney Kafkaslarda bulunan 

ve hava, deniz ve kara birliklerden oluşan askeri güçler SSCB’nin dağılmasıyla 1992 

Taşkent Andlaşmasına göre bu topraklarda kurulan yeni devletlerin yönetimine 

devredilirken bazıları Rusya’nın askeri üslere dönüştürülerek ülkelerde kalmaya 

                                                 
376 Ibid., s. 583. 
377 Tina Gogeliani, “Rol Zapada v uregulirovanii gruzino-abhazskogo konflikta (Gürcü-Abhaz 
çatışmasında Batının rolü),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 60. 
378 “Gruziya vıhodit iz SNG (Gürcistan BDT'den çıkmaktadır),” [http://www.vz.ru/top/]. 
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devam etmekteydi. Böylece, Gürcistan’da bulunan Rus askeri birlikler Batum ve 

Ahalkalaki’de motorize tümeninden oluşan 12 ve 62 sayılı askeri üslerine, Vaziani 

(Tiflis yanında)’de motorize alayı ve Gudaut (Abhazya)’ta hava indirme alayı ile 

takviye edilen stratejik hava alanları 137 ve 50 sayılı hava üslerine dönüştürülmüştür. 

Aynı zamanda 1999’a kadar Türkiye-Gürcistan kara sınırında Sınır Muhafız birlikleri 

ve Oçamçir’de Deniz Muhafız üssü de bulunmaktaydı379. 

Gürcistan’ın SSCB’den ayrılması başladığı dönemde ülke parlamentosu 17 

Eylül 1991’de Gürcistan’da konuşlandırılan Sovyet askeri birliklerine ‘işgalci 

statüsü’ vererek ülkeden çekilmesiyle ilgili görüşmeler başlatma kararı almıştır380. 

1992’de iktidara gelen Şevarnadze yönetimi Rus askeri birliklere ‘işgalci’ sıfatını 

kullanmamasına rağmen askeri üslerinin ülkeden çıkarılması planını hazırlama kararı 

imzalamıştır. Fakat, 1993’te Tiflis’in Moskova ile yakınlaşma dönemi başladığında 

Gürcistan’ın BDT ve Kolektif Güvenlik Andlaşmasına üye olmasıyla Şevarnadze 

yönetimi Rus askeri birliklerin ülkedeki durumunu yasallaştırmasına gitmiştir. Şubat 

1994’te Gürcistan-Türkiye sınırında Rus Sınır Muhafızların konuşlandırılması ile 

ilgili andlaşma imzalanarak BDT’nın kolektif barış gücünün Abhazya’da 

yerleştirilmesiyle Rus askeri birliklerine Gürcistan’da askeri üssü statüsü verilmiştir. 

Yapılan andlaşmada Gürcistan yönetimi, Rusya askeri üslerin 25 senelik kalacağına 

razı olup andlaşmanın onaylanması Abhazya’da merkez yönetim yetkilerinin yeniden 

kurulmasına bağlamıştır381. Bugüne dek bu andlaşma Gürcistan parlamentosu 

tarafından onaylanmadığı ve Rusya askeri üslerinin yalnızca hükümetin yetkilerine 

                                                 
379 Minasyan, “Problemı ograniçeniya i kontrolya nad voorujeniyami na Yujnom Kavkaze (Güney 
Kafkaslarda silahlanmanın denetim ve sınırlanması sorunları),” s. 41. 
380 David Darçiaşvili, Tamara Pataraya, “Vozvraşeniye v Evropu? Nekotorıye aspektı oriyentatsii 
sistemı bezopasnosti Gruzii (Avrupa’ya dönüş mü? Gürcistan güvenlik sisteminin bazı yönlendirme 
boyutları), Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(13), 2001, s. 69. 
381 Ibid., s. 74. 
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dayanarak ülkede kaldığı görünmektedir. Bu durum bir yandan da, Tiflis ve Moskova 

arasında 1994’te imzalanan ‘Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Andlaşması’nın 

Gürcistan parlamentosunda hemen onaylanmasına rağmen Rusya’da bu konudaki 

gelişmenin sağlanmamasından kaynaklandığı söylenmektedir382. 1999’dan itibaren 

Gürcistan yönetimi, Rusya askeri üslerinin ülkeden çıkarma süreci başlatarak Kasım 

ayında İstanbul’da yapılan AGİT zirvesinde Rusya ile Vaziani ve Gudaut üslerinin 

Temmuz 2001’e kadar ülkeden çıkarılması ile ilgili andlaşmayı imzalamıştır383. 

Rusya için askeri üslerinin önemine bakınca, ilk önce Gürcistan’da 

konuşlandırılan askeri birliklerin SSCB’nin güney savunma hattının bir devamı olup 

Ermenistan (102 nolu askeri üssü) ve Azerbaycan (Gabalinsk İstasyonu) 

topraklarında bulunan Rusya’nın Güney Kafkaslar Askeri Grubunun önemli bir 

parçasıdır. Stratejik açıdan önemi koruyan bu üsler, sembolik sayıda askerler (toplam 

5000 kişi) bulundurmasına rağmen, bölgeye tehdit oluşturulması halinde kısa bir 

sürede Vaziani ve Gudaut hava üsleri sayesinde büyük askeri güçleriyle takviye 

edilebilmektedir. Aynı zamanda, bu üsler, Rusya’nın Güney Kafkaslardaki varlığı 

bakımından Ermenistan ile oluşturduğu kuzey-güney mihverinin önemli bir 

bağlantısını sağlamaktadır384. Diğer yandan, Gürcistan’daki askeri üsler genelde 

azınlıkların yaşadığı bölgelerde yerleştirilmiş olması, bu azınlıkların bir istikrar 

güvencesi olarak algılanmaktadır385. Mesela, Gürcistan’ın güneyinde %90’a yakın 

Ermenileri yaşadığı Djavaheti bölgesindeki Ahalkalaki üssü ve çoğunluğu Müslüman 

Gürcülerden oluşan Acarya’daki Batum üssü olduğu gibi. Fakat, Acarya Özerk 

                                                 
382 Kahaber Dzebisaşvili, “Rossiysko-Gruzinskiy dialog: buduşeye nepredskazuyemo (Rus-Gürcü 
görüşmesi: gelecek belirsiz),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(9), 2000, s. 60.  
383 Malışeva, “Problemı bezopasnosti na Kavkaze (Kafkaslarda güvenlik sorunları),” s. 50. 
384 Pata Djinçaradze, “Nekotorıye aspektı situatsii v Gruzii v kontekste vozmojnogo vıvoda 
Rossiyskih voennıh baz iz regiona (Rusya’nın askeri üslerinin bölgesinden çıkarılması bağlantısında 
Gürcistan durumunun bazı boyutları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 138. 
385 Ibid., s. 139-142. 
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Cumhuriyeti Başkanı olan ve Tiflis yönetimine ana muhalefeti oluşturan Abaşidze, 

Rus Askerleriyle olan iyi ilişkilerine sürekli sığınmasına rağmen 2003’te iktidara 

gelen yeni Gürcistan yönetimi karşısında Rusya desteğinden mahrum kalarak 

Başkanlıktan çekilmek zorunda kalmıştır386. Durumun öteki tarafına baktığımızda, 

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde konuşlandırılan askeri birliklerin azınlıkların 

ayrılıkçı hareketleri desteklemesinde önemli rolü bulunduğu iddia edilmektedir387. 

Mesela, Sovyetler Birliği zamanından Güney Osetya’da bulunan Rus askeri birlikler, 

ülkeden çekilmesiyle bölgede ayrılıkçı isyancılara silah ve askeri malzemeler 

sağlamışlar. Benzer şekilde Abhazya’da bulunan ve SSCB’nin dağılmasıyla Rusya 

askeri üssüne dönüşen Gudaut’taki askeri birlikler Abhazlara önemli silah yardımı 

sağladığı ve bazı kaynaklara göre, ayrılıkçıların tarafında savaştığı bile iddia 

edilmektedir388. Bu nedenle 1999’da Rusya’nın askeri üslerin çıkarması süreci 

başladığında Gürcistan yönetimi, ilk önce önemli stratejik havaalanı olan Vaziani 

üssü (muhtemelen NATO girişimiyle) ve Abhaz barış sürecinin ilerlememesi 

nedeniyle Gudaut üssünün ülkeden çekilmesini istemiştir. Böylece, Gürcistan’daki 

Rusya askeri üsleri, stratejik varlığını korunmasını sağlamak amacı yanında 

Moskova’nın Tiflis üzerinde baskı araçlar olarak da kullandığı görünmektedir. 

2003’te Saakaşvili yönetimin iktidara gelmesiyle Gürcistan dış politikasının 

Batı yönüne kayması eğilimi önemli şekilde belirlenmeye başlamıştır. 2005 yılında 

yeniden alevlenen Rus askeri üsleriyle ilgili tartışmalar sonucunda ABD’nin 

sağladığı desteğe dayanarak Gürcistan yönetimi Moskova’dan acilen bu konuda 

anlaşmaya varılmasını istemekte, aksi halde 15 Mayıs’tan itibaren üslerin bloke 

                                                 
386 “Kadife Devrim Acarya’da,” Radikal, 6 Mayıs 2004, s. 11; Radikal, 20 Mayıs 2004, s. 10. 
387 Darçiaşvili, Pataraya, op.cit., s. 68. 
388 Dzebisaşvili, op.cit., s. 61. 
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edilip yasadışı duruma geleceğini uyarmıştır389. Mayıs 2005’te ABD Senatosu 

tarafından alınan ‘Gürcistan topraklarından Rusya askeri üslerinin çıkarılması ile 

ilgili karar’da Rusya yönetiminin 1999 AGİT’in İstanbul zirvesinde yapılan 

andlaşmaya uymadığı anımsatılarak “Rusya’nın Gürcistan’da askeri varlığına son 

verecek andlaşma görüşmelerinde ABD’nin Gürcistan’ı desteklemeye devam etmesi 

gerektiği” belirtilmektedir390. Yoğun görüşmeler sonucunda üslerin yasadışı durumu 

ilanına başvurulmadan Mayıs 2005’te taraflar, Ahalkalaki ve Batum askeri üslerinin 

Gürcistan ülkesinden çekilmesi Haziran ayından başlayarak 2008 yılında 

tamamlanacağı üzerinde anlaşmışlardır. Anlaşmaya göre, Gürcistan’da bulunan ve 

15 Mayıs’tan itibaren çıkarılma rejimine geçen askeri üslerinden 142 zırhlı araç, 

askeri objeler ve diğer bazı silah ve malzemeler Gürcistan’a devredilerek üç yıl 

içerisinde bütün askeri birlikler ve silahların Ermenistan üssüne ve Rusya’ya 

çekilecektir391. Sonuç olarak, Rusya’nın Gürcistan ile sağladığı andlaşması 

dolayısıyla askeri üsleriyle ilgili hukuki sorunların artık bulunmayacağı ve bu 

araçların müdahale amacıyla da kullanmayacağını söylemek mümkündür. Ancak, 

Gudaut üssünün kapatılmasının gecikmesi ve varlığının uzatılmasında olduğu gibi 

Ahalkalaki ve Batum üslerinin çekilme sürecinde hangi gelişmeler yaşanacağı henüz 

belli değildir. BM Genel Kurulun 14 Aralık 1974 tarihli 3314(XXIX) sayılı kararında 

kabul edilen ve bugün uluslararası hukukun örf ve adet kuralı haline gelen ‘Saldırı 

Tanımı’nda 3 maddesinin “e” bendinde öngörülen “bir devletin diğer bir devletle 

yapılan andlaşma üzerinde davet eden devletin ülkesinde bulundurduğu silahlı 
                                                 
389 “Moskva i Tbilisi ne dogovorilis po voennım bazam (Moskova ve Tiflis askeri üsleri hakkında 
anlaşamadılar),” [http://top.rbc.ru/], 16.04.2005; “Rossiya mojet pribegnut k jestkim meram v 
otnoşenii Gruzii (Rusya Gürcistan’a karşı sert tedbirlere başvurabilecektir),” [http://top.rbc.ru/], 
14.05.2005.  
390 “SŞA vstali na storonu Gruzii v spore o voennıh bazah (ABD askeri üsleri tartışmasında Gürcistan 
tarafında yer almıştır),” [http://top.rbc.ru/], 14.05.2005. 
391 “Bazı v Batumi i Ahalkalaki gotovyatsa uyti (Batum ve Ahalkalaki üsleri gitmeye hazırlanıyor),” 
[http://top.rbc.ru/], 30.05.2005. 
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kuvvetlerinin, andlaşmada öngörülen koşullar dışında kullanılması veya andlaşma 

süresinin sona erdiğinde bu ülkede varlığının devam etmesi,” durumu saldırı eylemi 

olarak değerlendirilmektedir. Böylece, Rusya’nın askeri üsleri andlaşmada öngörülen 

koşullar dışında ülkede kalmaya devam edecekse ve Gürcistan yönetimi bu askeri 

varlığı ‘yasadışı’ olduğunu ilan edecek olursa uluslararası hukuka aykırı bir durum 

yaratılacak ve Rusya’yı saldırgan konumuna getirme olasılığı ortaya çıkacaktır. 

Rusya’nın Gürcistan’da askeri varlığıyla bağlantılı olan ve bu ülkeye 

müdahale faaliyetleriyle ilgili olan diğer bir konu Abhazya ve Güney Osetya ayrılıkçı 

hareketlerine silah ve askeri yardımların sağlanmasıdır. Daha önce belirtildiği gibi 

1992 Taşkent Andlaşması dolayısıyla Gürcistan ülkesinde bulunan Sovyet 

Ordusunun askeri mirası büyük bölümü yeni bağımsız yönetime devredilecektir. 

Fakat, ülkede kalmaya devam eden Rus askeri birlikler bu mirasın önemli bölümü 

ellerinde bulundurmaya devam etmekte ve bazı birliklerin çekilmesiyle silahların 

yerel yönetimlere bırakılmakta veya yasadışı olarak satılmaktaydı. Bu gelişmenin 

önemli bir nedeni silahların devretme ve çekilme sürecinin kontrolden çıkmış olması 

ve gerekli mali olanakların sağlanmamasıdır. Böylece, SSCB’nin henüz dağılmadığı 

dönemde yeni Gürcistan yönetimi bazı askeri stoklarını zorla ele geçirmesi yanında 

Güney Osetya ve Abhazya’da başlayan çatışma ve gerginlik nedeniyle bölgelerin 

hızla silahlanması süreci başlamıştır. Güney Osetya’da bulunan Rus askeri birliklerin 

çekilmesiyle silah ve askeri malzemelerin önemli bölümü yerel yönetime bıraktığı 

görünmektedir. Aynı zamanda, Kuzey Osetya (Rusya) ve Güney Osetya arasında 

bulunan Rok tuneli aracılığıyla bölgeye önemli miktarda silah, askeri malzeme ve 

diğer yardımlar yanında Kuzey Osetya’dan gönüllü asker desteği de sağlamaktaydı. 

Bazı kaynaklarda, 2004 yılı gelince, Güney Osetya yönetiminin elinde 17 tane T-55 
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ve T-72 tipi tankı, 80’e yakın zırhlı araç, 25’ten fazla top, 5 tane “Gvozdika” ve 4 

tane “Grad” top sistemlerin yanında 5000 otomatik silahın bulunduğu ve Ağustos 

2004’te alevlenen çatışmalar sırasında bölgeye 10 tank, “Strela-2M” ve “İgla” 

sistemlerin gönderildiği belirtilmektedir392. Abhaz-Gürcü çatışmalarda ise Abhaz 

tarafında çok sayıda gönüllü askerler arasında Basayev’in meşhur “Abhaz taburu” 

savaştığı bilinmekte ve bu savaşta Abhazların zafer kazanması ancak Rusya’nın 

önemli askeri yardımlarla mümkün olabilmektedir. Mesela, Rusya’nın bazı hava 

uçaklarının ve deniz güçlerinin kullanılması yanında Gudaut’ta konuşlandırılan Rus 

askeri üssü aracılığıyla önemli askeri yardımlar sağlandığı iddia edilmektedir393. 

“The Millitary Balance 2002-2003” kaynaklarına göre, Abhazya’da 50’den fazla T-

55 ve T-72 tankı, 86 zırhlı araç, yaklaşık 100 top, 6 tane Su-25 savaş uçağı, 3 

helikopter ve yaklaşık 20 küçük gemi bulunmaktadır394. Bu kadar çok sayıda askeri 

yardımların yapılması, bir yandan gayri resmi olanaklardan sağlanması ve abartılmış 

olmasıyla birlikte yine de Rusya yönetiminin desteği olmadan mümkün değildir. 

Gürcistan’da konuşlandırılan Rus askeri üslerinin denetimsiz kalmasıyla bu konuda 

baş zanlısı olması nedeniyle Tiflis Moskova’dan ülkede yapılan silah transeferlerinin 

Gürcistan yönetiminin bilgilendirilmesi ve onayına bağlanmasını istemekte ve 

özellikle bu yüzden Rusya’nın askeri varlığına karşı çıkmaktadır395. 

Sonuç olarak, Rusya Federasyonu, Gürcistan’daki çatışmalarda önemli 

arabulucu ve barış koruma gücünün temsil etmesine rağmen aynı zamanda ülkede 

askeri varlığını korumak için ayrılıkçı hareketlerine yardım sağlayarak müdahale 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fakat, bu faaliyetlerin direk ‘askeri müdahale’ 

                                                 
392 Soldadze, op.cit., s. 52. 
393 Dzebisaşvili, op.cit., s. 60. 
394 Malek, op.cit., s. 13. 
395 Darçiaşvili, Pataraya, op.cit., s. 68-69. 
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niteliğinde olmayarak ‘dolaylı müdahale’ kategorisine girmektedir396. BM Güvenlik 

Konseyi, Gürcü-Abhaz çatışması konusunda aldığı 876 sayılı kararının 8. bendinde, 

“bütün devletleri, kendi topraklarından veya kendi yetkiler altında bulunan kişiler 

aracılığıyla Abhaz tarafına insani yardım dışında herhangi bir yardımın 

sağlanmamasına ve özellikle herhangi silah ve cephanelerin gönderilmesinin 

engellenmesine çağırmaktadır”. Rusya’nın ihlal ettiği ve hukuki bağımlılığı 

açısından tartışmalı olan bu Güvenlik Konseyi kararı, daha çok siyasi yükümlülük 

niteliğinde olmaktadır. Böylece, Rusya’nın gayri resmi araçlarla isyancılara sağladığı 

askeri yardımların BM Andlaşmasının madde 2/4’te öngörülen kuvvet kullanma 

yasağının en düşük seviyesi olan ‘dolaylı müdahale’ kategorisine girerek jus cogens 

niteliğinde olan yasağını ihlal etmeden yalnızca uluslararası hukuk kurallarına aykırı 

olmaktadır. 

 

D. Tacikistan İç Savaşına Müdahale 

1. İç Çatışmalar ve Self-Determinasyon Sorunu 

Mart 1990’da toplanan SSCB Milletvekillerinin III Toplantısında (Syezd), 

devletin siyasi düzeninde Komünist Partisinin “önderlik ve yönlendirici” rolünü 

belirleyen Sovyetler Birliği Anayasası’nın 6. maddesinin iptal edilmesi ülkede 

değişik siyasal partilerin ve siyasi örgütlerin oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Bu 

gelişme çerçevesinde Haziran ayında Astrahan’da yapılan Sovyetler Birliği 

Müslümanlarının Kurultayında İslam Yeni Doğuş Partisi (İYDP) oluşturma kararı 

alınmıştır ve Ekim ayında Partinin Tacikistan Şübesi kurulmak üzere Tacikistan 

Yüksek Kuruluna başvuru yapılmıştır. Tacikistan parlamentosu bu başvuruyu 

                                                 
396 Bakınız: Başeren, op.cit., s. 100-102. 
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inceleyerek, Cumhuriyet Anayasası ve yasalarında öngörülen dini kuruluşların siyasi 

yaşamına katılmasını yasaklayan hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ülkede 

İYDP’nin faaliyetleri yasaklamıştır397. Buna rağmen İslamcı hareketlerin aktivist 

grubu, 6 Ekim 1990’da Çortut köyünde Partinin kuruluş konferansı izinsiz yaparak 

ülke çapında yer altında faaliyetler sürdürmeye devam etmektedir. Eylül 1991’de 

bağımsızlığı ilan eden Tacikistan’da İslami hareketler Tacikistan’ın İslam Yeni 

Doğuş Partisi (TİYDP) adı altında ülkenin resmi yönetimine karşı muhalifet 

faaliyetlerini başlatmıştır. Günlerce sürdürülen miting ve gösterişlerin baskısıyla 22 

Ekim’de Tacikistan Yüksek Kurulu dini özelliği bulunan partilerle ilgili yasaların ve 

daha önce bu faaliyetleri yasaklayan kararları yürürlükten kaldırmıştır398. 26 

Ekim’de ilk resmi Kurultayı yapan TİYDP, 1992 yılı başladığında diğer layik 

muhalifleri olan Tacikistan Demokrat Partisi (TDP), “Rastohez” hareketi ve “Layli 

Badahşon” örgütüyle komunist iktidarına karşı ortak siyasi cephe oluşturmuştur. 

Mayıs ayında Tacikistan Başkanı Rahmon Nabiyev’in muhalifete karşı baskılar 

uygulaması, TİYDP’nin karşı saldırılara geçmesiyle çatışmaların başlamasına neden 

olmuştur399. 

1991 Sonbaharında yoğunlaşan siyasi mücadele 1992 İlkbaharında 

gerginliğin tırmanmasıyla muhalefet üzerinde baskılara dönüşerek 5 Mayıs’ta ülke 

çapında ‘olağanüstü hali’nin ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkan 

Nabiyev, kendi taraftarlarına 1700 otomatik silahı dağıtarak güvenlik güçleri 

içerisinde özel taburun oluşturulması kararı vermiştir. Devlet yönetiminin 
                                                 
397 Saodat Olimova, “İslamskaya partiya vozrojdeniya v meştadjikskom konflikte i ego uregulirovanii 
(Tacik çatışmasında ve onun çözülmesinde İslam Yeni Doğuş Partisi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, 
No: 1(13), 2001, s. 132. 
398 Ibid., s. 133. 
399 Çatışma olaylarının gelişmesi için, bakınız: V. Buşkov, D. Mikulskiy, Anatomiya grajdanskoi 
voynı v Tadjikistane (Tacikistan içsavaşının anatomisi), Moskova, Rusya Bilim Akademisi Etnoloji ve 
Antropoloji Enstitüsü, 1996: “Graşdanskaya voina v respublike: obşiy hod sobıtiy (Cumhuriyette iç 
savaş: olayların genel akışı)” ile ilgili bölümü, [http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush.shtml]. 
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yasaklarına rağmen 10 Mayıs 1992’de Duşanbe’de toplanan ve bazıları silahlanmış 

olan 50000 muhalifet taraftarı devletin Milli Güvenlik Komitesi (eski KGB) binasına 

yürüyerek Tacikistan güvenlik güçleriyle ve binayı koruyan Rus askerleriyle 

çatışmaya girmiştir. 8 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanmasıyla kısa bir sürede 

püskürtülen muhalifler başkent meydanına çekilerek yönetimle görüşme talebi 

yinelemişlerdir. 11 Mayıs’ta yapılan görüşmeler sonucunda tarafların yeni hükümet 

oluşturması ve 8 kabine üyeliği muhalefete verilmesine anlaşmasına rağmen ülkede 

çatışmaların başlamasını engellememiştir. Mayıs sonundan itibaren ülkenin değişik 

yerlerinde yönetim ve muhalefet yanlısı grupların bölgelerde yönetimlerin ellerine 

geçirmesi haberleriyle gerginliği tırmanarak Haziran’da İslamcı gruplar ve yönetim 

taraftarları arasında büyük çaplı çatışmalar başlamıştır400. Muhalefet güçlerinin 

büyük bölümü İslamcı savaşçılardan oluşmakta ve genel olarak Karategin, Pri-

Pamirye ve Dağlık-Badahşan Bölgesinden desteklenmektedir. Kominist yönetimi 

tarafından kurulan “Halk Cephesi” ise daha çok Kulyab, Leninabad ve Gissar güçleri 

koalisyonundan oluşmaktadır. Aynı zamanda, her iki taraf ülkenin değişik 

bölgelerinde siyasi görüşler itibariyle taraftar ve savaşçı desteği sağlamaktaydı. 

Sovyetlerin Afganistan savaşı sonrasında Tacikistan’da konuşlandırılan Rusya’nın 

201 nolu tümeninin resmi yönetimi desteklemesi ve ülkede acımasız çatışmalardan 

kaçan sivil halkın bu askeri birliklerin korunmasına sığınması Rus askerlerinin 

tarafını belirlemiştir401. Böylece, daha önce azınlıklara karşı omayan muhalefet 

yöneticiler, “Rus işgalcilere” karşı sloganlar atarak ülke nüfusunun yaklaşık %35’ini 

(%25 Özbekler, %10 diğerleri) oluşturan azınlıkları endişelendirmeye başlamıştır. 

                                                 
400 Aleksandr Knyazev, İstoriya afganskoi voinı 1990-h godov i prevraşeniye Afganistana v istoçnik 
ugroz dlya Tsentralnoi Azii (1990 Yıllarının Afgan Savaşın Tarihi ve Afganistan’ın Orta Asya için 
Tehditler Kaynağına Dönüşmesi), Bişkek, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi Yayını, 2001, s. 141-142. 
401 Ibid., s. 143. 
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1992 yılın sonuna gelince, iktidarın Halk Cephesi, Rus ve Özbek askeri birliklerin 

desteğiyle muhalifet güçlerini geleneksel etki bölgesine ve Tacik-Afgan sınırı dışına 

püskürtmüşler. Kasım 1992’de Komünistler başkent Duşanbe’yi ellerine 

geçirmesiyle Tacikistan Yüksek Kurulunun barışma toplantısını yaparak muhalefet 

yetkilerini geleneksel topraklarda sınırlandırmıştır. 1993’te çoğu Afganistan 

kuzeyinde toplanan muhalefet güçleri Birleşik Tacik Muhalefeti (BTM) koalisyonu 

kurarak iktidara karşı hem ülke dışından hem ülke içinden savaşmaya devam 

etmekteydi. 1993-1994 yıllarında yoğun çatışmalar sürdüren BTM, etkin güçleri 

bulundurmasına rağmen ülkenin insan kaynaklarına yalnızca 1/3’e sahip olması ve 

Rus askerlerin komünistleri desteklemesi nedenleriyle bu savaşta zafer kazanmanın 

zor olacağını anlayarak 1994’te Duşanbe yönetimiyle barış görüşmelerine razı 

olmuştur. Eylül 1994’te imzalanan geçici ateşkes andlaşmasının her dönem için 

uzatılmasına rağmen 1997’de nihai barışın yapılmasına kadar her iki taraf, barış 

görüşmelerde üstünlük durumu sağlamak için çatışmaları sürdürmeye devam ettiği 

görünmektedir. 

27 Haziran 1997’de Moskova’da imzalanan ‘Barışın ve ulusal uyumun 

kurulması hakkında genel andlaşması’nda yönetim ve muhalefet güçleri iktidar 

paylaşımına giderek yönetim organlarında mevkilerin %30’u BTM temsilcilerine 

ayrılmıştır. Bunun yanında andlaşmaya göre, devletin Seçim ve Referandumun 

Yapılmasıyla İlgili Merkez Komisyonu üyelerinin %25’i muhalefet temsilcilerinden 

oluşacaktır. Aynı zamanda, barış görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varılan değişik 

konuların uygulanması, taraflar arasında karşılıklı güvenin oluşturulması ve ülkedeki 

siyasi güçler arasında geniş diyaloğun sağlanması için geçiş döneminde çalışacak 

olan geçici bir organ Ulusal Barışma (Uzlaşma) Komisyonu kurulmuştur. Tarafların 
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temsilcileriyle oluşan Ulusal Barışma Komisyonu, 3 yıl boyunca çatışmalar siyasi 

sürece dönüştürülmek ve tartışmalı konularda uzlaşma sağlamak amacıyla çeşitli 

sorunların siyasi çözümü bulmasına yardımcı olmuştur402. Böylece, ortak uzlaşma 

süreci sonucunda oluşturulan yeni yönetim düzeninde layik devlet ve dini siyasi 

örgütlerin bir arada toplanması başarılmıştır. Tacikistan Anayasasının 1999’da 

yapılan değikliğinde madde 1’de devletin “layik cumhuriyet” şeklinden bahsedilmesi 

yanında madde 28’de “vatandaşların siyasi partileri kurma hakkı” hükmüne, bu 

siyasi örgütlerin “demokratik, dini ve ateyist niteliği” taşıyabileceği eklenmiştir403. 

Fakat, bu durumun ileride devletin hukuki-siyasi sisteminin gelişmesi üzerinde hangi 

etkiler yapacağı belirsizdir. 

Sonuç olarak, Tacikistan iç savaşı ülke halkının değişik grupların iktidar 

mücadelesi olarak ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığı yeni kazanan devletinde iktidarı 

ellerinde bulunduran Komünist yönetimi siyasal mücadele sürecinde muhalefet 

güçlerini baskı altında tutarak, devlet egemenliğinin kaynağı olan ülke halkının self-

determinasyon hakkını çiğnemiştir404. Ülkenin bütün halkı ve siyasal güçlerin siyasi 

süreç çerçevesinde devlet yönetimine katılmasının engellenmesinden kaynaklanan 

Tacikistan’ın self-determinasyon sorununda çatışmaların başlamasıyla bölgesel 

niteliği ve bir ölçüde etnik özelliği de ortaya çıktığı görünmektedir. Fakat, 1997’de 

yapılan barış andlaşmasında muhalefetin temsilcilik hakkının genişletilmesiyle 

çatışmaların çözülmesi sağlanmış bulunmaktadır. Böylece, Tacikistan içsavaşının 

temel nedeni belirli bir etnik grubun self-determinasyon hakkı değil ülke 

                                                 
402 Aşurboi İmomov, “Ukrepleniye politiko-pravovıh osnov nezavisimosti Respubliki Tadjikistan 
(Tacikistan Cumhuriyeti bağımsızlığının siyasi-hukuki dayanakların pekiştirilmesi),” Tsentralnaya 
Aziya i Kavkaz, No: 3(15), 2001, s. 149. 
403 Ibid., s. 150. 
404 Halkın self-determinasyon hakkı ile ilgili, bakınız: yukarıda ‘Uluslararası Hukukta Self-
Determinasyon Kavramı’ başlığı altında s. 57-69. 
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bölgelerindeki siyasi güçlerin yönetime katılma hakkından kaynaklanan ‘temsilli 

self-determinasyon’ süreci olmaktadır405. 

 

2. Rusya ve Barış Koruma Operasyonları 

1992’de Tacikistan’da içsavaşın patlamasıyla, Tacik yönetimin çağrısı 

üzerinde Kasım ayında Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan BDT çatısında 

Kolektif Barış Gücünün kurulması kararı almıştır. Barış gücünün temel yükü Rusya 

üstlenmesine rağmen bazı BDT devletlerinin bu güce katkı sağlanacağı 

öngörülmüştür406. Tacikistan’a asker gönderme kararı BDT’nin değişik aşamalarında 

alındığı görünmektedir. İlk önce, 22 Ocak 1993’te Tacikistan’da konuşlandırılan 

Rusya Sınır Muhafız güçleri Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın Sınır Muhafız 

kontenjanlarıyla takviye edileceği kararlaştırılmıştır, 24 Eylül 1993’te BDT’nin 

Tacikistan’da barış koruma güçlerinin oluşturulması ile ilgili kararı alınmıştır ve 24 

Nissan 1994’te iki uygulanma kararı onaylanmıştır407. 24 Eylül 1993’te Moskova’da 

yapılan BDT toplantısında, BDT’nin Tacikistan’da Kolektif Barış-koruma Güçleri 

Rusya, Kazak, Kırgız ve Özbek kontnjanlarından oluşacak ve şu Mandasıyla görev 

yapacak: 

a) Tacikistan’da genel durumu istikrarlığa kavuşturmak ve çatışmanın siyasi 

çözümü sağlanmaya yönelik ilgili bütün taraflar arasındaki görüşmelerde 

(diyaloğunda) ilerlemeye elverişli koşullar yaratmak amacıyla Tacik-Afgan 

sınırındaki durumun iyileştirilmesine yardımcı olmak; ve 

                                                 
405 Self-determinasyon türleri ile ilgili, bakınız: ‘Soğuk Savaş Sonrası Self-Determinasyon Hakkı’ 
başlığı altında s. 68. 
406 Saodat Olimova, “Tadjikistan-Rossiya: ot ‘razvoda’ k integratsii (Tacikistan-Rusya: ‘ayrılık’tan 
integrasyona,” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(9), 2000, s. 44. 
407 Faruh Karimov, “Mirotvorçeskiye operatsii Rossii i SNG na territorii Respubliki Tadjikistan 
(Tacikistan Cumhuriyeti topraklarında Rusya ve BDT’nin barış gücü operasyonları),” 
[http://www.lawbook.by.ru/magaz/prtp/0301/15.shtml]. 
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b) acil yardım ve diğer insani yardımların götürülmesi, korunması ve 

dağıtılmasında yardımcı olmak, devamlı ikametgah yerlerine mültecilerin güvenli 

dönmeleri için koşullar yaratmak ve uzun dönemli amaç için gerekli olan yapı ve 

diğer hayati önemdeki kolaylıkları korumak408. 

Birleşmiş Milletlerin Tacikistan çatışmalarıyla ilgilenmesi Tacikistan ve 

Özbekistan çağrıları üzerinde Örgütün Genel Sekreteri’nin Eylül 1992’de bölgeye 

inceleme komisyonu göndermesiyle başlamıştır409. Komisyon incelenmelerine 

dayanarak Kasım ayında Birleşmiş Milletler ‘iyi niyetler’ misyonunun (good-offices 

mission) Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’nda 

yaptığı görüşmeler sonucunda 21 Ocak 1993’ten itibaren siyasi, askeri ve insancil 

memurlardan oluşan Birleşmiş Milletler grubu Tacikistan’da çalışmaya başlamıştır. 

Nisan ayında BM Genel Sekreterin Tacikistan için Özel Temsilcisi olarak İsmat 

Kittani atanarak, “ateşkes andlaşması sağlamak ve uygun uluslararası gözetim 

mekanizmaları üzerinde tavsiyelerde bulunmak; bütün ilgili tarafların tutumlarını 

belirlemek ve siyasi çözüm için görüşme sürecinin oluşturulmasında iyi yetkilerin 

kullanılmasını sağlamak; ve bu amaçların sağlanmasıyla ilgili komşu ülkeler ve diğer 

tarafların yardımları tespit etmek” görevleriyle yetkilendirilmiştir410. 1993’te Birleşik 

Tacik Muhalefetinin Afganistan’a çekilmesine rağmen ülke içinde ve Tacik-Afgan 

sınır bölgelerinde yoğun çatışmaların sürdürülmesi hem savaşan taraflarda hem de 

barış gücü askerleri ve sivil halk arasında büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu 

gelişme, Rusya ve Özbekistan’ın Tacikistan yönetimi üzerinde baskı yapmasına ve 

tarafların görüşme masasına oturmasına zorlamıştır. Özel Temsilcinin mekik 

diplomasi sonucunda BM aracılığıyla ve Rusya Federasyonu ve diğer bölge 
                                                 
408 The Blue Helmets…, s. 593. 
409 BM’in Tacikistan barış süreci konusunda ayrıntılı bilgiler için, bakınız: The Blue Helmets…, s. 
591-607. 
410 Ibid., s. 592. 
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devletleri desteğiyle Mart 1994’te Moskova’da ‘Tacik-arası (inter-Tadjik)’ 

görüşmelerin ilk raundu (dönemi) başlamıştır. Barış görüşmelerin ikinci raund 

sonrasında 17 Eylül’de yapılan Tahran görüşmelerde BM desteğiyle iki taraf ateşkes 

andlaşmasının imzalanmasına razı olmuştur. Fakat, bu andlaşmanın önemli eksikliği 

Rusya’nın ateşkes belgesini imzalamaması ve böylece, Tacikistan ve Afgan-Tacik 

sınırında konuşlandırılan Rus askerlerin Tacik yönetimi desteklemesine engel 

olamayacağı belirtilmektedir411. Buna rağmen, ‘Tacik-Afgan Sınırında ve Ülke 

İçerisinde Görüşme Döneminde Çeçici Olarak Ateşin ve Diğer Düşmani 

Faaliyetlerin Durdurulması Andlaşması’ Tacik barış sürecinde önemli ilerleme 

kaydederek geçici ateşkesi yanında taraflar arasında karşılıklı güvenin pekiştirilmesi 

için savaş tutsaklarının değiştirilmesi de sağlanmıştır. Aynı zamanda, andlaşmanın 

“Not” hükmünde, “Tacikistan’daki BDT ülkelerinin kolektif barış güçleri ve Rusya 

askerleri kendi görevlerini, Mandasında öngörüldüğü gibi tarafsızlık ilkesine uygun 

olarak yerine getirecek ve BM askeri gözlemcilerle işbirliği yapacağı” belirtilmekte 

ve madde 5’te taraflar, andlaşmanın etkin şekilde yerine getirilmesi için Ortak 

Komisyonun oluşturulmasını kararlaştırmakta ve bu komisyon faaliyetlerine 

yardımcı olmak için “siyasi arabuluculuk hizmetlerini sağlamak ve çatışma 

bölgelerine BM askeri gözlemcileri göndermek” için BM Güvenlik Konseyine 

istekte bulunmaktadır412. BM Güvenlik Konseyi 16 Aralık 1994’te verdiği 968 sayılı 

kararında, BDT kolektif barış güçlerinin BM komisyonuyla işbirliği yapmaya hazır 

olmasını “olumlu değerlendirerek” Tacikistan’da ateşkes andlaşmasında tarafların 

yaptığı çağrısı üzerinde BM gözlemci komisyonun (UNMOT) kurulmasına yetki 

vermiştir. BM Mandasına göre, UNMOT ateşkes andlaşmasında öngörüldüğü gibi 
                                                 
411 Oleg Panfilov, “Tadjikistan: ot grajdanskoi voynı k grajdanskomu soglasiyu (Tacikistan: içsavaştan 
toplumsal uyuma),” Tsentralnaya Aziya (Orta Asya), No. 1(7), 1997, s. 33. 
412 Andlaşma metni için: Ibid., s. 34. 

 185



Ortak Komisyona ve Genel Sekreterin Özel Temsilcisine yardım edecek, çatışan 

taraflarla, AGİT ve kolektif barış gücüyle işbirliği yapacak, ateşkesin ihlali 

inceleyecek ve insani yardımın sağlanmasına yardımcı olacaktır. 1994’te yapılan 

ateşkesin her bir dönemi için uzatılmasına rağmen ne Tacikistan yönetiminden ne de 

Birleşik Muhalefeti tarafından uygulanmadığı ve barış görüşmelerde de her iki 

tarafın katı yaklaşımı dolayısıyla 1996’ya kadar önemli ilerleme sağlanamadığı 

görünmektedir. Bu durumda önemli gelişme, Rusya’nın Dış İşleri Bakanlığına gelen 

Yevgeniy Primakov’un Tacikistan çatışmalarına etkin çözüm bulma niyetleriyle 

ilgilenmeye başlamasıdır. Afganistan’da Taliban’ın yükselmesi Tacik uyuşmazlığın 

çözülmesi aciliyetini göstermektedir. Doğu ve İslam uzmanı olan Primakov, 

Tacikistan’ın Rahmonov yönetimi üzerinde baskı uygulayarak ve ayrıca, BTM’nin 

İslam Yeni Doğuş Hareketinin lideri olan Sayid Abdullo Nuri ile görüşme yaparak 

tarafların uzlaşmaya varmasına katkıda bulunmuştur413. Sonuç olarak, Haziran 

1997’de Moskova’da iki taraf arasında ‘Barışın ve ulusal uyumun kurulması 

hakkında genel andlaşması’ imzalanmıştır. Andlaşmaya göre, muhalefet temsilcileri 

yönetim organlarda yer alacak, BTM savaşçıları silahsızlandırılacak veya devletin 

güvenlik güçlerine katılacak, mülteciler kendi yerlerine dönecek ve siyasi suçlular 

takipsiz olacaklar. Aynı zamanda, siyasi düzen ve güvenlik güçleri reformlara 

tutulacak ve demokrasi süreci hızladırılıp yeni hükümet ve seçimler hazırlanacak. 

Siyasi sürecin ilerlemesi ve diğer tartışmalı konuların çözülmesi için andlaşmada 

geçiş dönemde çalışacak olan Ulusal Barışma Komisyonu (UBM) öngörülmüştür. 

Andlaşmanın uygulanmasını sağlamak için taraflar Birleşmiş Milletlere başvurarak 

                                                 
413 Lena Jonson, “Russian Policy and Tajikistan,” Central Asia, No: 2(8), 1997, [http://www.ca-
c.org/dataeng/st_03_jonson.shtml]. 
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bu konuda yardımcı olmasını istemiştir414. BM Güvenlik Konseyi 12 Eylül 1997’de 

alınan 1128 sayılı kararında Tacikistan’da barış sürecinin başarıyla sonuçlandığını 

onaylayıp, 14 Kasım 1997 tarihli 1138 sayılı kararında tarafların başvurusu üzerinde 

UNMOT sayısını yükselterek mandasını genişletmiştir. BDT’nin kolektif barış 

güçlerinin ve UNMOT’un faalyetleri 2000 yılında sona ermiştir. 

Tacikistan’da görev yapan BDT kolektif barış gücü Özbekistan (450), 

Kırgızistan (400), Kazakistan (500) taburlarından ve Rusya’nın 201 nolu tümeninden 

(6700) oluşarak çok uluslu niteliği taşımakta ve BDT’nin barış koruma mandasının 

uygulanması için aynı ülkelerden (çoğu Rus askerlerden) oluşan sınır muhafızları da 

kullanılmaktaydı. Fakat, Tacikistan’da konuşlandırılan ve içsavaşın başlamasıyla 

Tacik yönetimini destekleyen Rus askerlerin 1993’ten itibaren barış gücüne 

dönüşünce resmi olarak tarafsızlık niteliğine bağlanmasına rağmen yönetim tarafını 

desteklemeye devam ettiği görünmektedir415. Birleşmiş Tacik Muhalefetinin 1994’te 

Tacikistan’ın resmi yönetimiyle ateşkes andlaşması imzalanınca, en önemli niyeti 

BM gözlemci misyonun yerleşmesiyle Rus askerlerin tarafsızlık niteliğini 

denetlemeye sağlamaktır. 1993’ten itibaren büyük ölçüde ülke dışına çekilen 

muhalefet güçlerinin Rus askerleriyle karşılanması genel olarak Tacik-Afgan 

sınırında ortaya çıkmakta ve çoğu zaman sınırın korunması göreviyle ilgili 

olmaktaydı. Tacikistan’ın iç çatışmalarda Rus askeri birlikler muhalefet güçleriyle 

açık silahlı mücadelelere karışmaktan kaçınarak daha çok belirli objeleri koruma, 

güvenlik bölgeleri oluşturma ve hükümet güçlerini teknik açıdan desteklemeye 

çalışmaktadır. Böylece, kolektif barış gücünün tarafsızlık niteliği belirli ölçüde 

korunmaya çalışılmakta. Nitekim, UNMOT raporlarında barış gücü eleştirileriyle 
                                                 
414 Birleşmiş Milletlerin sonuçlandırılan barış koruma operasyonları: UNMOT, [http://www.un.org/ 
russian/peace/pko/unmotref.htm]. 
415 Jonson, op.cit., [http://www.ca-c.org/dataeng/st_03_jonson.shtml]. 
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ilgili gözetlenen olguların bulunmasına rağmen genel olarak BDT’nin kolektif barış 

gücü hakkında olumlu değerlendirilmeler bulunmakta416 ve BM Güvenlik Konseyi 

tarafından BDT’nin barış gücü katkıları değişik kararlarında desteklenmekteydi417. 

1997’ye gelince BDT kolektif barış gücünün çok uluslu niteliği erimeye başladığı 

görünmektedir. 1997’de Kırgızistan ve Özbekistan kendi barış gücü taburlarını 

ülkeden çekerek ve 1999’da Kazakistan kendi taburunu 500 askerden 300 kişiye 

azaltarak Tacikistan ülkesinde ve Tacik-Afgan sınırındaki istikrarın garantisi Rus 

askerlerine bağlı kalmaya devam etmektedir418.  

BDT kolektif barış gücü ve özellikle Rus askerlerinin faaliyetlerinin 

niteliğine baktığımızda, bu operasyonlarda zorlama tedbirleri uygulanmakta ve 

böylece, BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmesi gerekmekteydi. Fakat, 

Tacikistan çatışmalarında etkili ateşkesin sağlanmadığı bir ortamda sabit ve tek bir 

cephe hattı bulunmadan ülke içinde ve dışında çeşitli cephelerin kurulması ve 

değişmesi geleneksel barış koruma operasyonlarında olduğu gibi iki taraf arasında 

tampon bölgesinin oluşturulması imkansızdı. Öte yandan da, BM Güvenlik 

Konseyi’nin BM Andlaşması VII. Bölüm yetkilerine başvurmamasına rağmen, 

sürekli olarak BDT barış güçlerini desteklediği ve UNMOT personelin korunmasında 

olduğu gibi bazı görevleri ayrıca onayladığı da görünmektedir419. Sonuç olarak, 

Tacikistan’da Rusya önderliğinde uygulanan BDT kolektif barış koruma 

operasyonları, Birleşmiş Milletlerin gözetleme misyonu (UNMOT) eşliğinde 

                                                 
416 The Blue Helmets…, s. 597-598. 
417 Mesela BM Güvenlik Konseyi 968, 999, 1030, 1061 sayılı kararlar vs., [http://www.un.org/ 
russian/documen]. 
418 Rustam Burnaşev, İrina Çernıh, “Voorujenniye silı Respubliki Tadjikistan (Tacikistan 
Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(24), 2002, s. 117.  
419 BM Güvenlik Konseyi 12.09.1997 tarihli 1128 sayılı kararı, [http://www.un.org/russian/documen]. 
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yapılmasına rağmen gerekli tarafsızlık niteliği sağlanmadığı ve geleneksel kalıba 

sığınmadan daha çok barışa zorlama niteliğinde olmaktadır. 

 

3. Rusya Askeri Varlığının Hukuksal Dayanakları 

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan’la dış cephe oluşturan Tacikistan’da 

önemli askeri birlikleri ve güçlü sınır muhafızlar grubu bulunmaktaydı. SSCB’nin 

dağılmasıyla Tacikistan’da 1992’de içsavaşı başladığında çoğunluğu Rus askerlerden 

oluşan bu askeri birlikler Moskova denetiminde kalarak büyük ölçüde silah, askeri 

araç ve malzemelerin dağılmasını engellemiştir. Böylece, daha önce Afganistan 

savaşına katılan ve savaş sonrasında Tacikistan’da konuşlandırılan 201 nolu Sovyet 

Tümeni yeni koşullar çerçevesinde ülkede kalmasını sağlamak için yasal 

dayanakların oluşturulması gereğiyle iki devlet arasında 1992’de askeri varlığıyla 

ilgili ilk anlaşma yapılmıştır. Aynı zamanda Tacikistan’ın resmi yönetiminin önemli 

destekleyicisi ve ülkenin yeniden istikrarlığına kavuşmasında yardımcı bir güç olarak 

algılanan Rus askerler 1992’de Tacikistan çağrısı üzerinde BDT’nin kolektif barış 

gücünün temel yapısını oluşturmuşlardır420. 25 Mayıs 1993’te Tacikistan ve Rusya 

yönetimleri arasında imzalanan ‘Dostluk ve Karşılıklı Yardım Andlaşması’ ve 6 tane 

ek belgelerde Rus askeri birliklerin ve sınır muhafızların ülkedeki varlığı konusu 

ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Eski Sovyet birlikler yapısında 1992’de kurulan 

Rusya’nın Federal Sınır Muhafız Güçlerinin (FPS) Tacikistan Grubu, yeni 

anlaşmalara göre Tacik-Afgan sınırı koruma yetkileriyle donatılmakta ve bu birlikler 

Tacik Sınır Muhafızlarının güçlendirilmesine kadar bu görevi sürdürecektir421. 

                                                 
420 Olimova, “Tadjikistan-Rossiya…,” s. 44-45. 
421 Rodger Makdermott, “Ukrepleniye bezopasnosti granits v Tadjikistane: budet li eto zaslonom na 
puti narkotrafika (Tacikistan’da güvenliğin güçlendirilmesi: narkotrafik yolunda engel olabilecek 
mi?),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(25), 2003, s. 174. 
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Tacikistan içsavaşı ve geçiş dönemi boyunca barış gücü niteliğiyle faaliyetleri 

sürdüren Rusya’nın 201 motorize tümeninin savaşın bitmesiyle ülkedeki varlığının 

uzatılması konusu yeniden gündeme gelmiştir. Nisan 1999’da iki devlet arasında 

“Karşılıklı müttefik ilişkileri hakkında” ve “Tacikistan Cumhuriyeti topraklarında 

Rusya askeri üssünün statüsü ve varlığı hakkında” iki yeni andlaşma imzalanmıştır. 

Rusya askeri üssü statüsüyle ilgili andlaşma, ilk dönem olarak 10 yıllık için 

yapılmakta ve Rus askeri birlikleri Rusya’nın Tacikistan ülkesinde askeri üssüne 

dönüştürüleceği öngörmektedir422. Bugün, iki ülke işbirliği çerçevesinde 

Tacikistan’da bulunan Rusya’nın 201. motorize tümeninde 6500 asker ve Sınır 

Muhafız Grubunda 12000 asker görev yapmaktadır. Fakat, bu askeri birlikler subay 

kadroları dışında astsubaylar % 50 ve er kontenjanı % 90’ndan fazla Tacikistan 

vatandaşlardan oluşmaktadır. Bunun yanında Rusya yönetimi, Tacik subay 

kadroların yetiştirilmesi, ulusal ordunun kurulması, eğitilmesi ve silahlanmasında 

önemli yardım ve destekler sağladığı görünmektedir423. Bu durum Rusya’nın 

Tacikistan ile askeri ve güvenlik bağlarını pekiştirmesiyle ülkede uzun dönemli 

varlığın sağlanması niyetlerini göstermektedir. Nitekim, 2003’ten itibaren Rusya 

sınır muhafızların Tacikistan muhafızlarıyla değiştirilmesi sürecinin başlaması ve 

Rusya askeri üssü ile ilgili tartışmaların uzun zamandır sürdürülmesine rağmen 2005 

yılı gelince iki devlet arasında önemli anlaşmalara varılmıştır. Ekim 2005’te Tacik-

Afgan sınırının korunması Tacikistan denetimine geçilmesiyle Rus sınır 

muhafızlarının varlığı danışma ve koordinasyon düzeyine dönüşmüştür, 201. tümen 

birlikleri ‘Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 201 nolu Tacikistan üssü’ statüsünü alarak 

                                                 
422 Sanobar Şermatova, “Tadjikistan-Rossiya: torg vokruz voennoi bazı (Tacikistan-Rusya: askeri üssü 
üzerinde pazarlık),” [http://news.ferghana.ru/detail.php?id=400883255809.64,1267,17428674]. 
423 Burnaşev, Çernıh, op.cit., s. 117-119. 
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hava alanı kurulmasını da öngörülmüştür ve ülkede bulunan uzay izleme istasyonu 

49 yıllık süreyle Rusya yönetimine devredilmiştir424. 

SSCB’nin dağılmasıyla Tacikistan’daki Rusya askeri varlığının içsavaş 

ortamında barış gücü statüsü kazanması yalnızca geçici bir niteliği sağlamakta ve 

uzun dönemli bir süreci doğrulamamaktadır. Rusya askerlerinin Tacikistan 

içsavaşına karışması kolektif barış gücünün bir parçası olarak meşrulaştırmaya 

çalışılmasına rağmen tarafsızlık niteliği korumayarak BM’in geleneksel barış koruma 

operasyonu kalıbına uymadığı görünmekte, fakat diğer yasal dayanaklara konu 

olabilmektedir. Böylece, Rusya’nın Tacikistan’da varlığı ve iç savaşa resmi yönetimi 

tarafında karışması ‘devlet yönetiminin daveti üzerinde üçüncü devletin müdahalesi’ 

olarak meşrulaştırılabilmektedir. Uluslararası hukukta bir devletin herhangi bir başka 

devletin iç ve dış işlerine karışmama kuralı hem Birleşmiş Milletler Andlaşmasında 

hem de diğer uluslararası belgelerde teyid edilmekte425. Askeri müdahale, karışmama 

ilkesinin en önemli boyutu oluşturmasına rağmen bazı koşullarda yasal dayanaklar 

sağlayabileceği görünmektedir. Uluslararası Adelet Divanı (UAD), Nikaragua’nın 

Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı açılan ‘Military and Paramilitary Activities in 

and against Nicaragua’ Davasında bu konuda devletin resmi yönetimi ülke dışından 

askeri yardım çağırabileceğine rağmen, böyle bir yardımın muhalefet güçlerine 

sağlanamayacağını belirtmektedir426. Fakat, üçüncü devletin içsavaşlara resmi 

yönetim tarafında müdahale etmesi belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı 

                                                 
424 S. Lavrov, “Rossiya-Tadjikistan: novıy etap vzamovıgodnogo sotrudniçestva (Rusya-Tacikistan: 
karşılklı çıkar işbirliğinin yeni aşaması),” Parlamentskaya Gazeta, [http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/ 
0/b7bb356d1cab7d0ac32570c40026956a?OpenDocument]. 
425 Gray, op.cit., s. 51-52. 
426 Ibid., s. 55. 
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olmaktadır427. İlk olarak, davet eden hükümet tanınmış bir devletin yasal yönetimi 

olması; ikincisi, müdahalenin, iki devlet arasında imzalanan bir andlaşmaya 

dayanarak yapılması; ve son olarak, iç savaşın ‘belligerency’ haline ulaşmaması, 

yani muhalifet hükümete karşı alternatif bir güç düzeyine ulaşmadan resmi 

yönetimin ülkenin büyük bölümünü denetim altında tutması gerekmektedir. Öte 

yandan, bazı durumlarda, ‘belligerency’ veya ‘savaş düzeyi’ne ulaşan iç çatışmalarda 

üçüncü devletin tarafsızlık veya karışmaması kuralı geçerli olmasına rağmen iç 

savaşta resmi yönetime karşı muhalefet güçlerinin ülke dışından desteklenmesi 

üçüncü devletin yönetim tarafında müdahale etmesine olanak sağlamaktadır428. 

Tacikistan olayına gelince, 1992’de toplanan Tacikistan Yüksek Kurulunun (meclis) 

barışma toplantısında Meclis ve geçici Devlet Başkanı olarak seçilen Rahmonov 

yönetimi, yasallığı konusunda hiçbir kuşku uyandırmadığı görünmektedir. 1992’de 

Tacikistan çağrısı üzerinde Rusya Tacikistan ile, Sovyetler Birliği döneminden 

ülkede bulunan Rus askeri birliklerin barış gücü göreviyle donatılması ve varlığı 

sürdürülmesi konusunda değişik andlaşmalar yapmıştır. Tacikistan’daki iç 

çatışmaların savaş düzeyine ulaşması meselesi ise tartışmalı bir konu 

oluşturmaktadır. 1992’den sonunda Birleşik Tacik Muhalefeti güçlerinin büyük 

bölümü Kuzey Afganistan’a çekilmesi Tacikistan’ın resmi yönetiminin ülkenin 

büyük bölümünde denetim sağladığı görünüşü vermektedir. Bu konuda Rusya, Tacik 

Muhalefetinin Afganistan topraklarında sığınması ve bu topraklardan Tacikistan 

resmi yönetimine karşı çatışmalar sürdürmesiyle yabancı ülkenin İslamcı 

hareketlerinden ve özellikle Taliban güçlerinden destek sağladığını bildirerek, Rus 

askerlerin Tacikistan’da varlığının bölge istikrarının garantisi olarak 
                                                 
427 Christopher J. Le Mon, “Unilateral Intervention by Invitation in Civil Wars: the Effective Control 
Test Tested,” s. 745, 753-754. 
428 Gray, op.cit., s. 57, 66-69. 
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değerlendirmektedir429. Böylece, Rusya, Tacikistan’da askeri müdahalesinin barış 

gücü operasyonu niteliği taşımasıyla birlikte zorlama tedbirleri için gerekli BM 

Güvenlik Konseyi kararını sağlamadığına rağmen ülkenin resmi yönetiminin çağrısı 

üzerinde askeri varlığın bulunması için gerekli yasal dayanaklar sağladığı 

görünmektedir. Nitekim, Christopher J. Le Mon, üçüncü devletin içsavaşlara resmi 

yönetim tarafında karışması konusunda hukuksal dayanaklar ve olayların 

uygulanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada, Rusya’nın Tacikistan müdahalesi bu 

dayanaklar çerçevesinde yasallaştırılabileceğini belirtmektedir430. 

 

Rusya Federasyonu’nun eski Sovyet topraklarında etki alanı oluşturma ve 

güvenlik açıdan istikrarlığını koruma politikası, ‘devletin güvenlik konsepti’ ve 

‘askeri doktrini’nde yansıtarak ‘yakın çevre’ ülkelerinde azınlıkları korumak, 

çatışmaları önlemek ve barış koruma operasyonları yapmak gibi öncelik yönleri 

belirlemiştir. Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu andlaşmasının madde 12’de, 

“ uluslararası barış ve güvenliğine veya üye devletlerin tek veya birkaçının 

egemenlik, güvenlik ya da toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin ortaya çıkması 

olaylarında, … silahlı kuvvetleri kullanmak veya barış operasyonları da dahil olmak 

üzere gerekli tedbirleri almak”tan bahsedilmektedir. Böylece, Rusya ve öteki BDT 

devletleri çatışmaların çözülmesinde barış gücü faaliyetlerinin uygulanmasını 

öngörerek barış koruma operasyonlarına bölgesel dayanağı oluşturmuşlardır. 

Nitekim, 1996’da kabul edilen “Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletlerin 

topraklarında çatışmaların önlenmesi ve çözülmesi konsepti”nde, BDT devletler, üye 

ülkelerin topraklarında çatışmaların çözülmesi için barış koruma operasyonlar dahil 

                                                 
429 Knyazev, op.cit., s. 142. 
430 Le Mon, op.cit., s. 790-791. 
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olmak üzere gerekli adımların atılmasında BM Andlaşmasının VIII. Bölümüne 

uygun olarak bölgesel örgüt niteliğiyle davranacağı belirtmektedir431. Rusya, barış 

gücü faaliyetleri için bölgesel çatının oluşturulmasına rağmen barış koruma 

operasyonların uygulanmasında BM’de kabul edilen geleneksel kalıbından dışında 

çıktığı görünmektedir. Bunun önemli bir nedeni, Moskova’nın çatışmaları çözme 

girişimlerinde barış gücü operasyonlara başvurması, Rusya güvenliğinin sağlanması 

ve bölgede etki alanının oluşturulmasına yönelik daha geniş amaçlarına ulaşması için 

bir araç olarak kullanılmaktadır432. Aynı zamanda, Rusya, taraflar arasında etkin 

ateşkesin sağlanmadığı ve sıcak çatışmaların sürdüğü koşullarda barış koruma 

operasyonları uygulayarak, barış gücün tarafsızlık niteliğinin kaybedilmesine ve 

zorlama tedbirlerine başvurulmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, Rusya’nın 

Güney Kafkaslarda ve Tacikistan’da barış gücü faaliyetleri uygulamasında ülkelerde 

askeri varlığı ve etki alanı oluşturma niyetleri bu operasyonların gerekli tarafsızlık 

niteliği kaybettirmekte ve dolaylı müdahale veya davet üzerinde yasal müdahale 

niteliğine dönüşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
431 Gray, op.cit., s. 207. 
432 Aleksei Lebedev, “Mejdunarodnoye mirotvorçestvo i Rossiya (Uluslararası barış koruması ve 
Rusya),” Voprosı Bezopasnosti (Güvenlik Meseleleri), No. 10(100), Mayıs 2001, [http://www. 
pircenter.org/data/publications/vb10-2001.html]. 
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IV. BÖLÜM: TERÖRİZME KARŞI ‘SAVAŞ’ VE HUKUKİ 

DAYANAKLAR 

A. Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Kuralları ve Uluslararası 

Terörizm 

1. JUS AD BELLUM433 Çerçevesinde Terörist Saldırılar 

Terörist saldırılara karşı devletlerin başvurduğu kuvvet kullanma konusu 

bugünkü uygulanan uluslararası hukukta önemli tartışma alanı oluşturmaktadır. 

Böylece, terörizm veya daha çok bizi ilgilendiren siyasal terörizm tanımını 

belirleyerek uluslararası hukukta uygulanan devletlerin kuvvete başvurma kuralları 

çerçevesinde uluslararası terörizmle mücadele konusu değerlendirmeye çalışalım. 

Devletler uluslararası alanda terörizm üzerinde ortak bir görüşe varamadıkları 

için bu eylemlere henüz ortak bir tanım yapılmamıştır. Fakat, uygulamada değişik 

bilimsel ve resmi görüşler terörizmi tanımlayan ortak özellikler üzerinde anlaşmış 

olduğu görünmektedir. İngiliz arıştırmacı Paul Wilkinson siyasal terörizmi, 

“teröristlerin siyasi taleplerini kabul ettirmeye yönelik insanları, grupları, toplulukları 

veya hükümetleri tedhiş etmeyi amaçlayan öldürme ve yıkım eylemlerinin veya 

öldürme ve yıkım eylemleri tehdidinin sistematik bir şekilde uygulanması” olarak 

tanımlamaktadır434. Daha kısaca olarak bu kavramın tanımına zorlayıcı korkutma 

(coercive intimidation) da diyebiliriz. Bazıları buna şiddet veya eylem propogandası 

(propaganda by the deed) deyimi kullanmaktadır. Terörist eylemler birden çok 

devleti (ülke, halkı vs.) etkileyince uluslararası terörizm niteliğini kazanmaktadır. 

Böylece, siyasal terörizmin uluslararası terörizme dönüşmesi için 1) terörist 

eylemlerin yabancılara veya yabancı hedeflere yönelmesi; 2) bu faaliyetlere birden 
                                                 
433 Jus Ad Bellum – savaşa başvurma kuralları 
434Paul Wilkinson, Terrorism and Liberal State, Second Edition, London, Macmillan Education LTD, 
1986, s. 51. 
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çok devlet hükümeti veya grupların karışması; ya da 3) bu faaliyetlerin yabancı 

devletin siyasetini etkilemek amacıyla yapılması şartlarından birinin 

gerçekleştirilmesi yeterlidir. Uluslararası terörizm niteliğini kazanan ve yasaklanmış 

eylemler kategorisine giren belirli terörist faaliyetler Birleşmiş Milletler Örgütü 

çerçevesinde yapılan değişik uluslararası andlaşmalarda konu olmuştur435. Gerçek 

hayatta terörizm eylemleri her hangi bir kişi, grup ve bazen de muntazam askeri 

birlikler tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu eylemlerin özünde saldırılardan 

sorumlu olan kişi ve grupların başvurduğu terörizm teknikleri önem kazanmaktadır. 

Devletlerin uluslararası terörizme karşı sürdürülen anlaşmazlıkları değişik devlet 

yönetimlerinin siyasal görüş farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bir 

devletin “teröristi” başka bir devletin “özgürlük savaşçısı” deyimi geçerli olmakla 

birlikte, diğer yandan da özgürlük savaşçısının kesinlikle terörist olmadığı anlamına 

gelmemektedir436. Nitekim, BM Genel Kurulu kararıyla terörizmin tüm eylemler, 

teknikler ve uygulamaları, her nerede ve ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, bir suç 

olarak kabul edilmekte ve aynı kararda BM Andlaşmasına uygun olarak ‘kendi 

kaderini tayın etmek’ ve ulusal bağımsızlık amaçlarıyla kurtuluş mücadeleleri 

sürdürmek halkların vazgeçilmez bir hakkı olduğu belirtilmektedir437. Sonuçta 

terörizm eylemlerinin her nasıl bir siyasal çatı altında gerçekleştirilmiş olması bu 

eylemlerin özünü değiştirmemektedir.  

Bugün uygulanan uluslararası hukukta devletlerin kuvvet kullanmama ilkesi 

geçerli olmaktadır. Kuvvete başvurma yasağı BM Andlaşmasının 2. maddesi 4. 

                                                 
435 Terörizm faaliyetleriyle ilgili uluslararası sözleşmeler için, bkz: [http://www.un.org 
/russian/terrorism]. 
436 Mesela, gerila savaşçılar sivil hedeflere yönelik terörist saldırılar gerçekleşmediği takdirde terörist 
olmayacağı belirtilmektedir, Oscar Schachter, “The Lawful Use of Force by a State Against Terrorist 
in Another Country”, Terrorism and Political Violence, Derleyen Henry H. Han, New York, Oceana 
Publications Inc., 1993, s. 244. 
437 Ibid. 
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fıkrasında yer alarak tüm üyelerin “uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir 

devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş 

Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma 

tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınacağı” ifadesi 

kullanmaktadır. Madde 2/4’te ‘devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 

bağımsızlığa karşı’ veya ‘Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak şekilde’ 

ifadelerinin bulunması nedeniyle bazı devletler anılan koşulları ihlal etmeden kuvvet 

kullanımına başvurabileceği savunmaktadır. Fakat, örneğin, yabancı ülkede 

hükümetin onayı olmadan kısa süreli yapılan askeri kurtarma operasyonu bile 

devletin ülkesel egemenliği zedelemektedir. Böylece, BM Andlaşmasında öngörülen 

kuvvete başvurma yasağı geniş kapsamlı niteliğinde olup dar anlamda 

yorumlanmayacağı belirtilmektedir438. Uluslararası hukukta mutlak nitelikte olan 

devletlerin kuvvete başvurmaması kuralının iki istisnası olduğu kabul edilmektedir. 

İstisna durumlarına dayanan yasal kuvvet kullanma durumları BM Andlaşmasının 

VII. Bölümü çerçevesinde Güvenlik Konseyi kararlarıyla devletlere verilebilecek 

kolektif kuvvet kullanma yetkilerine veya 51. maddesinde öngörülen devletlerin 

meşru savunma hakkına da dayanabilmektedir. Birleşmiş Milletler Andlaşması VII. 

Bölüm hükümlerine dayanarak Güvenlik Konseyi kararıyla genel olarak üye 

devletlere uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve yeniden kurulması 

amaçlarıyla zorlama tedbirleri içeren kuvvet kullanma yetkisi verilmektedir439. BM 

Andlaşmasının 51. maddesinde yer alan devletlerin kuvvet kullanması ile ilgili 

istisna durumu herhangi bir karara bağlı olmadan bazı koşulların yerine getirilmesi 

                                                 
438 Başeren, op.cit., s. 194. 
439 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin zorlama tedbirleri ile ilgili bilgiler için, bkz: III. Bölüm 
‘Orta Asya ve Kafkaslarda Barış Gücü Faaliyetleri veya İç işlerine Müdahale’ başlığı altında, s. 145-
147. 
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halinde mümkün olabilmektedir. Andlaşma metninde “Birleşmiş Milletler 

üyelerinden birinin bir silahlı saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu 

üyenin doğal olan bireysel veya ortak meşru savunma hakkını” kullanabileceği 

belirtilmektedir. Fakat, aynı maddede üyelerin bu meşru savunma hakkını 

kullanırken aldıkları önlemleri Güvenlik Konseyine bildirme yükümlülüğü 

getirilmekte ve Konseyin bu konuda hareket etme yetkisi saklı kalacağı 

öngörülmektedir. BM Andlaşması 51. maddesinde yer almayan fakat meşru savunma 

hakkının özünü belirleyen diğer bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Meşru savunma 

hakkının doğmasını meşru kılan temel bir neden devletin yasal olmayan silahlı 

saldırıya maruz kalmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, devletlerin meşru savunma 

hakkı kullanmasının temel amacı silahlı saldırıyı püskürterek tecavüze uğrayan 

siyasal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi temel haklarına yeniden 

kavuşmasıdır. Böylece, devletlerin meşru savunma hakkı amacına ulaşınca, kuvvet 

kullanma faaliyetlerinin de sona ermesi gerekmektedir. Meşru savunma hakkını 

sınırlayan diğer önemli koşullar meşru savunma hakkı çerçevesinde kullanılacak 

kuvvet kullanmanın silahlı saldırı eyleminden bağları kopmamak için hemen 

ardından gerçekleşmesi ve bu saldırı fiiline ‘gerekli’ ölçüde ve ‘orantılı’ bir şekilde 

yapılmasıdır440. Ancak, bu temel özelliklere sahip meşru savunma anlayışından farklı 

olan ‘önleyici meşru savunma’ doktrini de bulunduğu görünmektedir. Bu doktrine 

göre, devletlerin, silahlı saldırının yakın tehdidi bulunması veya böyle saldırının 

uygulanmaya konulması halinde saldırıya kalkışan devlete karşı önleyici darbenin 

indirilmesi hakkı bulunmaktadır. Fakat, bu önleyici tedbirlerin yukarıda anılan meşru 

                                                 
440 Ayrıntılı bilgiler için bakınız: Başeren, op.cit., s. 134-139, Keskin, op.cit., s. 51-52, Gray, op.cit., s. 
105-108. 
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savunma hakkının bazı temel özelliklerine aykırı olmaktadır. Mesela, önleyici meşru 

müdafaada kullanılacak askeri kuvvetin silahlı saldırı düzeyine gerekli ve orantılı 

şekilde belirlemesi koşulu sorunlu hale getirilmektedir. Nitekim, öğretide ve 

uluslararası alanda devletlerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen yaklaşımında 

meşru savunma hakkının yalnızca saldırı fiilinin gerçekleşmesi durumunda 

kullanılması uygun olacağı görüşü ağırlığı göstermektedir441. 

Uluslararası terörizme karşı devletlerin kuvvet kullanımı konusuna gelince, 

bu eylemler genel olarak şu durumlarda gerçekleştirildiği görünmektedir: 

1. yabancı ülkede teröristler tarafıdan kaçırılan vatandaşların 

kurtarılması; 

2. yabancı ülkede teröristlerin yakalanması ve öldürülmesi; 

3. yabancı ülkede terörist üslere saldırması; 

4. yabancı devletlerin teröristlere dolaylı veya dolayısız bir şekilde 

yardım etmesi nedeniyle bu ülkede askeri veya diğer resmi hedeflere 

saldırması.  

Devletler genel olarak uluslararası alanda terörist saldırılarına karşı özellikle 

son iki durumda kuvvet kullanmak için bu eylemlere tek yasal dayanağı olabilecek 

meşru müdaafa hakkına sarılmaktadır. Fakat, devletlerin meşru savunma hakkı 

kullanması yalnızca silahlı saldırı oluşması halinde mümkün olmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Andlaşmasında silahlı saldırı tanımına yer verilmemesine rağmen 

uluslararası alanda bu durumun genel olarak bir ya da birçok devlet tarafından 

gerçekleştirilmesi kabul edilmektedir442. 14 Aralık 1974 tarihli ve 3314 (XXIX) 

sayılı BM Genel Kurulu kararına ekli olan ve bugün örf ve adet hukukun bir parçası 
                                                 
441 L. Skotnikov, “Use of Force: Legal Aspects,” International Affairs (Moskow), Vol: 50, No: 1, 
2004, s. 45, Başeren, op.cit., s. 126. 
442 Schachter, op.cit., s. 249. 
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haline gelen ‘Saldırının Tanımı’ bildirisinde saldırının bir devlet tarafından 

gerçekleşmesi durumunun onaylanmasıyla birlikte madde 3/g’de “bir devlet 

tarafından veya namına bir başka devlete karşı, yukarıda sıralanan saldırı 

eylemlerinden sayılacağı kadar ciddi ağırlıkta silahlı kuvvet kullanma eylemleri 

yapan silahlı kişileri, grupları, gayrı muntazam birlikleri veya paralı askerleri 

göndermek veya bu gibi davranışlara esaslı biçimde karışmak,” saldırıya eşit olduğu 

belirtilmektedir. Fakat, ‘saldırı’ ve ‘silahlı saldırı’ eylemleri her zaman eşit anlamda 

kullanılmadığı ve kavramlar arasında farkın kesinlik kazanmamasına rağmen silahlı 

saldırı durumu saldırının daha vahim düzeyini oluşturduğu görüşleri 

bulunmaktadır443. Uluslararası Adelet Divanı (UAD), Nikaragua’nın Amerika 

Birleşik Devletleri’ne karşı açılan ‘Military and Paramilitary Activities in and 

Against Nicaragua’ Davasında kavramlar arasındaki farkına değinmeden Saldırı 

Bidirisine atıfta bulunarak madde 3/g’de anılan eylemlerin ‘ölçüsü ve etkileri’ 

açısından yoğun olduğunda ‘silahlı saldırı’ durumunu oluşturabileceğini 

belirtmekte444, fakat “asilere silah sağlama veya lojistik veya diğer destek verme 

biçimindeki yardım” bu kapsama dahil olmadığına karar vermiştir445. Dolayısıyla, 

devletlerin teröristlere üs sağlama, önemli silah ve lojistik yardımlarla destekleme 

faaliyetleri uluslararası hukukun önemli ihlali olarak sayılmasına rağmen silahlı 

saldırı durumunu oluşturmaması nedeniyle bu devlete ve ülkede barındıran 

teröristlere karşı zarar gören devletin meşru savunma hakkı çerçevesinde kuvvet 

kullanma olanağı vermeyeceğini söylemek mümkündür. Fakat, UAD kararında 

Saldırı Tanımının 3/g. maddesi hükümleri silahlı saldırı olarak geçerli olabileceği 

durumu saklı kalmakta ve Saldırı Tanımının 4. maddesinde bu Bildiride saldırı 
                                                 
443 Başeren, op.cit., s. 92-93. 
444 Toluner, op.cit., s. 363-364, dipnot 26. 
445 Ibid., s. 364, dipnot 27. 
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olarak öngörülen durumlar dışında BM Güvenlik Konseyinin diğer eylemleri saldırı 

olarak belirleyebileceği hükmü bulunmaktadır. 

11 Eyül 2001’de ABD’ye karşı gerçekleştirilen terörist saldırılar uluslararası 

alanda terörizme karşı kuvvet kullanma yaklaşımında yeni açılımlara neden 

olmuştur. 12 Eylül’de toplanan BM Güvenlik Konseyi, yayınladığı 1368 sayılı 

kararda giriş bölümünde “Andlaşmaya uygun olarak doğal bireysel ve ortak meşru 

savunma hakkını tanıyarak,” 1. bendinde ‘11 Eylül’ terörist saldırıları kınayıp diğer 

uluslararası terörizm eylemleri gibi bu saldırıların uluslararası barış ve güvenliği 

bozduğunu karar vermekte ve 5. bendinde bu saldırılara karşı “bütün gerekli 

tedbirleri almaya hazır olduğunu” bildirmektedir446. Böylece, Güvenlik Konseyi 

aldığı kararlarla ‘11 Eylül’ terörist eylemlerinin meşru müdafaa hakkını doğurmaya 

neden olabilecek bir saldırı niteliğini taşıdığı izlenimi vermektedir. 28 Eylül’de 

Güvenlik Konseyi aldığı 1373 sayılı kararda meşru savunma hakkının yeniden teyid 

edilmesiyle birlikte BM Andlaşması VII. Bölümü kapsamıyla harekete geçerek 

devletlerin teröristleri destekleme ve barındırmaya son vermesi gibi tedbirleri karara 

bağlamıştır447. Güvenlik Konseyi, alınan kararlarda ‘11 Eylül’ saldırıların ‘silahlı bir 

saldırı’ olduğuna karar veremeden Andlaşmanın VII. Bölümü harekete geçirmesi 

nedeniyle bu koşullarda meşru savunma hakkının tanınması konusunda belirsiz ve 

tartışmalı durumu sürdürmeye devam etmektedir. Bazı değerlendirmelere göre, “11 

Eylül” olaylarında ABD’nın meşru savunma hakkını kullanması mümkün olduğu 

belirtilmektedir448. Nitekim, 12 Eylül’de toplanan Kuzey Atlantik Konseyi, ABD’ye 

yapılan bu terörist saldırıların ‘dışarıdan’ kaynaklandığı saptanacaksa NATO’nun bir 

                                                 
446 BM Güvenlik Konseyi 12.09.2001 tarihli 1368 sayılı kararı, [http//www.un.org/russian/documen]. 
447 BM Güvenlik Konseyi 28.09.2001 tarihli 1373 sayılı kararı, [http//www.un.org/russian/documen]. 
448 Sertaç Başeren, “Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde Gerçekleştirilen 
Terörist Saldırılar ve Yol Açtığı Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirilme,” KOUHF, Aral’a Armağan, 
2001, s. 77. 
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ya da daha fazla müttefiğe karşı yapılan bir silahlı saldırı olarak görüleceği ve 5. 

maddesini harekete geçireceğine karar vermiştir449. 

Amerika Birleşik Devletleri yaklaşımına baktığımızda, Washington bu 

terörist saldırılara karşı meşru savunma hakkını kullanabileceği görüşü 

benimsemiştir. ABD yönetimi 7 Ekim 2001 tarihte Güvenlik Konseyine gönderdiği 

mektupta 11 Eylül’de yapılan silahlı saldırılar nedeniyle Afganistan’ın Taliban 

rejimine ve bu ülkede sığınan Al-Kaida örgütüne karşı BM Andlaşmasının 51. 

maddesinde öngörülen doğal bireysel ve kolektif meşru savunma hakkını 

kullanacağını bildirmiştir450. Birleşik Devletler’in uluslararası terörizme karşı meşru 

savunma hakkı çerçevesinde kuvvet kullanma yaklaşımı devlet yönetiminin “Askeri 

Kuvvetleri Kullanma Yetkisi” adlı Ortak Bildiri’sinde yansıtılmıştır. Bu belgede 

“Birleşik Devletlere karşı uluslararası terörizm eylemleri önlemek amacıyla” terörist 

saldırılardan sorumlu kişi, örgüt ve milletlere karşı “bütün gerekli ve uygun gücün 

kullanmasına” yetki verilmektedir451. Bu kararlarda ABD’nın meşru savunma 

hakkını kullanması önleyici tedbirler şeklinde öngörüldüğü görünmektedir. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında ‘önleyici müdafaa’ doktrini uluslararası alanda genel 

kabulün görülmemesine rağmen bazı devletler ve özellikle İsrail ve ABD uluslararası 

terörizm saldırılarına karşı bu yaklaşımın temel savuncuları olmaktaydı. Eylül 

2002’de Bush yönetimi ABD’nın Ulusal Güvenlik Strateji çerçevesinde önleyici 

savunma doktrini yeniden ortaya atarak “bugunkü düşmanların amaç ve kapasiteleri 

                                                 
449 Ibid., s. 73, dipnot 12. 
450 United Nations Security Council: Letter Dated 7 October 2001 from the Permanent Representative 
of the United States of America to the United Nations Addressed to the President of the Security 
Council, [http://www.un.int]. 
451 United States: Public Law 107-40 (Joint Resolution to Authorize the Use of United States Armed 
Forces Against Those Responsible for the Recent Attacks Launched Against The United States), 
September 18, 2001. 
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bakımından yakın tehdit konseptinin benimsenmesi gerektiğini” savunmaktadır452. 

Bu doktrin artık uluslararası terörizm eylemleri dışında da ABD’nın 2003’te Irak 

müdahalesinde kitle imha silahlarını yok etmek gerekçesi olarak önemli bir dayanağı 

oluşturmuştur453. ‘11 Eylül’ olayları sonucunda devletler uluslararası terörizme karşı 

ortak önleyici faaliyetler başlatarak Anti-terörist kampanyasını desteklediği ve bu 

konuda (ABD’nın hedef gösterdiği bazı düşman devletler dışında) önemli 

muhalefetin oluşmadığı görünmekte, fakat ABD’nın Irak müdahalesi nedeniyle 

ortaya çıkan anlaşmazlıklar, çoğu devletlerin Washington’un önleyici savunma 

yaklaşımına hala ciddi bir şekilde karşı çıktığını göstermektedir. Sonuç olarak, 

bugünkü ortamda askeri kuvvetleri içeren önleyici tedbirler yalnızca uluslararası 

terörizm saldırılarına karşı başlatılan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kullanılması 

mümkün olduğu görünmekte ve bu hakkın mutlaka belirli koşullara bağlanması 

gerekmektedir. Bu temel koşullar arasında devletlerin meşru müdafaası yalnızca 

büyük çapta gerçekleşen ve silahlı saldırı düzeyine ulaşan terörist eylemleri 

sonucunda ve böyle bir saldırının yakında yeniden tekrarlama tehlikesinin bulunması 

durumunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda uluslararası düzeyde devletler arasında bu 

konuda anlaşmanın veya en azından üstü kapalı onayın sağlanması durumu önem 

kazanmaktadır. Aksi takdirde küçük ve orta çaplı terörist saldırılar sonucunda 

devletlerin karşılık amacıyla gerçekleştirilen kuvvet kullanmasının yasal olmayan 

‘zararla karşılık’ durumu oluşturmaya devam edecektir454. 

Yabancı ülkede rehine alınan vatandaşların kurtarılması gibi daha düşük 

düzeyde olan devletlerin terörizm eylemlerine karşı askeri kuvvetler kullanması bu 

                                                 
452 Adam Roberts, “Law and the Use of Force After Iraq,” Survival, Vol. 45, No: 2, Summer 2003, s. 
46. 
453 Ibid., 
454 Devletlerin zararla karşılık durumu oluşturan kuvvet kullanması için bkz: Başeren, op.cit., s. 151-
160. 
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konuda çok tartışmalı olan meşru savunma hakkı dışında daha uygun bir şekilde 

‘zorunluluk hali' çerçevesinde açıklanabilmektedir. ‘Zorunluluk hali’ tezi 

Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) üyesi olan Prof. Robert Ago tarafından 1980 

yılında hazırlanan komisyon raporlarında ele alınmıştır455. Zorunluluk hali meşru 

müdaafadan bazı önemli hususlar bakımından ayrılmaktadır. Mesela, meşru müdaafa 

uluslararası hukuka aykırı olan fiile (silahlı saldırıya) yasal bir karşılık olarak 

değerlendirilirken, zorunluluk halinde ise, zarar gören devlet sadece yasadışı eylemin 

haksızlığını engellemek amacıyla ‘ciddi ve yakın tehlike’ye karşı yasal olmayan 

askeri kuvvete başvurarak harekete geçmektedir. Aynı zamanda, harekete geçen 

devlet kendi yasadışı hareketiyle diğer devletin temel çıkarları etkilememeli ve genel 

uluslararası hukukun mutlak niteliğindeki kuralları ihlal etmemelidir. UHK, 

zorunluluk halinin, uluslararası hukuka uygun olduğu değil, bu durumun ‘ciddi ve 

yakın’ tehlikeye karşı yalnızca temel çıkarları savunmak amacıyla uygulanması bir 

‘özür’ niteliğini sağlayacağı belirtmektedir456. Bu tezi destekleyen görüşlere göre, 

vatandaşların yabancı ülkelerde teröristlerden kurtarılması eylemleri madde 2/4’te 

yasaklanan kuvvet kullanımının saldırı ve silahlı saldırı düzeyine ulaşmayan ve daha 

‘az vahim’ niteliğinde olan kuvvet kullanma kategorisinde bulunmakta ve ‘jus 

cogens’ niteliğindeki kuvvet kullanma yasağının kapsamına girmemektedir457. 

Uluslararası hukuk bakımından terörizme karşı meşru görülecek kuvvet 

kullanma tedbirleri konusuna gelince devletlerin kendi ülkesinde iç düzeni sağlamak 

amacıyla yasal yetkileri uygulayabileceği hiç kuşku olmadığı gibi uluslararası alanda 

anti-terörist tedbirlerine başvurmanın diğer devletlerin ortak girişimleriyle ve 

özellikle eylemleri uygulanacak ülke hükümetinin onayı ve işbirliğinde yapılması 
                                                 
455 Schachter, op.cit., s. 256. 
456.Ibid., s. 259. 
457 Başeren, op.cit., s. 198. 
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uygun olduğunu söyleyebiliriz. Mesela, terörizme karşı oluşturulan uluslararası 

koalisyonlara üye devletlerin topraklarında ortak eylemlerin yapılması veya 

uluslararası andlaşmalarla bazı terörizm faaliyetlerine karşı uygulanacak tedbirler 

düzenlenmesidir.  

Terörizm saldırılarına karşı başvurulan kuvvet kullanma eylemleri her ne 

kadar uluslararasası hukuka uygun olup olmadığı sorunu meydana getiriyorsa aynı 

zamanda bu eylemlerin yapılmasında insancıl hukuk kurallarına uyulma zorunluluğu 

da önemli tartışma konusunu oluşturduğu görünmektedir. Aşağıda terörizmle 

mücadelesinde savaş hukukun uygulanması ile ilgili bazı boyutları incelemeye 

çalışalım. 

 

2. Terörizm Eylemleri ve JUS IN BELLO. 

Uluslararası hukukta kuvvet kullanma alanında savaşa başvurma normları 

(jus ad bellum) yanında ‘silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar (jus in bello)’ 

diğer önemli konu oluşturmaktadır. Uluslararası alanda uzun zamandır jus in bello 

kurallarının uygulanması genel olarak ‘savaş’ durumu varlığına bağlıdır. Uygulanan 

uluslararası hukuk belgelerinde savaşın genel bir tanımı yapılmamakta ve çeşitli 

görüşlerde savaş durumunun oluşması için bazı değişik unsurların bir arada 

bulunması gerekmektedir458. Funda Keskin savaşın tanımlanmasında 4 kriteri 

sergilemektedir459. İlk önce, savaş durumunun oluşması için iki veya daha çok devlet 

arasında silahlı güçler tarafından yürütülen bir çatışmanın olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, iç çatışmalar bu kategoriye girmediği görünmektedir. İkincisi, savaşın 

ilan edilmesi gerekmektedir. Fakat, savaş ilanının olmaması savaş durumu ortadan 

                                                 
458 Pazarcı, op.cit., s. 530. 
459 Keskin, op.cit., s. 65-68. 
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kaldırmadığı artık genel olarak kabul edilmektedir. Üçüncüsü, savaşa giren tarafların 

savaşma amacı ve niyetlerin (animus belligerendi) bulunması aranmaktadır. Fakat, 

bazen devletler açıkladığı bu amaç ve niyetlerin gerçeklerden saptığı veya farklı 

olması nedeniyle belirleyici kriter olarak algılanmamalıdır. Son olarak, savaş 

durumunun oluşması için önemli olan silahlı çatışmaların var olması, uzun süredir 

sürmesi ve yoğunluğu bakımından gerekli düzeye ulaşmasıdır. Böylece uluslararası 

alanda savaş durumunun yaratılması, devletler arasında silahlı çatışmaların uzun ve 

yoğun bir şekilde savaşma niyetiyle yapılmasına bağlıdır. Bunun yanında bugünkü 

uluslararası hukukta savaş kurallarının savaş durumuna girmeyen diğer bazı silahlı 

çatışma türlerinde de uygulanmaya başladığı görünmektedir. 

Devletler uluslararası alanda bulunan savaş kurallarını 19. yüzyıldan itibaren 

çok taraflı sözleşmeler çerçevesinde toplamaya başlayarak bugüne dek çok sayıda ve 

kuvvet kullanmanın değişik alanlarını düzenleyen andlaşmalar sağlamıştır460. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında savaş hukuku (veya insancıl hukuk) alanında yapılan 

uluslararası andlaşmaların en önemlisi 1949’da imzalanan 4 tane Cenevre Sözleşmesi 

ve 1977’de kabul edilen 2 tane Ek Protokolü oluşturmaktadır461. 1949 Cenevre 

Sözleşmeleri genel olarak uluslararası niteliği taşıyan ve devletler arasında ortaya 

çıkan silahlı çatışmalarda (savaşta) uygulanacak kuralları belirlemektedir. Cenevre 

Sözleşmelerinin 1977 I nolu Ek Protokolü uluslararası niteliğinde olan silahlı 

çatışmalarda mağdurların korunması kuralları belirlerken, 1977 II nolu Ek Protokolü 

                                                 
460 Bkz: Pazarcı, op.cit., s. 523-525. 
461 Bunlar, 12 Ağustos 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmeleri: I sayılı Savaş Zamanında Silahlı 
Kuvvetlerin Hasta ve Yaralıların Durumlarının İyileşmesi ile ilgli Sözleşmesi; II sayılı Silahlı 
Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Durumlarının İyileşmesi ile ilgili Sözleşme; 
III sayılı Savaş Esirlerine Yapılacak Muamele ile ilgili Sözleşme; IV sayılı Savaş Zamanında 
Sivillerin Korunmasına Dair Sözleşme; ve 8 Haziran 1977’de imzalanan Cenevre Sözleşmelerine Ek 
Protokoller: I sayılı Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunması Protokolü; II sayılı 
Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunması Protokolü. Bu sözleşmelerin 
metni için, bkz: [http://www.icrc.org/]. 
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uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda uygulanabilecek savaş normlarını 

düzenlemektedir. 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. maddesinde öngörüldüğü 

gibi yalnızca “iki veya daha çok taraf devletler arasında” meydana gelecek silahlı 

çatışma durumlarında uygulanacağını belirlemektedir. Fakat, Sözleşmelerinin ortak 

3. maddesinde “Yüksek Akit Taraflardan birinin toprağında çıkacak olan ve 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma durumunda” çatışan tarafların bazı 

temel kuralları uygulamaları öngörülmüştür. Böylece, devletler Cenevre 

Sözleşmelerinde yer alan bütün normları iç çatışmalarda uygulamayı reddederek 

anlaşmanın 3. maddesinde uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda asgari kuralların 

paketini belirlemektedir462. 1977’de kabul edilen II sayılı Ek Protokol, Cenevre 

Sözleşmesinin ortak 3. maddesinde düzenlenen ve uluslararası olmayan çatışmalarda 

uygulanacak temel kuralların kapsamını geliştirmek ve genişletmek amacıyla 

insanlara daha iyi korumayı sağlamaya çalışmaktadır463. 

Devletlerin iç çatışmaları ilgilendiren savaş kuralları veya insancıl hukuk 

normlarının uygulanması silahlı çatışma durumunun bulunmasına bağlıdır. Başka 

değişle, ülke içinde patlayan şiddet olaylarının hangi koşullarda silahlı çatışma 

düzeyine ulaştığı ve dolayısıyla taraflar arasında insancıl hukuk kurallarının 

uygulanma ortamı sağladığı belirlenmelidir. Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. 

maddesine baktığımızda, ‘silahlı çatışma’ durumuna tanım yapılmadığı 

görünmektedir. İç çatışmalarla ilgili 1977 II sayılı Ek Protokole gelince, 1. maddenin 

1. fıkrasında uygulanma alanı olarak “Akit Devletlerin her hangi birinin 

topraklarında onun silahlı kuvvetleri ve sorumlu bir komuta altında bulunan, sürekli 

                                                 
462 İnsancıl hukukun bu asgari normları uluslararası çatışmalarda sözleşmelerin diğer hükümlerinde 
zaten daha güçlü korumaya sahip olması dolayısıyla artık bütün silahlı çatışmalarda uygulanacağı 
belirtilmektedir, bkz: Derek Jinks, “September 11 and the Laws of War,” The Yale Journal of 
International Law, Volume 28, No: 1, Winter 2003, s. 41. 
463 Bkz: Cenevre Sözleşmelerinin II sayılı Ek Protokolü, Giriş bölümü ve 1. maddesi. 
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ve eşgüdümlü askeri operasyonların yürütülmesini sağlayacak ve işbu protokolü 

uygulayacak derecede toprakların belli bir bölümü üzerinde kontrolü bulunan 

muhalefet güçleri veya diğer örgütlenmiş silahlı gruplar arasında ortaya çıkan her 

türlü silahlı çatışmada geçerli olacağı” belirlenmektedir. Aynı zamanda 1. maddenin 

2. fıkrasında “bu protokol ayaklanmalar, izole ve düzensiz şiddet olayları ve benzer 

nitelikteki diğer eylemler gibi iç huzursuzluk ve gerginliklerde silahlı çatışma 

olmadıkları gerekçesiyle geçerli olmayacağı” öngörülmesiyle ‘silahlı çatışma’ tanımı 

sağlanmış bulunmaktadır. Buna dayanarak Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 

Mahkemesi (UCM) kararlarında iç nitelikli silahlı çatışmaların belirleyici unsurlar 1) 

“silahlı grupların belirli topraklar üzerinde kontrol sağlaması” ve 2) “silahlı şiddet 

olaylarının uzun zamandır sürmesine” bağlı olduğu belirtilmektedir464. Dolayısıyla, 

insancıl hukuk kurallarının uygulanacağı silahlı çatışmalar basit suç, eşkıyalık 

olayları, iç gerginlik ve düzensiz şiddet olayları dışında kalan ve belirli toprakları 

kontrol eden tarafların yürüttüğü uzun dönemli (veya tekrarlayan) silahlı şiddet 

eylemlerini kapsamaktadır. 

Silahlı çatışma statüsünün tanınması savaşan tarafların insancıl hukuk 

normlarına uygun davranması ve ihlal nedeniyle sorumlulukların üstlenmesi 

sonuçları yaratmaktadır. Fakat, bu durum uygulanmada ters sonuçların doğurmasına 

ve bazen çift standardın yaratılmasına da neden olmaktadır. Bu konuda, bizi 

ilgilendiren terörizm saldırılarıyla ilgili Amerika Birleşik Devletler yaklaşımına 

değineceğiz. “11 Eylül” terörist saldırıları sonucunda 13 Kasım 2001 tarihli ABD 

Başkanı tarafından alınan “Askeri Kararı (Military Order)” çerçevesinde Birleşik 

Devletlere karşı yapılan terörist saldırılardan sorumlu uluslararası teröristlerin 

                                                 
464 Ibid., s. 27-28. 
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yargılanması için açık yargılanma organları yerinde devletin askeri mahkemelerin 

görevlendirildiği görünmektedir465. Derek Jinks, savaş kurallarıyla ilgili yaptığı 

araştırmada Al-Kaida tarafından ABD’ye karşı yapılan terörist saldırıların 

organizasyon, yoğunluk ve şiddeti bakımından basit eşkıyalık suçunu aştığı ve 

‘silahlı çatışma’ durumunu yaratması nedeniyle savaş hukuku kurallarına başvurmayı 

uygun bulmaktadır466. Bu konuda ülke içinde taraflar arasında sürdürülen ve II sayılı 

Ek Protokol kapsamına girmeyen silahlı şiddet olaylarının iç savaş veya tanımlanan 

silahlı çatışma düzeyine ulaşmadan isyan seviyesinde sürdürülmesi daha geniş 

uygulanma alanı olan Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi normlarının 

uygulanmasını sağlayabilmektedir. Fakat, öğretide anılan ortak 3. maddesinin 

uygulanması için başkaldırı eyleminin kolektif nitelikte olması ve asgari bir 

örgütlenmenin sağlanması koşullarının öngörülmesiyle bu kapsama sokak 

hareketleri, eşkıyalık, iç gerginlik ve basit terörizm eylemleri giremeyeceği 

belirtilmektedir467. ‘11 Eylül’ terörist saldırıları sonucunda ABD tarafından baştılan 

Anti-terörist kampanyası silahlı çatışma kapsamına girmesine rağmen terörizmle 

mücadele süreci çerçevesinde yapılan diğer anti-terörist faaliyetlerine silahlı çatışma 

statüsü tanınması sakıncalı bulunmaktadır468. Çünkü terörizm eylemleri her zaman 

silahlı çatışma düzeyine ulaşmadan daha çok ayrı ve bağımsız bir saldırı olaylar 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böylece, silahlı çatışma süreci dışında yapılan anti-

terörist faaliyetleri savaş kuralları dışında diğer uluslararası hukuk normları ve 

uygulandığı ülkenin iç mevzuatına göre cezalandırılmalıdır.  
                                                 
465 Bkz: US Presidential Military Order on the Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-
Citizens in the War Against Terrorsm, November 13, 2001, Section 1. 
466 Jinks, op.cit., s. 37. 
467 Pazarcı, op.cit., s. 538.  
468 “Mejdunarodnoye gumanitarnoye pravo i terrorizm: voprosı i otvetı (Uluslararası insancıl hukuku 
ve terörizm: sorular ve cevapları),” 10.11.2004, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (makalede yapılan 
yorumu Komitenin resmi görüşü oluşturmamaktadır), [http://www.icrc.org/Web/rus/ 
siterus0.nsf/iwpList99/8A9F52E6EFE0EC75C3256F4800483FD6]. 
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Bu konuda, uluslararası insancıl hukukun uygulanması bakımından 

sürdürülen diğer tartışmalı boyut Anti-terörist kampanyası çerçevesinde 

Afganistan’da yapılan askeri müdahale sonucunda ABD tarafından ele geçirilen Al-

Kaida ve Taliban militanlarının statüsü ile ilgili olmaktadır. ABD’nın insancıl 

hukuku ihlali bakımından en çok eleştirilen nokta savaş hukukunun Savaş Esirlerine 

Yapılacak Muamele ile ilgili (III) Cenevre Sözleşmesi kapsamına giren esirlere karşı 

muamelesidir. ABD Al-Kaida ve Taliban savaşçıları ‘savaşdışı’ ve ‘yasadışı’ savaşçı 

olarak değerlendirmekte olup Cenevre Sözleşmesi dışında tutulması gerektiğini 

savunmaktadır469. III sayılı Cenevre Sözleşmesine baktığımızda, 4. maddenin A/1. 

bendinde, savaş esirleri kategorisine girmek için tutuklanan savaşçıların (combatant) 

çatışan tarafın (devletin) “silahlı kuvvetleri mensuplarıyla, bu silahlı kuvvetlere dahil 

milislerin ve gönüllü birliklerinin mensupları” olması gerekmektedir. Aynı zamanda, 

savaşçı statüsünü kazanmak için Sözleşmenin 4. maddesi A/2. bendinde, muntazam 

ordusu kapsamına girmeyen diğer milislerin veya gönüllü birliklerin üyelerinin şu 

koşullara uyulması gerektiği belirtilmektedir: a) sivillerden ayırteden üniformanın 

giyinmesi, b) açıkça silah taşınması, c) kendi askerlerinden sorumluluğu taşıyan bir 

subayın komutası altında bulunması, d) savaş hukuku ve geleneklerine uygun olarak 

davranmasıdır. Sözleşmenin 4. maddesinde savaş esirler olarak muamelesi görecek 

diğer kategorilerin belirlenmesiyle birlikte maddenin A/6. bendinde “açıkça silah 

taşımak ve savaş kurallarına uygun davranmak şartıyla, düşmanın yaklaşması üzerine 

muntazam silahlı kuvvetler halinde örgütlenmeye yetişmeyen istilâ kuvvetleriyle 

mücadele etmek üzere kendiliklerinden silaha sarılan işgal edilmemiş ülkenin halkı” 

                                                 
469 Christopher Greenwood, “International law and the ‘war against terrorism’,” International Affairs, 
Vol. 78, No: 2, April 2002, s. 315. 
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kategorisi da öngörülmektedir470. Böylece, savaş esirleri kategorisine Al-Kaida 

militanlarının girememesine rağmen, Taliban savaşçılarının çoğunluk koşullarına 

uyduğunu söylemek mümkündür. Nitekim, ABD yönetimi 7 Şubat 2002’de yaptığı 

bildiride, kendi tavrını değişitirerek Taliban savaşçıların Üçüncü Cenevre Sözleşmesi 

kapsamında muamele görüleceği, fakat savaş esirleri olarak kabul edilmeyeceği 

yanında Al-Kaida teröristleri bu Sözleşmenin tamamen dışında kalacağını 

bildirmiştir471. ABD’nın Al-Kaide savaşçıları ile ilgili diğer önemli bir gerekçesi, 

devlet askerlerinin esir düştüğünde savaş bittikten sonra serbest bırakılmasıyla artık 

bir tehdit oluşturmayacağına karşın, teröristler kendi siyasi ve ideolojık nedenlere 

dayanan savaşımı bırakmaması nedeniyle, yaptığı suçlardan dolayı yargılanarak 

cezaya çarptırılması gerekmektedir472. 

Daha önce belirtildiği gibi, savaş hukuku genel olarak devletler arası 

çatışmalarda uygulanmaktadır. Bunun yanında, yalnızca devletler arasında olmayan 

ve uluslararası niteliği kazanan ‘uluslararasılaşmış’ silahlı çatışma kategrisi ortaya 

çıkmaktadır473. Bu gelişme genel olarak ülke içinde silahlı çatışmalara ‘savaşan 

(belligerent)’ statüsünün kazanması ve iç çatışmalara üçüncü devletin karışması 

durumlarında olabilmektedir. Bunun yanında 1970’li yıllarda uluslararasılaşmış 

silahlı çatışma kategorisine ulusal kurtuluş savaşlar da dahil edilmeye başladığı 

görünmektedir. Fakat, uluslararasılaşmış niteliği kazanan bütün bu çatışma türlerinde 

insancil hukuk kurallarının uygulanacağı konusu tartışmalı olmasıyla birlikte 

1977’de kabul edilen Cenevre Sözleşmelerinin I sayılı Ek Protokolünde uluslararası 

niteliğinde olan ve Sözleşmelerde öngörülen savaş kurallarının uygulanmasına self-
                                                 
470 12 Ağustos 1949 tarihli (III sayılı) Savaş Esirlerine Yapılacak Muamele ile ilgili Cenevre 
Sözleşmesi için [http://www.un.org/documen]. 
471 Greenwood, op.cit., s. 316. 
472 Ruth Wedgwood, “The Law’s Response to September 11,” Ethics & International Affairs, Vol. 16, 
No: 1, 2002, s. 13. 
473 Pazarcı, op.cit., s. 532-535. 
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determinasyon hakkını kullanan ulusal kurtuluş savaşları da dahil edilmiştir. Savaş 

hukukunun uygulanacak alanı olarak belirlenen uluslararası nitelikte silahlı 

çatışmalarda çatışan tarafların ve genellikle devletlerin yaptığı insancıl hukuk 

ihlalleri için Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası dayanaklar çerçevesinde 

uluslararası sorumluluklar ve bazı denetleme (yaptırım) yolları sağlanmıştır474. 

Uluslararası olmayan nitelikte silahlı çatışmalara gelince, 1977’de kabul edilen II 

sayılı Ek Protokolü’nün 3. maddesi 1. fıkrasında taraf devletlerine iç düzeni sağlama 

hakkı tanınmakta ve 2. fıkrasında Protokolde yer alan hiçbir şey “Akit Devletlerin 

silahlı çatışmalarına veya iç yada dış ilişkilerine doğrudan ya da dolaylı müdahale 

etmeyi haklı göstermek için kullanılamaz” durumu da öngörülmektedir. Böylece, 

devletlerin iç çatışmalardaki yetkileri teyid edilirken Cenevre Sözleşmelerinde 

insancıl hukuk kurallarının ihlali için öngörülen yaptırım yolu ortak 3. madde ve II. 

Ek Protokol için geçerli olmamaktadır. Fakat, son zamanlarda yapılan değişik 

gelişmeler sayesinde ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünün 

onaylanmasıyla daha önce savaş suçu olarak kabul edilmeyen Cenevre 

Sözleşmelerinin ortak 3. maddesindeki ihlalleri artık savaş suçu şeklinde de 

nitelendirilebilmektedir475.  

Terörizm, uluslararası hukukta kabul edilen ve evrensel niteliği kazanan 

belgelerdeki temel insan haklarını ihlal etmesiyle birlikte476, aynı zamanda, savaş 

kurallarıyla yasaklanan bir eylem olarak değerlendirilmektedir (Cenevre 

                                                 
474 Murat Haitov, “Istoçniki mejdunarodnogo gumanitarnogo prava: opyt gosudarstv Tsentralnoi Azii 
(Uluslararası insancıl hukukun kaynakları: Orta Asya devletlerin tecrübesi),” Belarusskiy jurnal 
mejdunarodnogo prava i mejdunarodnih otnoşeniy (Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin 
Belarus dergisi), No: 1, 2001, [http://www.library.by/portalus/modules/internationallaw/readme.php? 
subaction=showfull&id=1095941705&archive=&start_from=&ucat=1&], 23 Eylül 2004. 
475 Jinks, op.cit, s. 42-43. 
476 Mesela, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 3. maddesinde yer alan ‘insanların yaşama, özgürlük 
ve güvenlik’ haklarıdır. Bu konuda Uluslararası Sivil ve Siyasi Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi gibi diğer 
uluslararası belgeler örnek olarak gösterebiliriz. 
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Sözleşmelerinin II sayılı Ek Protokolü 4. maddesinin 2/d. bendi). Böylece, bazı 

mahkeme ve yazarlar, terörizmin uluslararası örf ve adet hukukun jus cogens 

niteliğindeki normlarını da ihlal ettiğini belirtmektedir477. Son zamanlarda terörizm 

saldırılarının uluslararası nitelikte bir suç olarak nitelendirilmesi bu suçların 

uluslararası platformda ve özellikle yeni kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesinde 

cezalandırılması gerektiği görüşleri ortaya çıkmaktadır. Fakat, bazı devletler bu 

görüşe karşı çıkarak değişik gerekçeler ileri sürmektedir. Bu devletler ve özellikle 

ABD, terörist saldırıların kesin tanımı olmadığı ve uluslararası alanda cezalandırması 

sürecin siyasallaşmasına neden olacağını belirterek, bazı terörizm eylemlerinin ise 

büyük ve ciddi önemde olmadığı ve iç düzen çerçevesinde bu olayların çözülmesi 

daha etkin olacağı kanısındadır478. Öte yandan, ‘11 Eylül’ olaylar sonucunda BM 

Genel Sekreteri Kofi Anan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı Mary 

Robinson gibi yetkililer ciddi terörizm suçları uluslararası alanda artık insanlığa karşı 

bir suç olarak değerlendirmekte ve bağımsız bir şekilde cezalandırılması gerektiğini 

savunmaktadır479. Temmuz 2002’de yürürlüğe giren UCM Statüsünde ‘insanlığa 

karşı suç’ başlıklı 7. maddesinde bazı terörizm eylemlerinin de öngörüldüğü 

görünmektedir. Bu konuda önemli olan nokta terörist eylemleri ile kurtuluş savaşları 

gibi diğer iç çatışmalarda yapılan gerilla saldırıları birbirine karıştırmadan, bu 

saldırıların özellikle sivil halkı hedef alması halinde terörizm niteliğini kazanması ve 

insanlığa karşı bir suç olarak değerlendirilmesidir. 

 

 

                                                 
477 William P. Hoye, “Fighting Fire With ... Mire? Civil Remedies and The New War on State-
Sponsored Terrorism”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 12, No: 1, Winter 
2002, s. 111, dipnot 29. 
478 Antonio Cassese, “Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International 
Law,” European Journal of International Law, Vol. 12, No: 5, November 2001, s. 994. 
479 Ibid. 
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B. Rusya ve Çeçenistan Kaynaklı Terörizm 

1. Terörizme Karşı Kuvvete Başvurma Sorunu 

Rusya yönetiminin Çeçenistan kaynaklı terörizme karşı kuvvet kullanması 

ana örneği olarak 1999’da başlayan ikinci Çeçenstan müdahalesi oluşturmaktadır. 

Rusya’nın bu müdahalesinin hukuksal dayanakları daha önce ele alınması nedeniyle 

burada sadece bazı noktaları yeniden hatırlatacağız480. 1999’da Çeçenistan 

müdahalesinin başlaması temel dayanağı olan terörizm saldırılarına karşı Anti-

terörist operasyonu şeklinde açıklandığı görünmektedir. Müdahalenin temel 

nedenleri olan Çeçenistan’dan Dağıstan’a yapılan silahlı saldırıları (sivil halkın hedef 

alması nedeniyle), Çeçenistan sınır bölgelerinde sürekli tekrarlanan rehine alma ve 

diğer şiddet eylemleri, 300 kişinin ölümüne neden olan Volgodonsk ve Moskova 

patlamaları gibi bütün bu olaylar terörist saldırıları olarak nitelendirilmektedir. Rusya 

yönetimi Çeçenistan müdahalesi çerçevesinde terörist saldırılara karşı askeri güçler 

kullanmasını iç mevzuattaki terörizmle mücadele kanunlarına dayandırmaktadır. 

Böylece, Moskova’nın kuvvet kullanma yetkisi Cenevre Sözleşmelerinin II sayılı Ek 

Protokolünde madde 3/1’de yer alan “devlet içinde bütün meşru araçlarla düzenin 

sağlanması ve yeniden kurulması veya ulusal birliğin ve toprak bütünlüğünün 

korunması” hükmüne dayanarak uluslararası hukuk açısından uygun görmektedir.  

Rusya yönetimi Çeçenistan kaynaklı terörizmin uluslararası niteliğini 

vurgulamakta ve bu gelişmelerin 1999-2000 yıllarda Orta Asya ülkelerinde 

(Özbekistan ve Kırgızistan’da) meydana gelen şiddet olaylarıyla aynı kaynakların 

olduğunu belirtmektedir. Rusya Federasyonu 1999’da Çeçenistan müdahalesiyle 

başlayan Anti-terörist kampanyasına ‘yakın çevre’ ülkeleri dahil etmesi bu 

                                                 
480 Bu konuda, bkz: “Kafkaslar’da Self-Determinasyon veya Toprak Bütünlüğünün Korunması” adlı 
II. Bölümde, s. 89-95. 
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faaliyetlere (ortak) uluslararası niteliği kazandırarak dünya kamuoyunda da destek 

sağlamaya çalışmaktadır. Böylece, Moskova’nın bu sürecindeki önemli bir amacı 

Çeçenistan çatışmalarına ve dolayısıyla terörizme sağlanan dış desteğin kesilmesi 

için etkin bir yaklaşımı oluşturmaya yöneliktir. 

Rusya’da yapılan terörist saldırıları bizzat önemli Çeçen liderleri tarafından 

gerçekleştirilmesi Çeçenistan çatışmaları ve terörizm eylemlerinin birbirine 

karıştırılmasına neden olmaktadır. Dış yardımlarla Çeçenlere sağlanan para, silah, 

askeri eğitim ve en önemlisi gönüllü savaşçılar desteği bu çatışmalardan kaynaklanan 

terörizm eylemlerine uluslararası terörizm niteliğini kazandırmaktadır. Aynı 

zamanda, Çeçen ayrılıkçıların uluslararası terörist gruplarıyla önemli bağların 

bulunması artık kuşku uyandırmayan bir olgu olarak görünmektedir481. Rusya 

yönetimi, değişik Müslüman ülkelerden gönüllü olarak ve gayri resmi bir şekilde 

gerçekleştirilen bu yardımların engellenmesini bazı yabancı hükümetiyle ortak 

anlaşmalarla sağlamaya çalışmaktadır. Mesela, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in 

Kasım 1999’da yaptığı Moskova ziyaretinde iki devlet arasında imzalanan “Terörle 

mücadele işbirliği” adlı ortak bildiri Çeçenistan çatışmalarıyla ilgili bulunan bazı 

sorunların giderilmesine yönelikti482. Öte yandan, bazı yabancı ülkeler Rusya’daki 

Çeçenistan çatışmalarına karışmayı engelleyemediği ve bazen de açıkça desteklediği 

nedenleriyle, Moskova yönetiminin kuvvet kullanma tehdidine konu olmuşlardır. 

Bu konuda en önemli örneği Afganistan’ın Taliban rejimi oluşturmaktadır. 

1994’te ortaya çıkan ve kökten dincilik ideolojisine sahip olan Taliban hareketi 2000 

yılı geldiğinde Afganistan’ın %90’a yakın toprakları kontrol etmeye başarmıştır. 

                                                 
481 Avyutskiy, “Severnıy Kavkaz kak ‘vnutrenneye zarubejye’ Rossiyi (Rusya’nın ‘iç sınır-ötesi’ 
olarak Kuzey Kafkaslar),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(23), 2002, s. 77; Gusayev, op.cit., s. 
116; Tracey C. German, “The Pankiski Gorge: Georgia’s achilles’ heel in its relations with Russia?” 
Central Asian Survey, No: 23(1), March 2004, s. 31. 
482 Hakan Aksoy, “Ecevit – Putin zirvesi iklimi ymuşattı,” Cumhuriyet, 15 Kasım 1999, s. 10. 
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1998’de Orta Asya ülkeleri sınırlarına dayanan Taliban güçleri kontrol ettiği 

topraklarda İslamcı savaşçıları yetiştiren çeşitli askeri eğitim kampları bulundurarak 

uluslararası terörizm şebekesinin birinci numaralı teröristi Usama Ben Laden ve Al-

Kaida örgütünü barındırmaktadır. Uluslararası alanda Afganistan’ın resmi yönetimi 

olarak kabul edilen Cumhurbaşkan Rabani ve Kuzey İttifakı destekleyen Moskova 

diğer Orta Asya devletleri ve Çin hükümetiyle birlikte köktendincilik tehlikesinin 

yayılmasına karşı ortak işbirliği önlemler almaya başlamıştır483. Ayrıca, Rusya, 

Özbekistan ve Tacikistan 1998’de ‘Taliban’a karşı askeri tedbirlerin koordinasyonu’ 

ile ilgili ortak andlaşmayı imzalamışlardır484. Bu ortak faaliyetlerin bir uzantısı 

olarak Rusya yönetimi 1999’da Çeçenistan’da alevlenen çatışmalar sırasında 

Taliban’ın Çeçen ayrılıkçı ve terörizm eylemlerine desteklemesine son verme 

kampanyasını başlatmıştır. Mart 2000’de Taliban rejimi Çeçen Cumhuriyetini 

bağımsız bir devlet olarak resmi bir şekilde tanıyıp Çeçenistan Elçiliğini açmış ve 

kendi topraklarında sürgünde Çeçen yönetimini kabul etmeye razı olmuştur485. 

Taliban’ın Afganistan topraklarında sağlanan askeri eğitim kolaylıkları, gönüllü 

savaşçılar ve diğer destekler yanında Çeçenistan’ı resmi bir şekilde tanıması 

Moskova yönetiminin sert çıkışlarına neden olmuştur. Nisan 2000’de RF Dış İşleri 

Bakanı İgor İvanov ve Güvenlik Kurulu Sekreteri Sergei İvanov’un yaptığı 

açıklamalarda Rusya’nın Taliban rejimine karşı askeri önlemlere başvurabileceği ve 

önleyici tedbirler olarak Afganistan topraklarında yerleştirilen teröristlerin askeri 

üsleri ve eğitim kamplarına füze saldırısında bulunabileceği tehditleri 

                                                 
483 Afganistan’dan kaynaklanan islami köktendincilik tehlikeleri ile ilgili, bkz: A. Knyazev, 
“Afganistan kak istoçnik religioznogo ekstremizma i terrorizma: God 2000 (Dinsel ekstremizm ve 
terörizmin kaynağı olarak Afganistan: 2000 yılı),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 
85-94. 
484 Viktor Korgun, “Afganskiy faktor v regionalnoi geopolitike (Bölgesel jeopolitikte Afganistan 
faktörü),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 170. 
485 Ibid., s. 167. 
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tekrarlamaktaydı486. Bu olayların özellikle Washington’un Taliban’a karşı yaklaşımı 

sertleşince 1998’deki Afganistan’ı bombalama eylemleri sonrasında gelişmeye 

başladığı dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi ABD hedeflerine karşı terörist 

saldırılardan baş sorumlusu olan Al-Kaida’nın 20 Ağustos 1998’de yeniden 

gerçekleştirdiği Kenya ve Tanzanya’daki ABD elçiliklerini bombalama olaylarına 

misilleme olarak Washington yönetimi Afganistan topraklarındaki terörist 

kamplarına füze saldırıları düzenlemiştir487. Böylece, bu olaylar Moskova 

yönetiminin uluslararası terörizme karşı kuvvete başvurma yaklaşımını belirlemesi 

için önemli örnekler (precedents) oluşturduğu görünmektedir. Bu yaklaşımda zarar 

gören devletin uluslararası terörizmi destekleyen ve topraklarında askeri eğitim 

olanakları sağlayan devlete karşı barışçı tedbirlerin yararlı olmadığı durumda 

önleyici tedbirler olarak kuvvet kullanmaya başvurduğu görünmektedir. Fakat, 

Rusya’nın Afganistan’dan kaynaklanan ve direk bu ülkeyle bağlantılı silahlı saldırıya 

hedef olması konusu biraz tartışmalı olarak görünmektedir488. Dolayısıyla, Taliban 

rejiminin Çeçenlere sağladığı destek ve yardımlardan zarar gören Rusya 

Federasyonu’nun bu ülkeye karşı olası kuvvet kullanma tedbirleri uygulaması meşru 

savunma yerinde daha çok ‘zararla karşılık’ durumuna düşme ihtimalinde 

olmaktadır. Sonuçta, bu durumun meşru savunma koşullarını oluşturmadığı 

görünmekte ve böylece, daha çok dolaylı saldırılara hedef olan Rusya’nın 

Afganistan’a karşı kuvvete başvurması uygulanan uluslararası hukukta meşru 

görünmeyecektir.  

                                                 
486 Knyazev, Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, s. 87. 
487 Fatma Taşdemir, “Taliban Bağlamında Bölgesel ve Küresel Güvenlik Sorunları Üzerinde bir 
Değerlendirme,” Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Ankara, 2002, s. 296. 
488 Afgabistan’ın Çeçenlere sağladığı destek ve yardımların silahlı saldırı düzeyine ulaşıp ulaşmadığı 
bakımından tartışmalı durumu oluşturmakta ve aynı zamanda UAD Nikaragua Davasında benzeyen 
yardımların silahlı saldırı düzeyi oluşturmadığını belirtmektedir. 
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Moskova yönetiminin Çeçen terörizmden kaynaklanan diğer uyuşmazlık 

konusu Rusya ile Gürcistan ilişkilerine yansıtmıştır. Bu uyuşmazlığı besleyen temel 

nedenler iki devletin birbirine karşı tutumlarından kaynaklanmaktadır. İlk olarak, 

Moskova’nın Tiflis’e karşı dış politikasındaki öncülük yönü Rusya için stratejik 

önemde bulunan bu ülkede yabancı etkilerine kopmadan askeri varlığını koruma 

niyetleri oluşturmaktadır. Fakat, Tiflis yönetimi Moskova nüfuzundan kurtulmak 

amacıyla Batı devletlere ve özellikle ABD’ye sürekli yakınlaşma eğilimleri 

göstererek Rusya’nın askeri varlığına son vermesine kesin gözüyle baktığı 

görünmektedir489. Aynı zamanda iki devlet arasında esas sorun Rusya’nın 1999’da 

başlattığı İkinci Çeçen müdahalesi zamanında Gürcistan yönetiminin teröristlere 

karşı etkin tedbirler alamadığı ve Moskova’nın işbirliği girişimlerine 

yanaşmadığından kaynaklanmaktadır. Gürcistan yönetimi kendi topraklarda Rus 

askerlerin operasyon düzenlemesine karşı çıkarak ülkeyi Çeçenistan çatışmalarına 

sürüklemeyi istememektedir. Gerçekten, daha önce Abhazya’daki çatışmalarda resmi 

Gürcistan’a karşı Çeçen taburun savaştığı unutulmadığı ve 1996-1999 yıllarında 

Gürcü-Çeçen yakınlaşmalarıyla Tiflis’in Moskova’ya karşı Çeçen kartını oynamaya 

çalıştığı da görünmektedir490. Sorunun gelişmesine baktığımızda, Eylül 1999’da 

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından (Başbakan Putin’in girişimiyle) 

Gürcistan Cumhurbaşkanı Şevarnadze’ye yapılan, Pankisi bölgesinde Çeçenlere 

karşı Rus askerlerin kullanılması ve ortak operasyonların yapılması önerisine olumlu 

                                                 
489 Bu konuda ayrıntılı bilgiler III. Bölümde ele alınmıştır, bkz: s. 173-175. 
490 Çeçenistan’daki barış zamanında Gürcistan resmi tanıma düzeyinde olmazsa bile Rusya’nın 
Abhazya tutumuna karşı Grozni ile ilişkileri geliştirmekte ve 1997’de Mashadov’un Gürcistan 
ziyaretinde Şevarnadze ile buluştuğu görünmektedir, Kahaber Dzebisaşvili, “Rossiysko-Gruzinskiy 
dialog: buduşeye nepredskazuyemo (Rus-Gürcü diyalogu: geleceği belirsiz),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 3(9), 2000, s. 58. 
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yanıtın alınmasına rağmen, daha sonra bu konuda red cevabı gelmiştir491. Bu 

dönemde Tiflis yönetimi Gürcistan’da Çeçen teröristlerin bulunması konusunda 

resmi olarak kesin bir şekilde kabul etmediği görünmektedir. Aynı zamanda, 2000 

yılında Gürcistan’ın Ahmet Bölgesinde (Pankisi dargeçidi) yaşayan Çeçen-

Kistinlerin yerleşmelerine 8 bin mültecilerin göçetmesi bölgedeki kontrolün 

sağlanması bakımından devlet güvenlik güçlerini zor durumda bırakmıştır. Daha 

önce bu bölgede yasal düzenin sağlanmasında zaten güçlük çeken merkez 

yönetiminin Çeçen savaşın başlamasıyla mülteciler ve yerliler arasında sivil ile 

teröristleri birbirinden ayırması kolay olmamaktadır492. “11 Eylül” olaylarıyla 

terörizmle mücadelenin yoğunlaşması ortamında Gürcistan’da Çeçen teröristlerin 

tespit edilmesi ve özellikle Pankisi bölgesinden sızan Ruslan Gelayev birliğinin 

Abhazya’da ve Rusya sınırlarında çatışmalara karışması olayları büyük yankılar 

uyandırmıştır. 2002’de Tiflis yönetimi Gürcistan topraklarında teröristlerin varlığını 

resmi olarak kabul ettiği görünmektedir. Böylece, Tiflis Washington’un başlattığı 

Anti-terörist kampanyasına katılarak Gürcistan güvenlik güçlerine terörizmle 

mücadele eğitimi vermek amacıyla Amerikan askeri personelinin ülkeye gelmesini 

sağlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda terörizmle mücadele konusunda Rusya ile 

işbirliğine yanaşmayan Gürcistan’ın, ABD yardımı ve askeri varlığını kabul etmesi 

Moskova’yı rahatsız ederek 6 Mart 2002 tarihli RF Devlet Duması (meclis) 

Bildirisinde yer alan endişelere yansıtılmıştır493. Aynı dönemde Almatı’da yapılan 

BDT Başkanlar zirvesi toplantılarında Şevarnadze, Putin ile bir araraya gelerek 

                                                 
491 “Gruziya, ankvav terrorizma? (Gürcistan terörizmin yuvası mı?),” 24.08.2002, [http://dni.ru/ 
news/russia/2002/8/24/13459.html]. 
492 Ibid., s. 59. 
493 Ayrıntılı bilgiler için, bkz: Zayavleniye Gosudarstvennoi Dumı o situatsii v Gruzii v svyazi s 
voennım prisutstviyem SŞA na eyo territorii (Gürcistan topraklarında ABD’nın askeri varlığı ve 
Gürcistan durumuyla ilgili Devlet Dumasının Bildirisi), 6 Mart 2002, [http://www.materik.ru/ 
index.php?section=analitics&bulid=7&bulsectionid=427]. 
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Amerikan varlığıyla ilgili Moskova endişelerini gidermeye çalışmaktadır. Bunun 

ardından Şevarnadze’nin 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Tiflis’in terörle 

mücadelesinde Moskova ile işbirliğine hazır olduğunu bildirmekte, fakat, 

Gürcistan’ın terörist sorunu kendi güçleriyle halletmesi ve bu işbirliğin “ortak askeri 

operasyonlar” düzeyinde değil, askeri alanda “danışmanlık ve teknik desteği”yle 

sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır494. Bu gelişmelere rağmen, Moskova Tiflis 

üzerinde baskıları sürdürmeye devam etmektedir. Eylül ayında bir araya gelen Rusya 

ve Gürcistan İçişleri Bakanları Pankisi bölgesinde eşkıya grupları ve uluslararası 

teröristleri belirlemek amacıyla ortak arama operasyonları düzenleyeceğinde 

anlaşmışlardır. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin 11 Eylül 2002’de yaptığı 

açıklamada Gürcistan yönetiminin Çeçen teröristlere karşı aldığı tedbirler ve yaptığı 

operasyonlar etkin olmadığı ve yasadışı savaşçılar yakalanmadan Rus-Gürcü 

sınırlarında dağıldığı ve yeni saldırılar hazırladığını belirterek, “eğer Gürcü yönetimi 

Rusya-Gürcistan sınır bölgesinde güvenlik alanı sağlayamadan ileride de BM 

Güvenlik Konseyi 1373 sayılı kararını gözardı ederek terörist (eşkıya) grupların 

Rusya’nın sınır bölgelerine sızmalarına ve saldırılarına son vermediği takdirde, biz, 

BM üye devletlerin doğal bireysel ve kolektif meşru savunma hakkını teyit eden 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde davranma hakkını 

kendimizde saklı tutacağını” bildirmektedir495. Moskova yönetiminin meşru 

savunma hakkı kullanmasıyla ilgili ileri sürdüğü gerekçelerde, Gürcistan’ın uzun 

yıllardır Çeçen teröristlere yataklık yaparak teröristler için transit ülkesi haline 

geldiği, Pankisi bölgesi devletin güvenlik güçleri tarafından kontrol sağlayamadığı 

                                                 
494 Zakavkazye. Hronika (Güney Kafkaslar. Kronolojik gelişmeler), 1-15 Mart 2002, 
[http://www.materik.ru/index.php?section=analitics&bulid=7&bulsectionid=427]. 
495 İlya Kanavin, “Posledneye preduprejdeniye dlya Tbilisi (Tiflis için son uyarı),” Vesti, 15.09.2002, 
[http://www.vesti7.ru/news?id=1191]. 
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ve bu konuda Rusya’nın yardım ve işbirliğine yanaşmadığı belirtilmektedir496. Rusya 

kaynaklarında Ağustos ayında Pankisi bölgesinde Gürcistan güvenlik güçleri 

tarafından yapılan anti-terörist operasyonu Çeçen teröristleri yakalamak yerinde 

sınırlar dışına kaçmaya zorlayarak gerekli sonuçlara ulaşmadığı ve yalnızca 

görünüşteki tedbirler olarak kaldığı söylenmektedir497. Rusya yönetimi BM ve AGİT 

nezdinde sergilediği yaklaşımda Gürcistan’ın uluslararası terörizme karşı mücadele 

tedbirlerin alınmasında başarısız olduğunu açıklayarak Rusya’nın Gürcistan 

topraklarında teröristlere karşı alacağı tedbirlerin uluslararası hukuka uygun olacağı 

ve Gürcistan’ın “egemenlik ve toprak bütünlüğünü” ihlal etmeyeceği veya siyasal 

rejiminin değiştirilmesine niyetli olmadığını belirtmektedir498. Ekim ayında iki 

devlet uluslararası terörizme karşı ortak önlemlerin alınması konusunda temaslar 

sürdürürken Gürcistan’da yakalanan bazı Çeçen teröristlerin Rusya’ya iade edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda Gürcistan ve Rusya devlet başkanlarının görüşmesi 

sonucunda 14 Ekim’de Şevarnadze yaptığı açıklamada teröristlere karşı “herhangi 

büyük çaplı askeri operasyonun gerekli olmadığı, … özel timlerin ve sınır 

muhafızların ortaklaşa çalışacağı…” konusunda Putin ile anlaşmaya vardığını 

belirtmektedir499. İki devlet arasında yapılan ortak görüşmeler sonucunda ortamın 

sakinleşmesine rağmen, 23-26 Ekim 2002’de Moskova’da gerçekleştirilen tiyatro 

baskını Rusya yönetiminin terörizm eylemlerine karşı tutumunun sertleşmesine 

neden olmuştur. Bu konuda RF Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Ekim’de, “Rusya 

teröristlerin, bu suçların organizatörleri ve bunların ideolojik ve mali teşvikçilerin 

                                                 
496 German, op.cit., s. 29-30. 
497 “Borba s teroristami v Pankisi: parketnaya spets operatsiya (Pankisi'de teröristlerle mücadele: 
görünüşte özel operasyonu),” Vesti, 01.09.2002, [http://www.vesti7.ru/archive/news?id=1127]. 
498 German, op.cit., s. 34. 
499 Zeyno Baran, “Time for real change in Georgia,” Insight Turkey, Vol. 4, No: 4, October-December 
2002, s. 118. 
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bulunduğu bütün yerleri vurarak … Rusya Federasyonu’na gelen tehditlere karşı 

orantılı tedbirlerle cevap verecek,” açıklamasını yapmıştır500. 

Gördüğümüz gibi, Rusya Federasyonu uluslararası terörizme karşı kuvvet 

kullanma yaklaşımında ABD’nın önleyici savunma doktrinine benzeyen bir görüşü 

benimsemiştir. Rusya yönetimi, Çeçenistan’da savaşan yerli ve yabancı teröristleri 

yakalamak ve yok etmek için Tiflis yönetiminin etkin önlemlerin alamadığı ve 

işbirliği faaliyetlerine yanaşmadığı durumunda Gürcistan topraklarında tek başına 

kuvvet kullanma tedbirlerine başvuracağı belirtmektedir. Moskova kuvvet kullanma 

yetkisi uluslararası terörizme karşı önleyici tedbirler olarak BM Andlaşmasındaki 

öngörülen bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkına dayandırmaktadır. Gerçekten, 

Çeçen (ve yabancı) savaşçılar Çeçenistan’daki saldırıları gerçekleştirdikten sonra 

Gürcistan topraklarında sığınmakta ve bu eylemlerin sürekli tekrarlama özelliği 

taşımaktadır. Böylece, Rusya yönetimi Gürcistan topraklarında bu teröristleri 

yakalama ve yok etme hakkının bulunduğunu savunmaktadır. Nitekim, değişik 

kaynaklarda Rus uçakların, zaten, sınır bölgelerinde bombalama eylemleri 

gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Rusya yönetimi bu eylemleri reddetmesine 

rağmen AGİT gözlemcileri tarafından doğrulandığı görünmekte501. Moskova, 

Gürcistan’da sığınan teröristlere karşı kuvvet kullanma tedbirlerinin Andlaşmanın 

2/4. maddesinde öngörülen kuvvet kullanma yasağındaki “siyasal egemenliği ve 

toprak bütünlüğü” zedelemeyeceği ve dolayısıyla uluslararası hukuka aykırı 

olmayacağını savunarak bu yasağın mutlak nitelikte olmadığı görüşünü 

benimsemektedir. Fakat, uygulanan uluslararası hukukta BM Andlaşmasının 2/4. 

maddesindeki yasağın geniş kapsamlı olması görüşü hakim olduğunu hatırlatarak 

                                                 
500 Ibid., s. 119. 
501 German, op.cit., s. 32. 
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siyasal egemenliğe ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeyen veya ‘zorunluluk hali’ 

durumuna benzeyen sınırlı kuvvet kullanma tedbirleri jus cogens niteliğinde kuvvet 

kullanma yasağı dışında kalabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak, Rusya yönetimi 

meşru savunma hakkına dayanarak Gürcistan’a karşı kuvvet kullanma eylemlerine 

başvurmaktan kaçındığı, fakat, böyle yetkilerin kullanma olasılığı açık bıraktığı 

görünmektedir502. Bunun önemli nedenler arasında Gürcistan yönetiminin işbirliği 

faaliyetlerine yanaşınca böyle bir hakkın kullanılması artık sakıncalı duruma 

düşmektedir. Öte yandan, Batı devletlerin ve özellikle ABD’nin desteğini 

sağlamayan Rus hükümeti bu durumda kuvvet kullanmanın uluslararası kamuoyunda 

yasal görünmeyeceğini de anlamıştır. Nitekim, aynı dönemde ABD’nin Irak’a karşı 

önleyici tedbirler olarak kuvvet kullanmaya kalkışması uluslararası kamuoyunda 

büyük tepkiler yaratarak önleyici meşru savunma doktrini eleştirmelerine neden 

olmuştur. Böylece, Rusya yönetiminin Gürcistan topraklarında teröristlere karşı 

meşru savunma hakkını kullanması bu koşullarda sakıncalı olmakta ve bu durumun 

değişmesi için büyük çaplı saldırının gerçekleşmesiyle birlikte uluslararası 

kamuoyunda bu konuda onayın sağlanması da gerekli olacaktır. 

 

2. Çeçenistan Çatışmalarında Savaş Kuralları 

Çeçenistan çatışmalarında savaş hukuku kurallarının uygulanması bu 

olayların silahlı çatışma düzeyinde olup olmadığı ve uluslararası niteliği taşıyıp 
                                                 
502 1 Eylül 2004’te Beslan’da meydana gelen terörist eylemleri sonucunda Moskova’da Pankisi’deki 
uluslararası teröristlerin bulunması konusu hatırlanarak Gürcistan’ın kuzeyindeki terörist üslerine 
önleyici saldırıları düzenleme olasılığı yeniden dile getirilmeye başlamıştır, Malışeva, “Vliyaniye 
mejdunarodnoi Antiterroristiçeskoi kampanii na politiçeskiye protsesı v stranah Tsentralnoi Aziyi i 
Yujnogo Kavkaza (Uluslararası Anti-terörist kampanyasının Orta Asya ve Güney Kafkas 
ülkelerindeki siyasi süreçlerine etkileri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(23), 2004, s. 97; Ayrıca, 
Mart 2006’da yürürlüğe giren yeni RF “Terörizmle mücadele kanunu”nun 10 maddesinde teröristlere 
karşı yurt dışında kuvvet kullanma tedbirlerine başvurması öngörülmüştür. Bu hüküm RF 2000’de 
alınan Güvenlik Konsepti ve Askeri Doktrinine uygun bir şekilde düzenlenmiştir, bkz: yukarıda I. 
Bölüm, s. 48-53. 
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taşımadığına bağlı olmaktadır. Uluslararası insancıl hukukun temel dayanağı 

oluşturan Cenevre Sözleşmelerinin uygulanması için ana koşulu silahlı çatışmaların 

uluslararası niteliği taşıması gerekmektedir. Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. 

maddesinde belirtildiği gibi bu sözleşmenin iki veya daha çok devlet arasında silahlı 

çatışmanın ortaya çıkması (1. bendi) veya bir ülkenin yabancı güçler tarafından işgal 

edilmesi (2. bendi) durumlarında uygulanacaktır. 1977’de kabul edilen I. Ek 

Protokolünde uluslararası niteliği taşıyan silahlı çatışmaların kapsamı 

genişletilmiştir. Protokolün 1. maddesi 4. fıkrasında BM Andlaşması ve ‘Devletler 

Arasında Dostluk İlişkileri ve İşbirliği ile ilgili Uluslararası Hukuk İlkeleri 

Deklarasyonu’nda yer alan ülke halkının self-determinasyon hakkını gerçekleştirmek 

amacıyla sömürge yönetimine, yabancı işgale ve ırkçı rejime karşı sürdürdüğü 

mücadeleler uluslararası niteliği taşıyan silahlı çatışma kapsamına dahil ettiği 

görünmektedir. Çeçenistan çatışmaları Rusya’nın iç meselesi olarak uluslararası 

alanda genel olarak kabul edildiğini daha önce belirtmiştik503. Çeçenlerin kurtuluş 

savaşı konusuyla ilgili tartışmalarda Çeçenistan mücadelesi BM Andlaşması ve 

‘Uluslararası Hukuk İlkeleri’ Deklarasyonunda kabul edilen self-determinasyon 

hakkının kapsamına girmediği504 ve dolayısıyla uluslararası niteliği taşıyan bir silahlı 

çatışma durumunu oluşturmadığı sonucuna vardık. Fakat, Çeçenistan Cumhurbaşkanı 

Aslan Mashadov’un Danimarka Temsilcisi Usman Firzauli’nin 15 Haziran 2000’de 

Radyo “Svoboda”ya verdiği açıklamada Çeçen Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu 

tarafından de facto tanındığı ve dolayısıyla bu çatışmaların uluslararası niteliği 

                                                 
503 Bkz: Kafkaslar’da Self-Determinasyon veya Toprak Bütünlüğünün Korunması ile ilgili II. Bölümü, 
s. 89-94. 
504 Bkz: Tezin II. Bölümü, s. .85-89. 
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taşıyarak Cenevre Sözleşmelerine tabi tutulması gerektiğini vurgulamaktadır505. Bu 

dönemde Çeçenistan, Cenevre Sözleşmelerine ve iki Ek Protokolüne katılma 

mektubuyla İsveçre Devletine yapılan başvuru çerçevesinde sergilediği yaklaşımda, 

Çeçenistan hakları savuncusu olan Amerikan Hukuk Profesörü Frensis Boyl’un 

iddialarına dayandırmakta ve Çeçen Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 

1997’de imzalanan Barış Andlaşmasında Çeçen Devletinin de facto tanındığı ve 

böylece, Sözleşmelere taraf olabileceği görüşü ileri sürmektedir. Fakat, radyo 

tartışmalarında Lev Roytman tarafından yapılan hukuksal değerlendirmede Rusya 

merkez yönetiminin benzeyen andlaşmaların Tataristan ile yaptığı ve bunların 

yalnızca federasyon içinde yetkilerin paylaşımı niteliğini taşıdığı belirtilmektedir. 

Nitekim, bu andlaşmanın uluslararası niteliğinde olmamasının diğer bir kanıtı olarak 

belgenin Rusya Parlamentosunun onaylamasına da gerek duymadığı ileri 

sürülmektedir506. Sonuç olarak, Çeçenistan çatışmalarının uluslararası nitelik 

taşıdığını söylemek zordur. Bunun yanında, bu çatışmaların silahlı iç çatışmalar 

kategorisini oluşturup oluşturmadığı konusunda bazı tartışmalar ortaya çıkmaktadır. 

Rusya yönetimi 1999’da Çeçenistan’a yaptığı ikinci müdahaleyi silahlı çatışma ve iç 

savaş ifadelerinden kaçınarak isyanı bastırma faaliyetleri ve daha çok anti-terörist 

operasyonu olarak değerlendirmekteydi. Fakat, Çeçenistan çatışmalarının Cenevre 

Sözleşmelerine II. Ek Protokolünün 1. maddesi 1. fıkrasında belirlenen silahlı 

çatışma tanımına bütün koşullar bakımından uyduğunu söylemek mümkündür. 

Nitekim, 1996’da Rusya ve Çeçenistan arasında Hasavyurt’ta imzalanan ‘Ortak 

Bildirisi’nde tarafların “silahlı çatışmaya siyasi çözümü sağlamak için” ortak 

                                                 
505 Tengiz Gudava, “Çeçnya prisoyedinyayetsa k Jenevskim Konventsiyam (Çeçenistan Cenevre 
Sözleşmelerine katılıyor),” Radyo ‘Svoboda’ inervyusu (Kafkas ve Orta Asya), 15.06.2000, 
[http://www.svoboda.org/programs/rtl/2000/RTL.061500.asp]. 
506 Ibid. 
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tedbirler oluşturacağı ifadesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda, yukarıda anılan Çeçen 

Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında barış andlaşması Çeçenistan’ı çatışma 

tarafı olarak kabul etmektedir. Bu konuda, Rwanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 

verdiği kararda resmi yönetimin isyan güçlerini bir çatışma tarafı olarak kabul etmesi 

silahlı çatışma durumunu oluşturacağını kabul etmektedir507. Dolayısıyla, Çeçenistan 

çatışmaları Rusya’nın iç silahlı çatışma olarak değerlendirmek doğru olacak ve bu 

şiddet olaylarında Cenevre Sözleşmelerinin uluslararası nitelik taşımayan silahlı 

çatışmalar ile ilgili ortak 3. maddesi yanında 1977’de kabul edilen II. Ek Protokolü 

hükümleri uygulanacaktır. 1999’da Rusya yönetiminin Çeçenistan’ın hukuksal 

statüsü (hukuk sujesi) reddetmek amacıyla Hasavyurt Bildirisi ve Barış Andlaşmasını 

feshetmesi, silahlı çatışma durumunu ortadan kaldıracağı anlamına gelmemektedir. 

Nitekim, bu konuda daha geniş kapsama alanı olan Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. 

maddesinin uygulanması çatışan tarafların hukuksal statüsü üzerinde etki olmayacağı 

belirtilmektedir. Böylece, Rusya’nın özellikle yoğun eleştiri konusu olan ikinci 

Çeçenistan müdahalesi, Rusya Federasyonu’nun iç mevzuatı kanunlarına tabii olup, 

iç silahlı çatışma ile ilgili olan insancıl hukuk kurallarının uygulanma alanı da 

oluşturmaktadır. Müdahalenin aktif aşamasının tamamlanmasıyla yani isyancıların 

belirli topraklar üzerinde kontrolü kaybetmesi durumunda askeri faaliyetlerin 

sürdürülmesi en azından Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesine uygun 

olmalıdır. 

Çatışma bölgesinde Rusya’nın iç mevzuatının uygulanması genel koşullardan 

ayrılan durum ‘olağanüstü hali’nin ilan etmesiyle ilgili omaktadır. Olağanüstü 

                                                 
507 Anna Melikyan “Voorujennıy konflikt nemejdunarodnogo haraktera (Uluslararası nitelikte 
olmayan silahlı çatışma),” (Yayınlanmamış diploma tezi, Rusya-Ermenistan Devlet Üniversitesi), 
Yerevan 2004, [http://www.iatp.am/ino/rau/aspirants/Melikyan%20Anna/Vooruzhennyi%20conflict. 
htm]. 

 226



halinin ilan edildiği bölgede mevzuatta kabul edilen bazı insan hakları ve 

özgürlüklerin sınırlandırılması durumu ortaya çıkmaktadır. Uluslararası 

deneyimlerde genel olarak devletlerin anayasalarında temel özgürlük ve insan 

haklarının dokunulmaz çekerdeği öngörülmekte ve hakların olağanüstü halinde bile 

uygulanma zorunluluğu getirilmektedir. RF Anayasasında olağanüstü halinde 

dokunulmaz haklar 56. maddesi 3. fıkrasında sıralanmaktadır508. Uluslararası alanda 

silahlı çatışma zamanında bazı temel insan hakları ve özgürlüklerin korunması 

insancıl hukuk kuralları çerçevesinde sağlanmaya çalıştığı görünmektedir. Cenevre 

Sözleşmesinin ortak 3. maddesi ve II. Ek Protokolü devletlerin iç silahlı 

çatışmalarında mağdurların korunmasıyla ilgili temel kuralları öngörmekte ve 

dolayısıyla devletin iç mevzuatındaki sınırlandırmalarına engel oluşturmaya 

çalışmaktadır509. 

Rusya’nın Çeçenistan çatışmalarında işlenen askeri suçlar Kuzey-Kafkas 

bölgesinin askeri mahkemesinde yargılanmakta ve bu süreçlere jüri üyelerinin 

katılmadığı görünmektedir. Nisan 2006’da RF Anayasa Mahkemesinin verdiği 

kararda bugünkü koşullarda askeri suçların yargılanması Anayasaya uygun olduğu 

yorumu yaparak Çeçenistan Cumhuriyetinde ciddi suçlarla ilgili yargılanma 

süreçlerine jüri komisyonunun katılabilmesi 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli 

olacağını bildirmektedir510. Çeçenistan müdahalesinin Anti-terörist kampanyası 

olarak değerlendirilmesi Çeçen tarafında savaşan bütün savaşçıların terörist 

muamelesi görülebileceği sonucu ortaya çıkarmaktadır. 2001 yılına gelince Rusya 

yönetimi Çeçenistan’da geniş çaplı askeri faaliyetlerin tamamladığını açıklayarak 

                                                 
508 Bkz: Rusya Federasyonu Anayasası. 
509 Melikyan, op.cit. 
510 Nikolay Gurov, “Sud bez prisyajnih (Jüri üyeleri olmayan mahkeme),” 6 nisan 2006, [http:// 
www.vz.ru/politics/2006/4/6/28986.html]. 
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bölgede askeri operasyon komutanlığı Federal Güvenlik Teşkilatına (FSB) 

devretmiştir511. Bu dönemde Moskova’nın Çeçen isyancılar için çıkardığı af 

kararıyla ayrılıkçı savaşçılar ve teröristler arasında ayırım yaptığını 

göstermektedir512. Böylece, silahı bırakan ve ağır suçları (savaş suçları) işlemeyen 

Çeçen savaşçılar cezai sorumluluktan muaf tutulacağı halinde silahı bırakmayanlar 

ise artık terörist olarak değerlendirileceği ve cezalandırılacağı görünmektedir. Bu son 

kategoriye giren veya açıkça terörist eylemlerine katılan teröristler için Rusya iç 

mevzuatına göre Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu 

amaçla Temmuz 1998’de “Terörizmle Mücadele” ile ilgili Federal Kanunu kabul 

edilmiştir. Terörizmle Mücadele Kanunu, mücadelenin hukuksal dayanaklar ve 

ilkeleri, terörizmle ilgili tanımlar, mücadele yöntemleri ve yetkileri gibi bazı önemli 

konuları düzenlemektedir513. Tanımlarla ilgili 3. maddesinde, Ceza Kanununda 

öngörülen bazı suçların terörist niteliği taşıdığı belirlenmekte514 ve terörist suçların 

Ceza Kanununa göre cezalandırılacağı belirtilmektedir. Terörist zanlılarının 

yargılanması yine de RF Ceza Muhakeme Kanununa uygun olacağı, fakat 

yargılanma sürecinin kapalı mahkemelerde yapılacağı öngörülmektedir. Mart 

2006’da yürürlüğe giren yeni “Terörizmle Mücadele” Kanunu eski Kanunda ele 

alınan konuları genişletmekte ve bazı durumları daha ayrıntılı şekilde 

düzenlemektedir515. Mesela, Ceza Kanununda öngörülen terörist suçların kapsamı 

genişleterek yönetimi zorla ele geçirmek (CK madde 278), silahlı ayaklanma (CK 
                                                 
511 Malaşenko, Trenin, Vremya Yuga: Rossiya v Çeçne, Çeçnya v Rossii, s. 39-40. 
512 Vitaliy Naumkin, “O stabilizatsii situatsii v regionah, sosednih s Çeçnyoi (Çeçenistan’a komşu 
bölgelerinde durumun istikrarlaşması hakkında),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 
125. 
513 Bkz: RF “Terörizmle Mücadele Hakkında” 130 nolu Federal Kanunu, 25 Temmuz 1998 
(03.07.2005 tarihli redaksyonuyla), [http://www.hro.org/docs/rlex/terrorism/index_1.php]. 
514 RF Ceza Kanununda madde 205-208, 277 ve 360’ta belirlenen suçlar terörizm niteliğindedir, 
ayrıntılı bilgiler için, bkz: RF Ceza Kanunu [http://www.ledforum.ru/uk/24.htm]. 
515 Bkz: RF “Terörizmle Mücadele Hakkında” Federal Kanunu, 10 Mart 2006, [http://www. 
tomchin.ru/tomchin/analitic/2166.html]. 
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madde 279) ve anayasa düzenini zorla değiştirme çağrıları (CK madde 280) gibi 

suçların bu kategoriye girmesini sağlamıştır. Ayrıca, anti-terörist kampanyasının 

uygulanmasında silahlı kuvvetlerin kullanma alanları ayrı bölümler olarak 

düzenlenmiştir (6-10 maddelerde). Terörizmle mücadele kanunlarında anti-terörist 

operasyonunun uygulanacağı bölgenin hukuksal rejimi konusu da öngörülmüştür. Bu 

rejim, olağanüstü haline benzeyen bir durumu yaratarak yönetim organlarının 

yetkilerini genişletmekte ve bazı hak ve özgürlüklere sınırlandırmalar 

getirmektedir516. Fakat, bu sınırlandırmalar Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. 

maddesi ve II. Ek Protokole aykırı olmadığı görünmektedir. Rusya topraklarında 

işlenen terörist eylemler dolayısıyla ülke içinde yakalanan teröristlerin yargılanması 

ve cezalandırılması konusu büyük tartışmalar oluşturmadığında bu teröristlerin ülke 

dışında yakalanması ise bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Mesela, Çeçen 

savaşçıların Gürcistan topraklarında yakalanması ve Rusya’ya iade edilmesi konusu 

önemli tartışmalara yol açarak, terörist suçların var olması durumunda zanlıların 

uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği görüşü savunulmaktadır517. 

Rusya’nın Çeçenistan çatışmalarında silahlı kuvvetleri kullandığında 

uygulanması gereken temel insan hakları ve savaş kuralları oluşturan insancıl hukuk 

normlarını ihlal ettiği artık hem uluslararası örgütler tarafından hem de diğer 

bağımsız kaynaklarca kabul edilen bir olgu olarak önümüze çıkmaktadır. Mesela, 

Uluslararası Af Örgütü’nün Ekim 2002’de yayımlandığı raporda, Rusya’nın 

Çeçenistan’da işkence ve kötü muamele, yargısız infazlar, insanları “kayıp” 

kategorisine karıştırma ve adaletin engellenmesi gibi çok sayıda suçların tespit 

                                                 
516 1998 Kanununda madde 13, 2006 Kanunda madde 11. 
517 Baran, op.cit., s. 119; Bu konuda ABD’nın Afganistan’da yakaladığı teröristlerin Amerikan askeri 
mahkemelerince yargılanması görüşüyle benzeyen çizgiler ortaya çıkmaktadır. 
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edildiği görünmektedir518. “Human Rights Watch,” “Memorial” ve diğer uluslararası 

ve Rusya kaynaklı insan haklarını koruma örgütleri Rusya güvenlik güçlerinin 

Çeçenistan’da yaptığı teröristleri yakalama (veya temizlenme – zaçistka) 

operasyonları sırasında rüşvet alma, yağmalama, şiddet kullanma, insan kaçırma, 

tecavüz ve cinayet suçlarını işlemesine dair ellerinde belgelerin bulunduğunu 

göstermektedir519. Şimdi, bu ihlallerin Rusya sorumluluğuna giren uluslararası 

insancıl hukukun hangi kurallarına aykırı olduğunu da belirlemeye çalışalım. 1989 

yılında Sovyetler Birliği Cenevre Sözleşmelerinin her iki Ek Protokolü onaylayarak 

taraf olmuştur520. İngiliz Profesör Neil Macfarlen Cenevre Sözleşmelerinin 1977’de 

kabul edilen iki Ek Protokolün önemli kurallarının artık uluslararası örf ve adet 

hukukun bir parçası haline gelmesi nedeniyle Çeçenistan çatışmalarında uygulanması 

gerektiğini belirtmektedir521. Fakat, daha önce belirttiğimiz gibi, Çeçenistan’da 

yalnızca Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi ve II. Ek Protokolün 

uygulanması kesinlik kazanmıştır. Böylece, Rusya yönetimi Cenevre 

Sözleşmelerinin ortak 3. maddesinde yer alan askeri faaliyetlere katılmayan veya 

silahları bırakan kişilerin korunmasıyla ilgili 1. fıkrasının a), c) ve d) hükümlerine 

aykırı davranmakta ve 1977 Ek Protokolün ‘askeri faaliyetlere katılmayan veya 

katılmaya son veren kişilerin temel garantileri’ içeren 4. madde, ‘cezai takip’ ile ilgili 

                                                 
518 “Rusya Federasyonu: Adaletin Reddi,” Uluslararası Af Örgütü Raporu, 30.10.2002, 
[http://www.amnesty-turkiye.org/v0311200202.si]. 
519 Anatol Liven, “Çeçnya i zakonı voynı (Çeçenistan ve savaş kuralları),” Vremya Yuga: Rossiya v 
Çeçne, Çeçnya v Rossii, s. 231. 
520 Rusya Federasyonu SSCB’nın halef devleti olarak bu andlaşmalara taraf olmaktadır, bkz: Rusya 
Federasyonu’nda yürürlüğe giren uluslararası hukuk belgelerin sıralanması, [http://www.hro.org/ 
method/oficer/07.htm]. 
521 Neil Macfarlen, “Vozmojnosti mirovogo soobşestva v reşenii konflikta (Dünya toplumunun 
çatışmanın çözülmesindeki olanakları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 162. 
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6 madde, ‘sivil halk ve hedeflerin korunması’ ile ilgili 13. ve 14. madde hükümlerini 

ihlal etmektedir522.  

Çeçenistan çatışmalarında insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının işlenmesi 

genel olarak komuta kararları ve askeri davranışlardan kaynaklandığı görünmektedir. 

Bunun temel nedeni Rus ordusundan kaynaklanmakta ve RF Silahlı Kuvvetlerin 

bugünkü örgütlenme düzeyi, savaşma yöntemleri, kullanılan silahları ve en önemlisi 

askerlerinin manevi durumları olmaktadır523. Gerçekten, Çeçenistan çatışmalarında 

benimsenen yoğun bombalama yöntemleri ve teröristlerin yakalanmasında sert KGB 

taktikleri sivil hedeflerin zarar görmesi ve direnişin artırılmasına neden olacağı 

kaçınılmazdır. Aynı zamanda, askerlerin özel davranışları bu suçların 

yoğunlaşmasına büyük katkılar sağlamıştır. Yalnızca Ağustos 1999’dan Aralık 

2000’ye kadar askerlere ve güvenlik güçleri mensuplarına karşı 748 cezai davanın 

açılması524 bu sorunun kapsamını göstermektedir. Mart 2002’de Çeçenistan’daki 

Askeri Kuvvetlerin Komutanı tarafından çıkarılan 80 sayılı Kararda bu durumu kabul 

ederek komutanların derhal gerekli tedbirlerin alınması emredilmektedir525. Öte 

yandan baktığımızda, Rus askerler ve komutanların Çeçenlere karşı uyguladığı sert 

tutumlar isyancıların sivil halkı kalkan olarak kullanması, terörist yöntemleri 

benimsemesi, karşı tarafa ve bazen de sivil halka yönelik sürekli bir şekilde daha 

acımasız suçları işlemesinden kaynaklanmaktadır. Çeçenlerin bu konuda benimsenen 

yaklaşımı değişik kaynaklarda açıkça sergilenmektedir526. İnsancıl hukuk 

                                                 
522 Sözleşmeler metni için, bkz: [http:/www.icrc.org/]. 
523 Bkz: Pavel Felgenhauer, “The Russian Army in Chechnya,” Central Asian Survey, No: 21(2), 
2002, s. 157-166. 
524 Malaşenko, Trenin, op.cit., s. 154. 
525 Liven, op.cit., s. 232. 
526 Robert Bruce Ware, “Grajdanskaya voina v Çeçne: politiçeskiy proval i otvetnaya strategiya 
(Çeçenistan’da içsavaş: siyasi başarısızlık ve karşılık stratejisi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
3(33), 2004, s. 65-67; Sergei Markedonov, “Çeçenskiy vızov: mejdu mirom i voynoi (Çeçen sorunu: 
barış ve savaş arasında),” Terrorizm i politiçeskiy ekstremizm: vızovı i poiski adekvatnıh reşeniy 
(Terörizm ve siyasi ekstremizm: sorunlar ve uygun cevapların aranması), Moskova, IPVT, 2002, s. 
175-178. 
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kurallarının uygulanmasının çatışmaya katılan tarafların karşılıklı yükümlülüklerine 

dayanması hem Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. maddesi 3. fıkrasında, hem de II 

Ek Protokolün 1. maddesi 1. fıkrasında öngörülmektedir. Ayrıca, uygulanmada 

devletlerin geniş çaplı askeri operasyonlar yürütmesi sırasında sivil hedeflerin zarar 

görmesi kaçınılmaz olmakta ve küçük çapta yapılan güvenlik güçlerinin 

operasyonlarında da sıradan suçların işlemesi durumları sıkça ortaya çıktığı 

görünmektedir. Ancak, böyle durumların hesaba katılması Rusya’nın anılan savaş 

kuralları, temel insan hakları ve uluslararası hukukta kabul edilen diğer örf ve adet 

normlarına uygun davranması sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim, 

Mashadov yönetiminin Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerine katılma niyetleri 

göstermesine dayanarak, Çeçenistan çatışmalarında her iki tarafın savaş kurallarını 

uygulama zorunluluğu bulunmakta ve her ikisi de ciddi ihlaller işlediğini söylemek 

mümkündür527. 

 

C. Orta Asya’da İslami Köktendincilik Sorunu ve Terörizmle Mücadele 

1. Özbekistan’da Radikal Hareketler 

70 yıldır ateist ideolojisine bağlı kalan Orta Asya ülkelerinde İslami 

hareketlerin yeniden canlandırılması ve kurumlaşması Sovyetler Birliği yaşamının 

son yıllarında başlamıştır. Orta Asya’da sıkı İslam geleneği daha çok Tacikistan, 

Özbekistan ve bir ölçüde Kırgızistan’ın güney bölgesini kapsayarak tarihsel açıdan 

tarımla uğraşan toplumlarda yaygın olduğu görünmektedir. Böylece, bugün İslamın 

canlandırılması ve yaygınlaşmasının merkezi Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan 

topraklarını kapsayan Fergana vadisinde olmaktadır. Haziran 1990’da Astrahan’da 

                                                 
527 Cenevre Sözleşmelerinin II. Ek Protokolünde madde 1/1’de uygulanma alanı olarak uluslararası 
olmayan silahlı çatışmaların öngörülmesiyle birlikte muhalefet güçlerinin işbu Protokolün 
uygulanmasına hazır olması koşulu getirilmektedir. 
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kurulan SSCB’nin “İslam Yeni Doğuş Partisi (İYDP)” yerel şübeleri Tacikistan ve 

Özbekistan’da açılmıştır. Bu ülkelerde güçlü İslam geleneği Tacikistan iç savaşına 

temel nedeni oluşturarak528 Özbekistan’da merkez yönetiminin sıkı tedbirlere 

başvurmasıyla baskıcı rejime ve terörist faaliyetlerine konu olmuştur. 

SSCB’nin dağılmasıyla Özbekistan hükümeti devletin bağımsızlığını 

pekiştirmek amacıyla ülkede ulusal kültürün ve dolayısıyla İslam geleneklerinin 

yeniden cananmasını hoşgörüyle karşılmaktaydı. Fakat, 1992 yılında Taşkent 

yönetimi Fergana vadisinde yayılan ve siyasi hayata karışmaya başlayan güçlü dini 

örgütleriyle karşı karşıya gelmiştir. Namangan kentinde merkezi oluşturan “Adolat 

(adalet),” “Tovba (tövbe)” ve “İslam Laşkarlari (İslam savaşçıları)” gibi dini 

hareketler Özbekistan’da İslam Devletini kurma amacı gütmeye başlamıştır529. 

Devlet yönetimi son baharda meydana gelen isyanı yatıştırmak için ikna yolu 

yanında radikal İslamistlere karşı baskıcı yöntemler kullanarak ülkede istikrar 

sağlamıştır. İslam uyanışının ‘birinci dalgası’nı halleden Karimov yönetimi 1997 

yılına gelince daha güçlü ve saldırgan İslamist hareketlerin gelişmesine tanık 

olmuştur. Dini muhalefetin güçlenmesine önemli nedenler arasında Özbekistan’da 

güçlü layik siyasi partileri olan “Erk (özgürlük)” ve “Birlik” faaliyetlerinin 

bastırılması, geçiş dönemi yaşayan ülkede demografik patlama ve sosyo-ekonomik 

durumun kötüleşmesi ve şüphesiz ki Karimov rejimin başvurduğu baskıcı yöntemler 

olmaktadır530. 1997’de başlayan devlet görevlileri öldürme eylemlerinde polis 

memurunun kafası kesilip asılmasıyla yapılan acımasız cinayeti sonucunda Taşkent 
                                                 
528 Tacikistan içsavaşı ve bu çatışmalarda İslam hareketlerinin rolü III. Bölümün ‘Tacikistan İç 
Savaşına Müdahale’ başlığı altında ele alınmıştır, bkz: s.  
529 Galima Buharbayeva, “İslamskiy faktor v Uzbekistane (Özbekistan’da İslam Faktörü),” 
Nepererastyot li lokalniy konflikt v regionalnuyu voinu? (Yerel çatışma bölgesel savaşa dönüşmeyecek 
mi?), Bişkek, Institute for War and Peace Reporting (IWPR), 2001, s. 91-92. 
530 Zurab Todua, “Radikalnıy İslam v Uzbekistane: etapı stanovleniya i perspektivı razvitiya 
(Özbekistan’da Radikal İslam: kurulma aşamaları ve gelişme perspektifleri),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 1(37), 2005, s. 42-43. 
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yönetimi İslamcılara karşı güvenlik faaliyetlerini yoğunlaşarak yeni tedbirlere 

başvurmuştur. Mesela, Mayıs 1998’de kabul edilen yeni “Vicdan Özgürlüğü” 

Kanunu çerçevesinde ülkedeki dini faaliyetler devlet denetimine bağlanarak dinsel 

kitaplara sansürün uygulanması ve bütün dinsel kurumlarının yeniden kayıtlardan 

geçirilmesi hükümleri getirilmiştir531. Böylece siyasi ve toplumsal ortamın 

gerginleşmesi 1999’a gelince dini muhalefet hareketlerinin açık çatışma eylemlerine 

geçmesine neden olmuştur. Şubat 1999’da Taşkent’te yapılan 16 kişinin ölümüyle ve 

100’e yakın yaralılarla sonuçlan terörist bombalamaları ardından, 1999 ve 2000 

yazlarında Tajikistan’dan sızmaya çalışan teröristlerin Özbekistan ve Kırgızistan 

topraklarında devletlerin güvenlik güçleriyle silahlı çatışması olayları meydana 

gelmiştir. 

İslamist faaliyetlerin ‘ikinci dalgası’nın en belirgin temsilcileri “Hizb-ut 

Tahrir (Kurtuluş Partisi)” ve Özbekistan İslam Hareketi (İDU) olmaktadır. Hizb-ut 

Tahrir örgütü 1990’larda yabancı misyoner faaliyetlerinin yardımıyla kurularak 

90’ların ikinci yarısında öngörülmemiş bir şekilde yayılmaya başlamıştır. 1950’lerin 

Orta Doğu hareketlerinin bir kopyası ve belki de bir uzantısı olan bu örgüt Orta 

Asya’daki yönetimlerin barışçı yollarla devrilmesi ve bölgede İslami Halifatın 

kurulmasını amaçlamaktadır. Hizb-ut Tahrir ideolojisi ülkede yolsuzluk ve 

yoksuzluk gibi toplumsal sorunları ortadan kaldırmak için siyasal İslam görüşlerinin 

gelişmesi, Şeriat hukuku ve İslam Devletinin yerleşmesiyle mümkün olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda örgütün ideolojisinde Batı, Semitizm ve Şii karşıtı 

görüşlerinin sıkça kullandığı görünmektedir. Hizb-ut Tahrir insanlara verdiği 

mesajlarda hareketin dinsel teorisi, Koran alıntılarına ve bölgelerde (Filistin, 

                                                 
531 Buharbayeva, op.cit., s. 92. 
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Çeçenistan ve Orta Asya’da) gelişen olayların yorumlarına başvurarak taraftarları ve 

yerel desteği sağlamaya çalışmaktadır532. Örgütün organizasyonu, hiyerarşık ağında 

toplanan hücre sistemine dayanarak yer altı faaliyetlerin sürdürülmesi bakımından 

kaybedilen lider ve üyelerin hemen doldurulması sayesinde dayanıklı olmaktadır. 

Hizb-ut Tahrir’in finansmanı dış ve iç yardımlar hariç önemli ölçüde üyelik 

katkılarından oluşmakta533 ve böylece örgütün erinmez kaynağı sağlamaktadır. 

Özbekistan İslam Hareketi 1996’da Kabil’de bir araya gelen ve örgütün siyasi 

ve askeri kanatlarının liderleri olacak olan Tohir Yuldaşev (Muhammad Tohir Faruk) 

ve Cuma Namangani (Cumabay Hodjiyev) tarafından kurulmuştur. Tohir Yuldaşev 

1992’de “Tovba” örgütünün lideri olup Özbekistan yönetiminin baskılar 

uygulamasıyla yurtdışına kaçarak yeni mücadele girişimleri için yabancı ülkelerde 

radikal örgütlerle bağlarını geliştirmekte. Cuma Namangani Tacikistan içsavaşında 

Birleşik Muhalefet güçleri tarafında savaşan yerel komutanı olmaktaydı ve 1996’dan 

itibaren bu çatışmaların yatıştırılmasıyla yeni ve esas amacı olarak Özbekistan’ın 

Karimov rejimine karşı mücadeleyi sürdürmeye karar vermiştir. Baştan itibaren bu 

hareketinde Özbekler dışında Orta Asya temsilcileri, Çeçen, Uygur, Arap ve 

Pakistanlılar gibi değişik milletlerin mensupları katıldığı görünmektedir. Bu konuda 

İDU’nun yaptığı açıklamada “Bizim örgütümüz yalnızca Özbek çıkarları 

gütmemekte. Biz – değişik etnikleri içeren İslam örgütüyüz… fakat, Özbekistan’da 

yaşadığımız için Özbekistan İslam Hareketi olarak adladırılmaktayız,” 

denilmektedir534. Hizb-ut Tahrir ile bazı bağları bulunan fakat mücadele yontemler 

olarak silahlı eylemler yaklaşımını benimseyen bu radikal hareketi Özbekistan 

                                                 
532 The IMU and Hizb-ut-Tahrir: implications of the Afghanistan campaing, An International Crisis 
Group (ICG) Report, Osh/Brussels, 30 January 2002, s. 6-7, available at [http://www.crisisweb.org]. 
533 Todua, op.cit., s. 43. 
534 Odil Ruzaliyev, “İslamskoye Dvijeniye Uzbekistana: ştrihi k ‘portretu’ (Özbekistan İslam 
Hareketi: ‘portresin’e çizgiler),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(33), 2004, s. 25. 
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yönetiminin baskılarından kaçan ve çoğu Tacikistan çatışmalarına katılan savaşçıları 

barındırmaktadır. Örgüt üyelerinin radikal İslam ideolojisine sahip olmasıyla, 

bazıları katı vahabist görüşlerini benimsemekte, bazıları ise Özbekistan’da işlenen 

suçları nedeniyle ülkeden kaçarak örgüte sığınmaktadır. Örgüt organizasyonu sıkı 

disipline sahip olmakta ve İslam kanunları yanında güçlü askeri eğitimi 

sağlamaktadır. İDU, askeri düzenine dayanarak geniş istihbarat ağı, silah donanımı 

ve Tacikistan ve Afganistan topraklarında çeşitli üsler bulundurmaktadır. Oldukça 

güçlü seviyede askeri ve lojistik tedbirlerin sağlanması örgütün geniş mali 

kaynaklarına sahip olması gerekmektedir. İDU’nun siyasi lideri olan Tohir Yuldaşev 

örgüt için önemli maddi olanaklar sağlamak için sürekli olarak değişik yabancı 

kuruluşlarla ve radikal örgütlerle yakın ilişkiler sürdürmektedir. Böylece, İDU, 

giriştiği terörist faaliyetleri ve Al-Kaida ile sürdürdüğü yakın ilişkiler nedenleriyle 

2000 yılında ABD tarafından uluslararası terörist örgütler listesine alındığı 

görünmektedir535. 

Şubat 1999’da Taşkent’te yapılan terörist eylemlerden sorumluluğu üstlenen 

Özbekistan İslam Hareketi ülkede başlattığı devlet düzenini karıştırma planından 

beklediği sonuçları almayarak 1999 ve 2000 yılların yazlarında ülkeye sızmak 

amacıyla Tacikistan topraklarından direk saldırı eylemlerine başvurmuştur. Bu 

saldırıların nihai amacı devlet düzenini dışarıdan destabilize etmek süretiyle ülke 

içine sızarak kendi taraftarları isyana kaldırıp belirli bölgede İslam yönetimi kurmak 

veya asgari hedef olarak, sızdığı ülke topraklarında gelecek mücadeleler için silah 

depoları ve diğer gerekli kaynaklar sağlamaktır536. Böylece, İDU sergilediği 

yaklaşımında Özbekistan’ın “barışmayan muhalefeti (nepremirimaya oppozitsiya)” 

                                                 
535 Ibid., s. 33. 
536 Todua, op.cit., s. 45. 
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sıfatıyla silahlı şiddet eylemleriyle ülkede isyan ve silahlı çatışma durumunu 

yaratarak uluslararası kamuoyunun dikkatı çekmeye çalışmaktadır. Bu konuda, 

Taşkent yönetimi ülkede herhangi bir isyan veya çatışma durumu olduğunu 

reddetmekte ve “barışmayan muhalefet”in var olduğunu kabul etmeyerek, Tacikistan 

içsavaşına katılan ve 5 yıldır Afganistan ve Tacikistan ülkeleri arasında dolaşan 

Özbekistan asıllı silahlı eşkiya grupları bulunduğunu belirtmekte ve bu konuda 

Rusya medyasında ve Tacikistan açıklamalarında yer alan sorumsuz bildirileri 

eleştirmektedir537. Özbekistan, Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki askeri 

varlığına karşı olup Moskova etkilerinden kurtulmak için Kışın 1999’da BDT’nın 

Güvenlik İşbirliği Andlaşmasını uzatmadan üyeliğinden çekilmiştir. Taşkent 

yönetimi, aynı yıl içerisinde meydana gelen terörist eylemler ve Tacik-Özbek sınır 

bölgesinde çatışmalar sonucunda Moskova etkilerinin yeniden artacağından 

endişeleyerek Rusya yardımlarına yanaşmadan bu yasadışı gruplarını Özbekistan 

güvenlik güçleri ve askeri birlikleriyle halledeceğini bildirmekteydi. Öte yandan, 

1999 ve 2000 yıllarında Kırgızistan ve Özbekistan sınır bölgelerinde meydana gelen 

çatışmalar sırasında Taşkent yönetimi, Duşanbe üzerine baskı yaparak İDU 

faaliyetlerine karşı Tacikistan’da gerekli önlemler alınmadığı ve ülkenin bazı siyasi 

güçlerin teröristleri desteklediği konusunda suçlamalar yapmaktadır538. Taşkent’in 

bu iddia ile ilgili kanıtlar Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov’un 17 Eylül 1999’da 

                                                 
537 “Press-reliz posolstva Respubliki Uzbekistan v Kırgızskoi Respublike ot 25 avgusta 1999 goda 
(Özbekistan Cumhuriyeti’nin Kırgız Cumhuriyetinde Büyük Elçiliğinin 25 Ağustos 1999’da yaptığı 
basın açıklaması),” Afganskiy konflikt i radikalnıy islam v Tsentralnoi Azii: sbornik dokumentov i 
materyalov (Afgan Çatışması ve Orta Asya’da radikal islam: belge ve kaynakların derlenmesi), 
Derleyen A. Knyazev, “İlim” Yayını, Bişkek, 2001, s. 64-65. 
538 1999’da İDU teröristleri Tacikistan’dan direk Tacik-Özbek sınırından ve daha çok Kırgızistan 
toprakları üzerinden Özbekistan’a sızmaya çalışmakta, 2000 yılında ise bu saldırılar her iki 
bölgelerinde yoğun bir şekilde yapıldığı görünmektedir. Tacik yönetiminin 2000 yılında Kırgız ve 
Özbek güvenlik güçleriyle İDU’ya karşı işbirliği faaliyetlerinin yapılmasına rağmen eylemsizlik 
suçlamalarına maruz kalmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgiler için A. Knyazev, İstoriya afganskoi 
voinı 1990-h godov i prevraşeniye Afganistana v istoçnik ugroz dlya Tsentralnoi Azii, s. 188-214. 
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yaptığı açıklamada sergilenmekte olup, özellikle, teröristlerin Birleşik Tacik 

Muhalefeti liderleri tarafından desteklendiği ve Tacik hükümetin çeşitli vaatlerine 

rağmen duruma müdahale etmediği belitilmektedir539. Bunun yanında, Tacikistan’da 

konuşlandırılan Rusya askeri birlikleri ve sınır muhafızlarının Özbekistan’a yönelik 

İDU saldırıları kasten engellemediği ve bu durumun Taşkent üzerinde bir baskı aracı 

olarak kullanıldığı iddialar bulunmaktadır540. Fakat, bu iddiaların ne kadar gerçek 

olduğu çok tartışmalıdır, çünkü Tacikistan’ın önemli bölümü gibi Özbekistan ve 

Kırgızistan sınır bölgeleri de dağlardan oluştuğu için bu ülke topraklarında denetimin 

sağlanması zor olmakta, ayrıca, Rusya askeri birlikleri daha çok Tacikistan’ın önemli 

şehirleri ve Afgan-Tacik sınırı yakınlarında yerleştirilmekte olup ülkede etkin 

denetimi sağlamamaktadır. İDU teröristleriyle mücadelesinde kuvvet kullanma ve 

tehditlerine başvurma ile ilgili önemli boyut Özbek Hava Güçlerinin Tacikistan ve 

Kırgızistan topraklarında terörist hedefleri bombalamalarıdır. 1999 ve 2000 

yıllarında Özbekistan savaş uçaklarının çeşitli bombalama eylemleri gerçekleştirdiği 

hem resmi açıklamalarda hem de diğer bağımsız kaynaklarda doğrulandığı 

görünmektedir. Fakat, bu eylemlerin bazıları izin almadan gerçekleştirirken önemli 

hasara ve ölümlere yol açmıştır ve bazı durumlarda Özbekistan yönetimi tarafından 

üstlenmemiştir. Bu konuda, 15 Ağustos 1999’da Özbek savaş uçaklarının Kırgız-

Tacik sınırın Djirgital bölgesinde yaptığı bombalamalar Duşanbe’nin Taşkent 

yönetimine protesto notusunu iletmesine neden olmuştur. Özbekistan 17 Ağustos 

1999’da yaptığı resmi açıklamalarda Kırgız-Tacik sınır bölgesindeki bombalama 

eylemleri Kırgız yönetimi işbirliği ve izniyle yaptığı ve Tacikistan topraklarına 

                                                 
539 “Zayavleniye ministra inostrannıh del Respubliki Uzbekistan A. Kamilova ot 17 Sentyabrya 1999 
goda (Özbekistan Dışişleri Bakanı A. Kamilov’un 17 Eylül 1999 tarihli açıklaması),” …Belge ve 
kaynakların derlenmesi, s. 65-67. 
540 Ruzaliyev, op.cit., s. 32. 

 238



girmeye niyetli olmadığını belirtmiştir541. Kırgızistan topraklarında yapılan izinsiz 

(veya yanlış) bombardımanlar sonucunda Bişkek yönetimi Özbek tarafına yönelik 

uyarılarla yetinerek olayları büyütmemeye tercih etmiştir542. Böylece, Taşkent 

yönetimi terörist saldırılara karşı önleyeci tedbirler olarak komşu ülkelerde silahlı 

kuvvet kullanma yaklaşımı benimsediği görünmekte ve, özellikle, Duşanbe 

yönetiminin gerekli tedbirleri almaması durumda Özbekistan’ın bu tür eylemlerinin 

tek taraflı şekilde gerçekleştirebileceği olasılığı göstermekteydi. 2000 yılı 

sonbaharına gelince komşu ülkeleriyle güvenlik işbirliğini artıran Özbek yönetimi bu 

konuda daha çok desteğe ihtiyaç olduğunu anlayarak Moskova ile yakınlaşma 

sinyalini vermiştir. 

Taşkent yönetiminin teröristlere karşı askeri tedbirler almasının diğer önemli 

bir boyutu 1998’den itibaren Tacik-Özbek ve Kırgız-Özbek sınırlarında mayınların 

döşemesidir. Özbekistan askerlerinin mayınları döşeme faaliyetlerindeki sorunlu 

durum, ülkeler arasında bazı sınır bölgelerinde tartışmalı sınır çizgilerinin bulunması 

ve böylece mayın tarlalarının Tacikistan ve Kırgızistan toprakları derinliğinde 

oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. 2005 yılına gelince Özbek mayınların 

patlaması Tacikistan’da 75 kişinin ölümü ve 80 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanarak, 

Kırgızistan’da 10’dan fazla kişinin hayatına mal olmuştur. Bu konuda Özbekistan’a 

iletilen çeşitli protestolar sonucunda ortak sınırların bazı bölgelerinde mayınları 

temizleme faaliyetlerinin başladığı belirtilmektedir543. 1999’da yürürlüğe giren Kara 

mayınları yasaklamasıyla ilgili Ottava Sözleşmesi’ne Kırgızistan ve Özbekistan’ın 

                                                 
541 Knyazev, İstoriya afganskoi voinı 1990-h godov … , s. 190-191. 
542 30 Ağustos’ta Kırgızistan topraklarında izinsiz yapılan (Özbekistan’ın üstlenmeyen) ve siviller 
arasında ölü ve yaralılarıyla sonuçlanan hava bombardımanlarda Kırgız hava savunma birliklerinin 
ateş açması ve uçakları uzaklaştırmasıyla yetinmiştir, Ibid., s. 194.  
543 “Kogda zakonçitsa minnaya voina v Srednei Azii? (Orta Asya’da mayın savaşı ne zaman 
bitecektir?),” AKIpress, 08.03.2006, [http://www.akipress.org/]. 
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2005 yılı itibarıyla taraf olmadığı için bu konuda uluslararası sorumluluğu 

doğmamakta, fakat ülkeler arasında sınır çizgilerin belirlenmesiyle Özbek mayınların 

yabancı topraklarda bulunması yabancı ülkede izinsiz silahlı kuvvetlerin kullanma 

durumu yaratabilmektedir.  

11 Eylül’de ABD’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda Washington 

tarafından başlatılan ‘Kalıcı Özgürlük’ harekatı ve Anti-terörist kampanyasına 

katılmaya fırsat bilen Taşkent yönetimi koalisyon güçlerine askeri üs olanakları 

sağlayarak güvenlik alanında önemli müttefiği elde etmiştir. Karimov yönetimi, daha 

önce ABD ile gelişmeye başlayan askeri işbirliği ilişkilerini yeni aşamasına 

götürerek terörizmle mücadelesinde Rusya’dan bağımsız ve alternatif bir ortağı elde 

etmiş ve Washington ile ilişkilerden diğer önemli çıkarlar sağlamıştır. Böylece, 

ABD’nin Afganistan müdahalesi sırasında Özbekistan İslam Hareketi’nin Afgan 

topraklarında sağlanan lojistik desteğinden mahrum kalması ve Taliban tarafında 

çatışmalara katılan İDU’nun, askeri lideri Cuma Namangani ve diğer savaşçıları 

kaybetmesi, örgüt organizasyonunu çökertme aşamasına getirmiştir544. Bunun 

yanında, Washington ile stratejik ortaklığı oluşturan Taşkent yönetimi, Özbekistan 

için ABD’nin önemli askeri ve mali yardımlarını elde ederek Karimov rejiminin 

terörizmle mücadele çerçevesinde uyguladığı baskıcı tedbirlere yönelik değişik 

eleştirileri göz ardı etme olanağı da sağlamıştır. Taşkent ve Washington arasında 

Ocak 2002’de imzalanan ‘Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Deklarasyonu’nda 

Özbekistan’ın demokratikleşmesi için ABD desteği öngörülmüştür. Değişik 

                                                 
544 Kasım 2001’de verilen raporlara göre İDU’nun örgütlenmesi bakımından karizmatik etkilerine 
sahip olan Cuma Namagani Afganistan çatışmaları sırasında alınan yaralar sonucunda öldüğü iddia 
edilmekte ve örgütün siyasi lideri Tohir Yuldaşev’in ülkeden kaçarak hayatta kalabileceği 
belirtilmektedir. The IMU and Hizb-ut-Tahrir: implications of the Afghanistan campaing, s. 2; Bazı 
kaynaklarda 2002 yılında Afganistan’ın Dağlık Badahşan bölgesinde (Tacikistan sınırında) 
çatışmalardan sağ çıkan savaşçı gruplar IDU yapısında Türkistan (Orta Asya) İslam Hareketi örgütü 
kurulduğu belirtilmektedir, Ruzaliyev, op.cit., s. 35. 
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değerlendirmelere göre, bu destek ve yardımlar sayesinde devlet yönetimi, insan 

hakları alanında verdiği tavizlerle ülkede bazı iyileşmeler sağlamasına rağmen 

otoriter rejimini korumaya devam etmektedir545. 1998’den itibaren Özbekistan’da 

İslamistlere karşı uygulanmaya başlayan baskıcı tedbirler ve represyonlar barışçı 

mücadele yöntemleri benimsenen Hizb-ut Tahrir faaliyetlerini de kışkırtarak daha 

yoğun ve saldırgan propaganda eylemlerine neden olmuştur. 2002 yılı gelince, 

Özbekistan’daki gücünü kaybeden İDU yerine Hizb-ut Tahrir kendi etkilerini 

yaygınlaşmaya devam etmektedir. Örgütün mücadele yöntemleri üzerinde kesin 

görüşlerin oluşturulmaması nedeniyle, artık, bazı durumlarda resmi yönetime karşı 

güç kullanmak dahil daha radikal yollarını benimsemeye teşvik edilmektedir546. 28-

29 Mart ve 1 Nisan 2004’te Buhara ve Taşkent’te yapılan ve ön belirlemelerde Hizb-

ut Tahrir izleri bulunan bombalama eylemlerinde “şehit kadınların (şahidki)” 

kullanılması radikal hareketlerin yeni mücadele yöntemlere başvurduğu 

göstermektedir547. Bu olaylara baktığımızda, Filistin’deki İslamcı hareketinin I. 

‘İntifada’ sırasında Hamas örgütüne dönüşmesi örneğine dayanarak bu konuda 

barışçı mücadele yolunu benimsenen köktendincilik örgütünün ileride radikal 

ekstremist yöntemlere başvurabileceği olasılığının yuksek olduğunu söyleyebiliriz. 

2004’te gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda Taşkent yönetimi yeni 

represyon dalgasıyla yanıt vererek Mayıs 2005’te Andijan şehrinde isyanın meydana 

gelmesine neden olmuştur. Mayıs 2005’te meydana gelen olaylar, şehrin 23 başarılı 

işadamın radikal islam örgütüyle (“Akromiya”) ilişkilerin bulunması şüphesiyle 

                                                 
545 G. Buharbayeva, “Prava çeloveka i svoboda slova v Uzbekistane posle teraktov v SŞA 11 
sentyabrya 2001 goda (11 Eylül 2001 yılındaki ABD’de terörist eylemler sonrasında Özbekistan’da 
insan hakları ve açıklama özgürlüğü),” Central Asia, one year after, IWPR, Bişkek, Eylül 2002, s. 30. 
546 Todua, op.cit., s. 43; Kamoliddin Rabbimov, “ ‘Hizb Ut-Tahrir’ – flagman antidemokratiçeskoi 
kampanii islamizma (‘Hizb-ut Tahrir’ – İslamın anti-demokratik kampanyasının öncüsü),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(3), 2004, s. 22. 
547 Rabbinov, op.cit., s. 17. 
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yargılanması sonucunda sanık akrabalarının greve çıkmasıyla başlamıştır. Bu 

eylemler ülke yönetiminin baskıcı tedbirleri ve kötü ekonomik koşulları dolayısıyla 

şehrin sakinleri tarafından desteklenerek kısa sürede yayılmıştır. Barışçı gösteriş 

olarak başlatılan bu eylemler verilen taleplere yönetimin yanıt vermemesi ve 

tutuklamalara başvurması sonucunda 12 Mayıs’ta şiddet olaylarına ve askeri 

bölgesinden ele geçerilen silahlarla devlet hedeflerine saldırılarıyla isyan aşamasına 

geçmiştir. Gece saatlerinde isyancılar sanıkların tutuklu bulunduğu hapishaneye 

saldırarak 500 kişi serbest bırakmışlar ve 13 Mayıs sabah saatlerinde şehrin yerel 

yönetim binasını ellerine geçirmişlerdir. Özbekistan güvenlik güçleri ve askeri 

birlikleri aynı gün öyle saatlerinde merkez meydanında toplanan binlerce kişi üzerine 

ateş açarak, ertesi gün şehrin tümünde denetimi sağlamıştır548. Özbekistan yönetimi 

bu olayları yabancı desteğiyle radikal İslamist güçleri tarafından hazırlanan ve 

anayasa düzeninin değiştirilmesini amaçlayan ekstremist bir isyan olarak 

nitelendirmekte. Resmi açıklamalarda 79 terörist, 21 güvenlik memuru, 10 asker ve 

toplam 176 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir549. Fakat, “Human Rights 

Watch” ve “International Crisis Group” gibi uluslararası kuruluşların verilerine 

göre, çoğunlukta sivil halkı olmak üzere ölen insan sayısı 500 kişiden fazla olduğu 

ve, aynı günde baskılardan kaçan 550 kişinin Kırgızistan topraklarda sığındığı 

belirtilmektedir550. Böylece, isyanın acımasızca bastırılması sırasında açıkça yapılan 

insan hakları ihlaleri yanında, Özbekistan yönetiminin bu olayları isyan şeklinde 

                                                 
548 Ayrıntılı bilgiler için, bkz: ICG, “Uzbekistan: vosstaniye v Andijane (Özbekistan: Andijan’da 
isyan),” Bişkek/Brusel, 25 Mayıs 2005, AKIpress, Mayıs 2005, [http://www.akipress.org/]; 
“Svintsovıy dojd: Andijanskaya boynya 13 maya (Kurşun yağmuru: 13 Mayıs’ta Andijan katliamı),” 
‘International Human Rights’ Raporu, AKIpress, 04.07.2005, [http://www.akipress.org/]. 
549 “Vlasti Uzbekistana: … (Özbekistan yönetimin açıklanması),” AKIpress, 17.06.2005, 
[http://www.akipress. org/]. 
550 Sergei Strogan, “Taşkent v osade (Taşkent ablukada),” AKIpress, 09.06.2005, 
[http://www.akipress.org/]; ICG, “Uzbekistan: vosstaniye v Andijane (Özbekistan: Andijan’da 
isyan),” Bişkek/Brusel, 25 Mayıs 2005, AKIpress, Mayıs 2005, [http://www.akipress.org/]. 
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değerlendirmesi nedeniyle siviller üzerinde otomatik silahlarla ayırt etmeden ateşin 

açılması, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesinde öngörülen asgari insancıl 

hukuk kurallarını (özellikle fıkra 1/a.) da ihlal etmektedir. Özbekistan yönetiminin 

olayların bağımsız uluslararası kuruluşlarca incelenmesine yanaşmamaması 

nedeniyle uluslararası kamuoyun eleştirmelerine ve stratejik ortağı niteliğindeki olan 

ABD yönetimi ile ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Özbekistan’daki insan 

hakları ihlalleri gözardı etmekten sürekli eleştirilen ABD, Andijan olayları nedeniyle 

Karimov yönetimine karşı yaptırım yollarına başvurmaya zorunda kalmıştır. Bunun 

karşılığı olarak 29 Temmuz’da Özbekistan yönetimi Amerikan askerlerinin Hanabad 

üssünün 180 gün içinde terk etmesi taleplerini ABD’ye ileterek551, terörizmle 

mücadele sürecinde Taşkent’i sürekli desteklemeye çalışan Moskova yönetimine 

yanaşmaya başlamıştır. 

 

2. Kırgızistan’da Batken Olayları 

Kırgızistan, radikal İslam hareketleri ve terörizm sorunuyla ilk defa 1999 

yılında Özbekistan İslam Hareketi gerillalarının Kırgızistan’ın Batken ve Çon-Alay 

ilçelerinde rehine alma eylemlerine ve çatışmalara girişmesiyle tanışmıştır. İDU 

savaşçıları 30 Temmuz’dan itibaren Batken köylerinde görünmeye başlayarak 4 

Ağustos’ta yerel güvenlik organları harekete geçirmiştir. Gerillaların niyetleri 

öğrenmeye çalışan yönetim ve güvenlik güçlerinin görevlileri teröristler tarafından 

rehine alınarak çatışma olayların başlangıcına neden olmuştur. İki buçuk aydır süren 

çatışmalar çeşitli rehine alma olaylarına ve özellikle Eylül ayında şiddetli 

çarpışmalara neden olmuştur. Bazı kaynaklarda, 700 kişi cıvarında olan, iyi 
                                                 
551 “Uzbekistan potreboval ot SŞA pokinut bazu Karşı-Hanabad v teçenii 180 dnei (Özbekistan 
ABD’den 180 gün içinde Karşı-Hanabad üssünü terk etmeyi talep etmiştir),” AKIpress, 30.07.2005, 
[http://www.akipress.org/]. 
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silahlanmış İDU teröristlerinin aldığı rehineleri hava ve top saldırılarına karşı kalkan 

olarak kullanması, devletin güvenlik güçleri ve askeri birliklerini zor durumda 

bırakmışlardır552. Eylül sonunda önemli kayıplar veren ve hükümet güçleri 

tarafından bloke edilen İDU gerillarına, Ekim ayında rehineleri bırakma karşılığında 

Tacikistan dağlarına geri dönmek için geçid verilmiştir553. İDU gerillalarının 

Kırgızistan topraklarına geçerek çatışmalar çıkarmasının temel nedenleri arasında 

1999’da Tacikistan’ın Ulusal Barışma Komisyonu tarafından alınan Birleşik 

Muhalifet güçlerinde savaşan askeri birliklerin 24 Ağustos’a kadar silah bırakma ve 

dağılması kararı olmuştur554. Ayrıca, 16 Ağustos’ta Duşanbe’de yapılan yönetim 

koalisyonunun ortak toplantısında Tacikistan’da sığınan Özbek asıllı mültecilerin 

Özbekistan’a “gönüllü” olarak geri dönmesini sağlama kararı alınmıştır555. Fakat, 

“barışmayan muhalefet” niteliğini üstlenen İDU gerillarının silahlarla Kırgızistan 

üzerinden Özbekistan’a geçme girişimi basit kaçma eylemi olmamakta ve iyi 

planlanmış bir operasyon olduğu görünmektedir. Bu operasyonun hazırlanması için 

bölgedeki olanaklar, harita ve geçid yollarının incelenmesi ile ilgili kanıtların 

bulunması yanında, daha önce Mayıs 1999’da İDU temsilcilerinin bölge halkından 

gıda maddeleri satın aldığı ve yerel halkı arasında propoganda yaptığı 

belirtilmektedir556. Nitekim, yaz aylarında İDU gerillaları, Özbekistan’a gizlice 

geçişi yapmak yerine, dikkat çekmek amacıyla şiddet eylemlerine başvurarak Kırgız 

                                                 
552 Diğer kaynaklarda Kırgızistan topraklarında bulunan teröristlerin sayısı 1000 kişiyi geçmekte olup, 
gerillalar Tacikistan içsavaşına katıldığı ve uluslararası radikal kuruluşlarca desteklendiği nedeniyle 
dağlarda savaşmak için iyi eğitime ve gerekli askeri teçhizatına sahiptir; ayrıntılı bilgiler için, bkz: 
Nurbek Omuraliyev, Ainura Elebayeva, “ ‘Batkenskiye sobıtiya v Kırgızstane.’ Hronika sobıtiy 
(‘Kırgızistan’da Batken olayları.’ Olayların gelişmesi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(7), 2000, 
s. 24-35. 
553Ibid., s. 31. 
554 Bu son kararına uymayan savaşçılar zor kullanma yoluyla yok edileceği belirtilmektedir. 
555 Orozbek Moldaliyev, Sovremennıye vızovı bezopasnosti Kırgızstana i Tsentralnoi Azii (Kırgızistan 
ve Orta Asya güvenliğine çağdaş tehditler), Bişkek, Friedrich Ebert Stiftung, 2001, s. 20. 
556 Ibid., s. 22. 
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yönetiminin tutumu ve tepkisini sınamaktaydı. 6 Ekim 1999’da Özbekistan İslam 

Hareketi yaptığı açıklamada “Bizim kutsal savaşımız Kırgız halkına veya onun 

Cumhurbaşkanı A. Akayeva’a hiçbir şekilde yönelik değildir. Bizim amacımız 

sabittir: halka ve muslümanlara karşı olan Karimov rejiminin devrilmesi,” olduğunu 

söylemekte, fakat Kırgızistan’da örgütün bazı düşmanları bulunduğunu hatırlatarak 

Karimov rejimini destekleyen bu kişilere karşı cezalandırma tedbirlerini 

uygulayabileceğini de belirtmektedir557. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Akayev’in 29 

Ağustos’ta yaptığı resmi açıklamada Batken ve Çon-Alay ilçelerine Tacikistan’dan 

giren İDU savaşçılarının saldırı faaliyetleri ‘yasadışı terörist eylemleri’ olarak 

değerlendirilmekte ve ‘Kırgızistan egemenliğine zarar’ veren bu ‘eşkıya grupları’na 

karşı gerekli bütün tedbirlerle karşılık vereceği bildirilmektedir558.  

1999’daki Batken çatışmaları, Kırgız ordusu ve güvenlik güçlerinin silahlı 

çatışmalara ve terörist saldırılarına hazırlıksız olduğunu ve Bişkek yönetiminin acilen 

gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini göstermiştir. Bazı kaynaklara göre, devletin 

güvenlik istihbaratında böyle çatışmaların çıkabileceği konusunda sinyaleri 

bulunmakta, fakat yönetim tarafından gözardı edilmekteydi. Kırgız hükümeti 

ordunun toparlanması, gerekli malzeme ve teçhizatlarıyla takviye edilmesi ve dağlık 

koşullarda savaşma yöntemleri öğrenilmesi için hem BDT ve Şangay İşbirliği Örgütü 

çerçevesinde, hem de diğer devletlerin yardım ve destekleriyle güvenlik alanında 

ortak işbirliği faaliyetleri yoğunlaşmıştır. 2000 yılında (Ağustos-Ekim’de) 

teröristlerin yaptığı ikinci müdahalesi sırasında İDU saldırganlığı arttığı görünmekte. 

İlk günlerden itibaren teröristler Kırgızistan sınır muhafızları ve güvenlik güçleri (iç 

                                                 
557 “Zayavleniye İslamskogo dvijeniya Uzbekistana ot 6 oktyabrya 1999 goda (6 Ekim 1999 yılındaki 
Özbekistan İslam Hareketi Bildirisi),” …Belge ve kaynakların derlenmesi, s. 120-123. 
558 “Obraşeniye prezidenta Kırgızskoi Respubliki Askara Akayeva k narodu Kırgızstana 29 avgusta 
1999 goda (Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Askar Akayev’in 29 Ağustos 1999’da Kırgızistan 
halkına sesleyişi),” …Belge ve kaynakların derlenmesi, s. 30. 
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askeri birlikler) üzerinde şiddetli saldırıları başlatmıştır. Hükümet güçlerinin 

saldırganlara karşı düzenlediği operasyonlar sonucunda dağıtılan teröristler iki ay 

boyunca daha çok küçük gruplarla sürekli olarak çatışmaları sürdürmeye 

çalışmaktaydı559. Bu dönemde İDU saldırıları aynı zamanda Özbekistan ve 

Kırgızistan topraklarında sürdürülmektedir. Askeri uzmanlara göre, İDU Batken 

bölgesinde Tacikistan’ın Voruh ve Özbekistan’ın Soh ve Şahimardan anklavları 

yakınlarında çatışmalar yoğunlaştırmakta ve böylece, bu topraklara sızmak ve 

bölgeyi istikrarsızlığa kavuşmak amaçları bulundurmaktadır. Ayrıca, teröristlerin bu 

çatışmalar sırasında bölgede çeşitli silah depolamaları oluşturması uzun dönemli 

savaşma niyetlerini göstermektedir560. Böylece, iki yıldır tekrarlayan çatışma olayları 

Orta Asya devletleri için uluslararası terörizmin yayılma tehlikesi olarak yeni 

güvenlik sorunlarına neden olmuştur. İDU 16 Ağustos 2000’de yaptığı açıklamada 

örgüt faaliyetleri yalnızca Karimov rejimine karşı olduğunu hatırlatmasına rağmen 

Kırgızistan hükümetinin buna engel olması halinde geçen yılki ve bugünkü 

olaylardan sorumlu olacağını bildirmiştir561. İDU teröristlerin küçük çaplı sızmalar 

2001 yılında da devam ettiği görünmektedir. 

Batken çatışmalarla ilgili ortaya çıkan çeşitli haberlerde “Batken savaşı” veya 

Kırgızistan’ın “küçük savaşı” ifadeler kullanılmaktadır. Fakat, uluslarası hukuk 

açısından bu değerlendirme yanlış olduğu görünmektedir. Kırgızistan’ın resmi 

yetkilileri Batken ve Çon-Alay bölgelerinde meydana gelen çatışmalar için ‘savaş’ 

veya ‘silahlı çatışma’ terimlerinden sürekli kaçınarak “Batken olayları” ifadesi 

                                                 
559 Ayrıntılı bilgiler için, bkz: Svetlana Suslova, “Dnevnik Batkenskih sobıtiy 2000 goda (2000 yılı 
Batken olaylarının günlüğü),” Nepererastyot li lokalniy konflikt v regionalnuyu voinu? (Yerel çatışma 
bölgesel savaşa dönüşmeyecek mi?), s. 38-60. 
560 Ibid., s. 54. 
561 “Poslaniye k narodu i parlamentu Kırgızstana (Kırgızistan halkı ve parlamentosuna mesaj),” 
…Belge ve kaynakların derlenmesi, s. 122. 
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kullanmakta562 ve bu çatışmaları ‘terörizmle ve yasadışı eşkıya gruplarıyla 

mücadele’ olarak değerlendirmektedir. Gerçekten, Özbekistan’ın sınır bölgesindeki 

çatışmalar gibi Kırgızistan’ın Batken olayları da uluslararası insancıl hukukun 

uygulanması durumunu oluşturmadığını söylemek mümkündür. Nitekim, bu 

durumlarda iç mevzuat yasalarının, yoksa insancıl hukuk kurallarının mı 

uygulanması gerektiği konusunda sorunların ortaya çıkmadığı görünmektedir. 

Terörizmle mücadele yaklaşımına gelince, Kırgızistan, Tacikistan, 

Özbekistan ve Kazakistan Başkanları 20 Ağustos 2000’de Bişkek’te yapılan zirve 

toplantısında devletlerin terörizmle ve organize suçlarla ortak mücadele faaliyetlerine 

Rusya’yı katılmaya çağırarak yabancı ülkelerde terörist üsler üzerinde önleyici 

kuvvet kullanma tedbirlerinin uygulanmasına karşı olduğunu bildirmişlerdir563. 

Böylece, terörizmle mücadelede karışmama ilkesi desteklenerek devletlerin 

egemenlik hakları da teyid edilmiş bulunmaktadır. 

‘11 Eylül’ olayları sonucunda ABD önderliğinde başlatılan Anti-terörist 

kampanyası İDU’nun saldırma olasılıklarını ortadan kaldırmasıyla birlikte 

(Özbekistan’da olduğu gibi) Kırgızistan için diğer önemli fırsatlar sağlamıştır. Kırgız 

yönetimi uluslararası terörizmle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Rusya ortaklığı 

yanında alternetif bir gücün ortaya çıkması güvenlik işbirliğin gelişmesine neden 

olmuştur. Koalisyon müttefiklerinin Kırgızistan’da hava üssünü yerleştirmesiyle yeni 

mali kaynaklar ve önemli destek sağlayan Bişkek yönetimi, aynı zamanda, güvenlik 

alanında Moskova ile ilişkileri yoğunlaşarak önemli stratejik ortaklık seviyesine 

yükselmiştir. 5 Aralık 2002’de imzalanan ‘Rusya Federasyonu ve Kırgız 

Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Andlaşması’ bu ilişkilerin temel 

                                                 
562 Nepererastyot li lokalniy konflikt v regionalnuyu voinu? (Yerel çatışma bölgesel savaşa 
dönüşmeyecek mi?), s. 81. 
563 Suslova, op.cit., s. 41. 
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dayanağını oluşturmuştur ve Kolektif Güvenlik Andlaşması çerçevesinde kurulan 

‘kolektif hızlı açılma güçleri’ne destekleyici hava kuvvetlerinin Kırgızistan’da 

yerleştirilmesini sağlayarak diğer güvenlik tedbirlerin gelişmesine de yardımcı 

olmuştur564. 

Kırgız yönetimi Batken olayları sonucunda radikal İslamist hareketlerine 

verilen önem, Özbekistan’da yoğunlaşan ve Kırgızistan topraklarına yayılan Hizb-ut 

Tahrir faaliyetlerine de çevirmiştir. 2001’den itibaren İDU faaliyetlerinin 

çökertilmesiyle Kırgızistan’da dini köktenciliğin temel tehdidi Hizb-ut Tahrir’in 

propoganda eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak Kırgızistan 

topraklarında güçlü İslam geleneğin olmamasına rağmen düşük sosyo-ekonomik 

koşullar sonucunda 2000 yıllarına gelince radikal dini görüşlerin yaygınlaşması 

önemli ölçüde hissedilmeye başlamıştır. 1991’in öncesinde Kırgızistan’da resmi 

statüde yalnızca 39 cami bulunmaktaydı ve 2004’te ise, Kırgız Cumhuriyeti (KC) 

Dini İşler Devlet Komisyonu verilerine göre, ülkede 1600 cami (ve mescit) kayıt 

edilmiştir565. Nitekim, 1990’ların sonunda Kırgızistan’ın güney bölgelerinde yasadışı 

faaliyetleri gösteren Hizb-ut Tahrir aktivistleri son yıllarda ülkenin başkentinde 

faaliyetleri yoğunlaşarak güvenlik güçleri tarafından tutuklanmaya başladığı 

görünmektedir566. 

 

D. Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki Anti-terörist Kampanyası ve 

Hukuksal Dayanakları. 

SSCB’nin dağılmasıyla kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayan Orta Asya 

devletleri yeni bölgesel güvenlik sistemi arayışlarına çıkmıştır. İlk yıllarda bu 

                                                 
564 Bu konu aşağıda ‘Anti Terörizm Kampanyası ve Hukuki Dayanaklar’ başlığı altında daha ayrıntılı 
olarak ele alınacaktır. 
565 AKIpress haberleri, 30.03.2004, [http://www.akipress.org]. 
566 AKIpress haberleri, 09.07.2005, [http://www.akipress.org]. 
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arayışlar çerçevesinde bölge devletleri BM, AGİT, NATO (Barış için Ortaklık), BDT 

(Kolektif Güvenlik Andlaşması) ve Şanghay Beşlisi (daha sonra Şanghay İşbirliği 

Örgütü) gibi değişik yapılara bağlama niyetleri göstererek çok yönlü bir güvenlik 

sisteminin kurulmasına önem vermektedir. 1990’ların sonunda Orta Asya 

devletlerinin değişik etki alanlarına girmesiyle birlikte bölgede oluşturulmaya 

başlayan güç dengesine göre farklı yönleri belirleyen bir güvenlik sistemi ortaya 

çıkmaktadır567. Orta Asya’da Batı ve özellikle ABD etkilerinin yayılmasına karşı 

çıkan Rusya Federasyonu Çin Halk Cumhuriyeti desteğinde bölge devletlerini ortak 

bir güvenlik sistemine bağlamak için çabalar göstermektedir. Bu amaçla Rusya 

yönetimi 1993’ten itibaren (yeni ‘askeri doktrini’ sonucunda) Orta Asya devletleriyle 

yakınlaşma ve bölgede etkinliği artırma politikasını iki güvenlik çatısı altında 

geliştirmeye çalışmaktadır. 

 

1. Kolektif Güvenlik Andlaşması 

Aralık 1991’de 11 Sovyet Cumhuriyeti SSCB varlığına son verme ve onun 

yerine Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturma kararı almıştır. 1992’de 

Taşkent’te imzalanan ve 1994’te yürürlüğe giren Kolektif Güvenlik Andlaşması 

(KGA) Topluluğun güvenlik alanındaki ortak faaliyetlerine zemin oluşturmuştur. 

Ocak 1993’te Minsk’te kabul edilen BDT Tüzüğünün 2. maddesinde, Topluluğun 

temel hedefleri arasında ‘üye devletlerin uluslararası barış ve güvenliğin 

korunmasında işbirliği’ amacı öngörülmüştür. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan üye 

devletlerin ortak faaliyetleri arasında ‘organize suçlarla mücadele,’ ‘savunma 

politikası ve dış sınırlarının korunmasında işbirliği’ alanları sıralanmaktadır. 

                                                 
567 Sulaymon Şohzoda, Sovremennıye problemı regionalnoi bezopasnosti Tsentralno-aziatskogo 
regiona: teoriya i praktika (Orta Asya bölgesinin bölge güvenliğinin çağdaş sorunları: teori ve 
pratik), Bişkek, 2003, s. 58-59. 
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Andlaşmanın III. Bölümünde ‘Kolektif Güvenlik ve Askeri-Siyasi İşbirliği’ 

hükümleri arasında madde 12’de “Üye devletler, uluslararası barış ve güvenliğine 

veya üye devletlerin tek veya birkaçının egemenlik, güvenlik ya da toprak 

bütünlüğüne yönelik tehdidin ortaya çıkması olaylarında, oluşan tehdidin ortadan 

kaldırmak amacıyla, BM Andlaşmasının madde 51’de belirtilen bireysel ve kolektif 

meşru savunma hakkına dayanarak silahlı kuvvetleri kullanmak veya barış 

operasyonları da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almak ve tutumlarını koordine 

etmek için hemen karşılıklı danışma mekanizmasını başlatacağı” öngörülmektedir. 

Kolektif Güvenlik Andlaşması için BDT çerçevesindeki dayanak Topluluk Tüzüğü 

15. maddesinde sağlanmakta ve “üye devletlerin askeri-siyasi işbirliğinin belirli 

alanları ayrı andlaşmalarla düzenleneceği” belirtilmektedir. Bunun yanında, 

KGA’nın 2. maddesinde düzenlenen ortak danışma mekanizması (2 fıkrası) aynı 

şekilde Tüzüğün 12. maddesinde (1. fıkrası) yer alarak iki belge arasında bağlantı 

kurulmaktadır. Topluluk Tüzüğünün 12. maddesinin bir uzantısı niteliğinde olan 

Kolektif Güvenlik Andlaşmasının 4. maddesi, “üye devletlerin birisi herhangi bir 

başka devlet veya devletler grubu tarafından saldırıya uğradığı zaman, bu saldırı 

bütün üye devletlere yapılmış sayılacağı”; ve “bu durumda saldırıya uğrayan üye 

devlete, diğer bütün üye devletler, askeri yardımı da dahil gerekli yardımların 

sağlanması yanında, BM Atlaşmasının madde 51’de belirtilen bireysel ve kolektif 

meşru savunma hakkına dayanarak var olan bütün araçlarla destekleyeceği”ni 

öngörmektedir. KGA çerçevesinde işbirliğin temel organı olarak üye devletlerin 

başkanları ve BDT’nın Birleşmiş Kuvvetlerinin Genel Komutanı’ndan oluşan 

Kolektif Güvenlik Konseyi (ileride Konsey) öngörülmüştür (madde 3). Konsey üye 

devletlerin ortak faaliyetlerini sağlamak ve koordinasyon etmek için gerekli yardımcı 
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organları oluşturacaktır (madde 5). 1999’a gelince, Andlaşma çerçevesinde kolektif 

güvenlik alanında önemli ilerlemelerin sağlanmaması sonucunda beklenen sonuçlar 

elde edemeyen Gürcistan, Özbekistan ve Azerbaycan KGA’yı uzatmadan 

üyeliğinden çekilmiştir568. Fakat, özellikle bu dönemde Moskova yönetimi, 

Çeçenistan’a müdahalenin başlaması ve Batken olayların ortaya çıkması ortamında 

anti-terörist süreci çerçevesinde Kolektif Güvenlik Andlaşması’ndaki işbirliği 

faaliyetlerini yoğunlaştırarak önemli adımlar attığı görünmektedir. Kolektif Güvenlik 

Konseyi Mayıs 2000’de Minsk toplantısında Andlaşmanın işbirliği faaliyetleri için 

Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya olmak üzere üç güvenlik bölgesi ve Ekim 2000’de 

Bişkek toplantısında ‘kolektif güvenlik güçler sistemi’ni oluşturmaya karar vermiştir. 

Mayıs 2001’de Yerevan’da yapılan Konsey toplantısında Orta Asya için ‘kolektif 

hızlı karşılık güçleri (ileride ‘kolektif hızlı açılma güçleri’ - KHAG)’nin kurulması 

kararlaştırılmıştır. Daha sonra KHAG’nin Kazak, Kırgız, Tacik ve Rus taburlardan 

oluşması ve hava desteği olanaklarının sağlanması öngörülmüştür569. Güney 

Kavkaslar’da KHAG’nın Rusya’nın 102 nolu askeri üssü (Ermenistan) güçleri ve 

Ermenistan’ın 5. Ordusu birliklerini içereceği öngörülürken, Avrupa bölgesi için 

daha sonra Belarus ve Rusya tarafanından askeri kuvvetlerin belirleneceği 

beklenmektedir570. Böylece, belirli ilerlemeler sağlayan işbirliği ilişkileri ‘11 Eylül’ 

olayları sayesinde kararların hayata geçirilmesi bakımından hız kazanmıştır. Bu 

ortamda askeri işbirliğin yeni aşamasına götürmeye kararlılığını gösteren üye 

devletler, 15 Mayıs 2002’de Kolektif Güvenlik Andlaşmasının 10’ncu yıl döneminin 

                                                 
568 Gürcistan ve Azerbaycan KGA’ya katılarak Rusya’nın Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ 
çatışmalarda ayrılıkçı taraflar üzerinde baskı yapmasıyla etkin çözümün sağlanmasını beklemekteydi. 
Özbekistan ise Moskova’dan uzaklaştırarak Batı ile işbirliği geliştirmeye niyetindeydi. 
569 J.H. Saat, “Collective Security Treaty Organization,” Conflict Studies Research Center, Published 
by Defence Academy of the United Kingdom, Febrary 2005, s. 4, [http://www.da.mod.uk/csrc]. 
570 Minasyan, s. 154. 
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Konsey toplantısında, Andlaşmayı Kolektif Güvenlik Teşkilatına dönüştürmeye 

karar almışlardır571. 18 Eylül 2003’te resmi olarak kurulan Kolektif Güvenlik 

Andlaşması Örgütü (KGAÖ) 26 Aralık 2003’te Birleşmiş Milletler nezdinde kayıt 

yaptırarak, 6 Aralık 2004’te BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü kazanmıştır572. 

BDT’nın güvenlik sistemin organizasyonu ve dayanakları daha ayrıntılı şekilde 

düzenleyen orgüt andlaşmasında madde 3’te “barış, uluslararası ve bölgesel güvenlik 

ve istikrarın güçlendirilmesi, üye devletlerin -kolektif zemini üzerinde- bağımsızlığı, 

toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması” örgütün hedefleri olarak 

belirlenmektedir573. Andlaşmanın 7. maddesinde “Örgütün hedefleri yerine getirmek 

için, üye devletler, etkili kolektif güvenlik sistemini oluşturmak, koalisyon (bölgesel) 

silahlı kuvvetleri ve onları kontrol eden organları kurmak, silahlı kuvvetler için 

askeri altyapı, askeri personel ve uzmanların hazırlanmasını geliştirmek ve onları 

gerekli silahlar ve askeri teknik teçhizatı ile donatmak” gibi faaliyetleri 

öngörülmektedir. Aynı zamanda, üye devletler uluslararası terörizm, ekstremizm, 

yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti ve ulusüstü organize suçlar ile mücadele (madde 

8), Örgütün önemli işbirliği alanı olarak belirleyerek güvenlik sorunlarıyla ilgili dış 

politikaları koordine etme (madde 9) ve bu amaçlarla hukuksal dayanakları 

geliştirme ve iç mevzuatları yakınlaştırmaya (madde 10) çalışacaklardır. KGAÖ’nün 

en yüksek organı olan ve üye devlet başkanlarından oluşan Kolektif Güvenlik 

Konseyi yanında, daha düşük düzeyde Dişişleri Bakanlar Konseyi, Savunma 

Bakanlar Konseyi ve Güvenlik Sekreterleri Komitesi gibi yardımcı koordinasyon ve 

                                                 
571 “Kollektivnaya oborona podnimayetsa na noviy uroven (Kolektif savunma yeni aşamasına 
geçmekte),” [http://www.navi.kz/articles/445], 17.05.2002. 
572 “Organizatsiya Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti poluçila status nablyudatelya v Generalnoi 
Assanbleyi OON (Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütü BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü 
kazanmıştır),” [http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=2960], 06.12.2004. 
573 Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütü’nün tüzüğü metni için, bkz: Saat, op.cit., s. 12-19, 
makalenin eki, [http://www.da.mod.uk/csrc]. 
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danışma organları, sürekli çalışan Daimi Konsey ve örgüt işleyişinden sorumlu 

Sekreterlik, örgütün temel yapısını oluşturmaktadır. Ocak 2004’ten itibaren 

operasyonel haline gelen ve askeri komuta niteliğinde olan Birleşik Kurmaylık, 

kolektif güvenlik kaynakları ve askeri güçleri gözetlemek ve askeri hazırlığı ile ilgili 

ortak faaliyetlerini geliştirmek gibi görevleri üstlenmektedir574. Bu süreç, ‘kolektif 

hızlı açılma güçleri’, destekleyici hava kuvvetleri ve diğer güvenlik tedbirlerin 

gelişmesine yardımcı olmuştur. Mesela, 2003’te Kırgızistan’da destekleyici hava 

kuvvetlerinin askeri üssü açılması ardından, aynı yılda Kolektif Güvenlik Konseyi, 

Orta Asya’daki KHAG’nin 1500 kişiden 3000 kişiye artırılması ve yönetim 

karargahı Bişkek’te yerleştirilmesi kararlaştırmıştır. Moskova yönetimi, askeri alanda 

entegrasyonu kolaylaştırmak için üye devletlere silah ve askeri malzemelerin 

Rusya’nın iç fiyatlarına satılması yanında askeri ve güvenlik kadrolarının eğitimi 

olanaklarını sağlayarak, örgüt bütçesinin önemli masraflar (%50) üstlenmiştir575.  

ABD Afganistan’a müdahalesi çerçevesinde Orta Asya ülkelerinde askeri 

üsler oluşturarak bölgede Rusya etkilerine karşı alternatif bir rakip gücü olmaya 

başlamıştır. Böylece, diğer Orta Asya’nın bir devleti olan Kırgızistan, Moskova ve 

Washington’un önemli bir rekabet alanı haline gelmiştir576. Bu durum önemli ölçüde 

KGA’nın kolektif güçlerine destekleyici hava kuvvetlerini yerleştirme yerini 

belirlemiştir. KGA’nın 7. maddesinde öngörülen “üye devletlerin topraklarında 

kolektif güvenlik sistemi tesislerinin yerleştirilmesi ve işletilmesi özel andlaşmalarla 

                                                 
574 Saat, op.cit., s. 6. 
575 Yuliy Semenov, Kolektif Güvenlik Andlaşması: fikirden gerçek işbirliği sistemine, örgütün Genel 
Sekreteriyle görüşme, Radyo “Mayak,” [http://www.radiomayak.ru/archive/text?stream=schedules/ 
1&item=9780]. 
576 Orta Asya güç dengesine baktığımızda Türkmenistan bağımsız politikayı izlerken Kazakistan 
Rusya ile yakın ilişkler nedeniyle ABD üslerine yer vermemiştir. NATO güçlerine üsler sağlayan 
ülkeler arasında Özbekistan ABD eğilimli politikası izlemekte ve Tacikistan daha çok Rusya’ya 
bağımlı kalmakta, Kırgızistan ise her iki rakibiyle ilişkileri geliştirerek ülkede 30 km uzaklıkta ABD 
(NATO) ve Rusya (KGA) hava üslerini barındırmaktadır. 
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düzenleneceği” hükmüne dayanarak 5 Aralık 2002’de ‘Rusya Federasyonu ve Kırgız 

Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Andlaşması’ ve 22 Eylül 2003’te 

Rusya’nın Kırgızistan’da “Kant” Hava Üssü Statüsü ile ilgili andlaşma 

imzalanmıştır. Rusya ve Kırgızistan arasındaki ‘Güvenlik İşbirliği Andlaşması’nın 3. 

maddesinde ‘taraflar karşılıklı anlaşmaya dayanarak birbirine kendi topraklarında 

askeri ve sivil tesislerinin kullanılması hakkını tanımaktadır”577. 

1999’dan itibaren Bağımsız Devletler Topluluğu Örgütü çerçevesinde 

kurulan KGA, Topluluğun diğer bazı “ölü” yapıların aksine kolektif güvenlik 

sisteminin gelişmesi ve işbirliğin derinleşmesini sağladığı görünmektedir. BDT 

çerçevesinde güvenlik alanıyla ilgili diğer yapılar arasında 1995’te oluşturan Ortak 

Hava Savunması (OHS) sistemi ve 2000’de kurulan Anti-Terörist Merkezi (ATM) 

kendi işlevselliğini korumaktadır. Fakat, her iki alanındaki işbirliği faaliyetleri, genel 

olarak, KGAÖ’nün üye devletleri tarafından etkin katılımıyla desteklenmekte ve 

ileride bu faaliyetlerin KGAÖ çerçevesinde bölgesel dayanaklarda geliştirilmeye 

planlanmaktadır578. Aralık 2000’de kurulan Anti-Terörist Merkezi’nin ana amacı, 

uluslararası terörizm ve diğer ekstremizm faaliyetleri ile mücadele alanında üye 

devletlerin yetkili organlarının karşılıklı ilişkilerinin koordinasyonu sağlamaktır579. 

ATM’in genel merkezi Moskova’da kurulması yanında, Orta Asya’da terörizm ve 

ekstremizm sorunların yoğunlaşması ve anti-terörist faaliyetlerinin önemli odağı 

haline gelmesi nedeniyle Ağustos 2001’de Merkezin Bölgesel Şubesi Bişkek’te 

                                                 
577 Andlaşma metni için, bkz: [http://www.ln.mid.ru/va_sob.nsf/0/43256be30031180b43256c87004 
c5af2?Open Document]. 
578 KGAÖ’nün Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja’nın “Izvestiya” gazetisine verilen intervyu, 
AKIpress, 22.06.2005, [http://www.akipress.org]. 
579 ATM statüsü metni için, bkz: [http://www.ec-cis.org], [http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=898]. 
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açıldığı görünmektedir580. BDT çerçevesinde kurulan diğer bazı yapıların işlevselliği 

kazanmadan “ölü” halde doğması, Rusya Federasyonu’nun bu işbirliği 

andlaşmalarından çekilmesine neden olmuştur. Böylece, Moskova yönetimi 

benimsediği yeni dış politika yaklaşımında BDT çerçevesinde daha çok güvenlik 

işbirliğinin önemli yönlerinde faaliyetler yoğunlaştırarak ortaklarıyla belirli işbirliği 

alanları geliştirmeye çalışmaktadır581. Dolayısıyla, KGA Örgütünde toplanan üye 

devletler Orta Asya bölgesindeki işbirliği ilişkileri özellikle terörizm, ekstremizm, 

yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti ile mücadele üzerinde odaklamakta ve bu alanda 

gerekli hukuksal dayanaklar sağlamaya çalışmaktadırlar. 

 

2. Şanghay İşbirliği Örgütü 

Orta Asya bölgesinde güvenlik alanıyla ilgili ve Rusya Federasyonu 

katılımıyla oluşturulan diğer uluslararası yapı Şanghay İşbirliği Örgütü olmaktadır. 

Bu örgütün kurulması süreci eski SSCB Cumhuriyetleri olan ve 1991’de yeni 

bağımsız devletler haline gelen Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Çin 

Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile sınırlar sorunu çözme girişimlerine dayanmaktadır. 

SSCB’nin Gorbaçev döneminde başlayan bu girişimler 1996’da Şanghay’da Çin, 

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Devlet Başkanları tarafından imzalanan 

“Sınır Bölgelerinde Askeri Alanda Güven Arttırıcı Tedbirler Andlaşması” ile eski 

Sovyet Cumhuriyetleri ve ÇHC arasında yakınlaşma sürecine dönüşmüştür. Bu zirve 

toplantısından itibaren her yıl toplanmaya başlayan “Şanghay Beşlisi” kuruluşu üye 

devletler arasında ilişkileri geliştirme ve işbirliği faaliyetlerini yoğunlaşmaya yönelik 

                                                 
580 ATM faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için, bkz: Aleksandr Tihonov, “Tsentr Antiterrora (Anti-
terör Merkezi),” Krasnaya Zvezda, 21 Haziran 2005, [http://www.redstar.ru/2005/06/21_06/ 
1_01.html]. 
581 Bahtiyar Raşidov, “Rossiya v Tsentralnoi Azii: perehod k pozitivnoi vneşnei politike (Rusya Orta 
Asya’da: olumlu dış politikasına geçiş),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(38), 2005, s. 129. 
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bir uluslararası forum haline gelmiştir. 1997’de Moskova zirve toplantısında 

imzalanan “Sınır Bölgelerinde Silahlı Kuvvetlerin Karşılıklı Olarak Azaltılması 

Andlaşması” devletler arasında sınır uyuşmazlıklarının çözülmesi ve işbirliği 

ilişkilerinin yeni aşamasına geçmesini sağlamıştır. 1998’den itibaren bağımsız 

tutumuyla çalışmalara katılmaya başlayan üye devletler 2001 yılına gelince örgütün 

yeni amaçlarıyla yeni işbirliği faaliyetlerini geliştirerek Şanghay Forumu 

kurumsallaşmaya karar vermişlerdir582. Özbekistan’ın katılımıyla 6 üye devlet 2001 

yılında Şanghay’da yapılan zirve toplantısında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 

oluşturduğunu açıklamışlardır. 15 Haziran’da kabul edilen “Şanghay İşbirliği 

Örgütü’nün Kurulması Deklarasyonu”nda Şanghay Beşlisi mekanizmasının daha 

yüksek düzeye götürülmesi ve “üye devletler arasında karşılıklı güven, dostluk ve iyi 

komşuluğun pekiştirilmesi; onlar arasında siyaset, bilim-teknik, kültür, eğitim, enerji, 

ulaştırma, ekoloji ve diğer alanlarda etkin işbirliği ilişkilerini teşvik edilmesi; 

bölgede istikrar, güvenlik ve barışın sağlanması ve korunmasında ortak çabalar; ve 

yeni demokratik, adil ve rasyonel siyasi ve iktisadi uluslararası düzenin kurulması” 

örgütün amaçları olarak belirlenmektedir583. Aynı zamanda, Deklarasyonda ŞİÖ’nün 

bir ittifak olmadığı ve herkese açık bir örgüt olduğu özellikle belirtilmekte ve 

terörizm, ekstremizm ve separatizm ile mücadele ve iktisadi-ticari ilişkilerin 

geliştirilmesi önemli işbirliği alanı olduğu vurgulanmaktadır. Şanghay Forumu’nun 

kurumsallaşarak Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüşmesiyle bölgede önemli işbirliği 

yapısının gelişme ortamını sağlamıştır. Bu yapının önemli özelliği olarak bütün Orta 
                                                 
582 Daha önce eski SSCB ve ÇHC arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çözülmesinde Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan Pekin karşısında tek bir taraf olarak kabul edilmesiyle bu yapıda iki taraflı 
ilişkiler söz konusu olmaktaydı ve 1998’den itibaren bu işbirliği ilişkileri artık birbirinden ayrı ve 
bağımsız tutumuyla sürdürülmeye başlamıştır. ŞİÖ’nün kurulma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, 
bkz: Çjao Huaşen, Kitay, Tsentralnaya Aziya i Şanhayskaya organizatsiya sotrudniçestva (Çin, Orta 
Asya ve Şanghay İşbirliği Örgütü), Moskova, Carnegie Endowment for International Peace (Moskow 
Center), 2005, s. 5-8. 
583 ŞİÖ’nün Kuruluş Deklarasyonu metni için, bkz: [http://www.cvi.kz/old/text/SHOS/Shanhay.html]. 
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Asya ülkeleri (bağlantısızlık statüsünde olan Türkmenistan dışında) bir arada 

toplayan ve dünyanın en büyük ve güçlü devletleri arasında olan Rusya Federasyonu 

ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin katılımıyla oluşturan bu bölgesel kuruluşun zamanla 

gelişerek uluslararası politikada önemli rolü sağlama potansiyeli bulunmaktadır. 

Mesela, ŞİÖ’nün aktif üyeleri olan Rusya ve Çin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi 

üyelik statüsü bulundurarak örgütün siyasi etkilerinin artırılmasını 

sağlayabilmektedir. Öte yandan da, Avrasya kıtasının önemli bölümünü kapsayan 

ŞİÖ, 30 milyon km2 topraklar ve yaklaşık 1,455 milyar nüfusu barındırarak Rusya ve 

Çin sayesinde kuzey ve güneyde açık denizlere çıkışın sağlanmasıyla siyasi etkiler 

yanında iktisadi açıdan da büyük önemi kazanmaktadır584. ŞİÖ’nün kurulması 

kararlaştıran 2001 zirve toplantısında üye devletler ‘Terörizm, Separatizm ve 

Ekstremizm ile Mücadele Hakkında Şanghay Sözleşmesi’ni imzalayarak önemli 

işbirliği alanına hukuksal dayanağı sağlamıştır. ‘11 Eylül’ olayları sonucunda 

ABD’nin bölgede başlattığı Anti-terörist kampanyasının Şanghay Beşlisi’nin işbirliği 

süreci üzerinde olumsuz etkiler sağlaması terörizmle mücadele alanında ve bazı diğer 

konularda bu yapının artık aktuel olmayacağı iddialarına neden olmuştur585. Fakat, 7 

Haziran 2002’de Sankt-Peterburg’da (Rusya) yapılan zirve toplantısında üye 

devletler, ŞİÖ’nün yapısal kuruluşu ile ilgili Şanghay İşbirliği Örgütü Şartı ve 

Bölgesel Anti-Terörist Yapısının (BATY - RATS) Kurulması Andlaşmasını 

imzalayarak “ŞİÖ’nün bölge ve dünyadaki gerçek ortama uygun olduğu ve altı 

devletin temel menfaatlerine yanıt verdiğini” belirtmişlerdir586. 2003’te ŞİÖ’nün 

                                                 
584 Şoislam Akmalov, “Şanhayskaya organizatsiya sotrudniçestva i problemy regionalnoi bezopasnosti 
(Şanghay İşbirliği Örgütü ve bölgesel güvenlik sorunları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(38), 
2005, s. 146. 
585 Huaşen, op.cit., s. 17-19. 
586 “Podpisana Hartiya ŞOS (ŞİÖ Şartı imzalanmıştır),” 07.06. 2002, [http://www.dni.ru/news/russia/ 
2002/6/7/10556.html]. 
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Yürütme Komitesi (Sekreterlik)’nin Pekin’de çalışmaya başlaması ve 2004’te BATY 

merkezinin Taşkent’te açılması örgütün kurumsallaşma sürecinin tamamlandığı ve 

üye devletlerin işbirliği faaliyetlerini geliştirmeye niyetli olduğunu göstermektedir. 

2002’de kabul edilen ve 2003 yılında üye devletler tarafından onaylanan 

Şanghay İşbirliği Örgütü Şartında ‘Kuruluş Deklarasyonu’nda belirtilen amaçlar 

aynen alınmıştır (madde 2). Şartın 3. maddesinde sıralanan örgütün işbirliği yönleri 

arasında şu alanlar öngörülmektedir:  

- bölgede güven ve güvenliğin pekiştirilmesi ve barışın korunması; 

- dış poltika konularında ortak menfaatleri temsil eden görüşlerin aranması; 

- terörizm, separatizm ve ekstremizm, yasadışı uyuşturucu, silah kaçakçılığı 

ve diğer ulusüstü organize suçlar ve yasadışı göçlere karşı ortak mücadele ile ilgili 

tedbirlerin alınması ve uygulanmasıdır; 

- silah denetimi ve silahsızlanma konularında çabaların koordinasyonu; 

- değişik şeklindeki bölgesel iktisadi işbirliğin desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi, ürün, sermaye, hizmet ve teknolojilerin serbest dolaşımı tedricen sağlamak 

amacıyla ticaret ve yatırımlara elverişli ortamın yaratılmasına yardımcı olmak; 

- ulaştırma ve taşıma komünikasyonlarında var olan yapıyı etkili bir şekilde 

kullanmak, üye devletlerin tranzit potansiyelini genişletmek ve enerji sistemlerini 

geliştirmek. 

Şartın 4. maddesinde ŞİÖ’nün amaçları yerine getirmek için örgüt organları 

olarak Devlet Başkanları Konseyi (kurulu), Hükümet Başkanları Konseyi, Dışişleri 

Bakanları Konseyi, Bakanlıklar ve/veya Makamlar Başkanlarının Toplantısı, Ulusal 

Koordinatör Konseyi, BATY ve Sekreterlik öngörülmektedir. Aynı zamanda,  üye 

devletler ortak kararıyla örgütün işbirliği yönlerini genişletebileceği gibi gerekli 
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olduğunda yeni organları (Devlet Başkanlar Konseyi kararıyla) kurabileceklerdir. 

Örgütün işleyişi, Şanghay Forumu döneminden farklı olarak Pekin’de devamlı olarak 

çalışan bir yürütme organı – Sekreterlik ve onun başkanı olan Yürütme Sekreteri 

tarafından üstlenmektedir (madde 11). Örgütün diğer daimi organı olan Bölgesel 

Anti-Terörist Yapısı ilk önce Bişkek’te yerleştirileceği öngörülmesine rağmen daha 

sonra bu merkezin Taşkent’te kurulması karalaştırılmıştır587. ‘Şanghay İşbirliği 

Örgütü’nün Üye Devletleri Arasında Bölgesel Anti-Terörist Yapısı Hakkındaki 

Andlaşma’da BATY’nın ŞİÖ’den ayrı hukuk kişiliğine sahip olacağı öngörülerek 15 

Haziran 2001’de kabul ettiği ‘Terörizm, Separatizm ve Ekstremizm ile Mücadele 

Hakkında Şanghay Sözleşmesi’ne dayanarak terörizm, separatizm ve ekstremizm ile 

mücadelesinde tarafların yetkili organlarının koordinasyonu ve ortak faaliyetlerine 

yardımcı olmak için kurulduğu belirtilmektedir. Üye devletler anılan Sözleşme’de 

terörizm, separatizm ve ekstremizm hakkında ayrıntılı tanımlar yaparak bu 

eylemlerin önlenmesi, belirlenmesi ve engellenmesi alanında işbirliği faaliyetlerinin 

sağlanmasını öngörmüşlerdir. Sözleşme “üç kötülük” ile mücadelede üye devletlerin 

işbirliği ilişkileri ayrıntılı şekilde ele alınarak ortak faaliyetlerin mekanizması ve 

yöntemleri gibi konuları düzenlenmektedir588. Sözleşme Ekinde işbu belgede 

terörizm tanımına giren ve BM çerçevesinde terörist suçu olarak kabul edilen 

eylemleriyle ilgili sözleşmeler sıralanmaktadır.  

2004’te Taşkent zirvesiyle örgüt yapısının kurulmasını tamamlayan Şanghay 

İşbirliği Örgütü ilerideki ortak çalışmaların gelişmesi için gerekli hukuksal zemini 

oluşturmuş bulunmaktadır. 2001’den itibaren ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve 

                                                 
587 BATY’nın Bişkek’te yerleştirilmesi kararı değişik örgüt belgelerinde kabul edilmesine rağmen 
BDT’nın Anti-Terörist Merkezinin Orta Asya Şübesinin zaten Kırgızistan’da bulunması ve 
Özbekistan’ın bu konuda önem taşıması nedenleriyle değiştirildiği görünmektedir.  
588 Sözleşme metni için, bkz: [http://www.lawmix.ru/abro.php?id=18]. 
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Orta Asya devletleri üzerinde etkiler artırmasına rağmen ŞİÖ, üye devletlerin 

işbirliği potansiyelini koruduğu ve kısa süreli şaşkınlığından sonra kendi önemini 

artırdığı görünmektedir. Bunun önemli nedenler arasında, hem Rusya Federasyonu 

ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin hem de bölge devletlerinin ABD’yı desteklemesiyle 

birlikte dengeli dış politikayı izlemeye devam etmesi ve Washington’un pragmatist 

yaklaşımı dolayısıyla Orta Asya ülkelerine bütün gerekli yardımlar sağlamayacağı ve 

yönetim rejimlerini gereğinden fazla desteklemeyeceği anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Üstelik, bu konuda önemli durum 2003’ten itibaren eski Sovyet 

topraklarında meydana gelen ‘kadife devrimleri’nin ABD tarafından desteklenmesi 

bölgedeki yönetim elitlerinin büyük endişelerine neden olmuştur. Bazı görüşlerde 

Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti Şanghay İşbirliği Örgütü aracılığıyla 

ABD’nin dünya hakimiyeti ve bölgedeki etkileri artırmasını engellemeye çalıştığı 

belirtilmektedir. Fakat, ŞİÖ’nün kuruluş belgelerinde böyle niyetlerin olmadığı ve 

örgütün ittifak niteliği taşımadığı özellikle belirtildiği görünmektedir. Öte yandan, 

Şanghay Beşlisi yapısının ve Şanghay İşbirliği Örgütünün kurulması Moskova ve 

Pekin’in Washington ile ilişkilerinin iyi gitmediği bir dönemde gerçekleştirilmştir. 

Mesela, 1999’dan itibaren ABD’nin Yugoslavya müdahalesiyle her iki devletin 

Washington ile ilişkileri gerginleşmiş ve ancak 2001 yılında Anti-terörist 

kampanyasına destek vermesiyle birlikte iyileşmeye başlamıştır. Bunun yanında 

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün oluşturulması süreci, üye devletlerinin ABD ile yakın 

ilişkilerinin sürdürülmesi döneminde gelişmekte ve bu bağlamda örgütün diğer 

devlet ve uluslararası kuruluşlarla diyalog kurması ve işbirliğine girmesi olasılığı da 

öngörülmüştür (ŞİÖ Şartı, madde 14). Rusya Federasyonu ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin ŞİÖ’nün kurulmasındaki asıl amacı bölgede etkin işbirliği ortamını 
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sağlayarak Orta Asya ülkelerinde etkinliği artırmaya yönelik olduğunu da 

söyleyebiliriz. Pekin yönetimi ŞİÖ çerçevesinde üye devletlerle hem güvenlik ve 

siyaset alanındaki işbirliği faaliyetleri hem de iktisadi-ticari ilişkileri geliştirmek 

suretiyle Orta Asya bölgesinde kendi etkileri artırmak niyetindedir. Moskova 

yönetimi ise, Orta Asya devletleriyle daha çok diğer bölgesel yapılar (BDT, KGA 

vs.) ve iki taraflı işbirliği faaliyetleri aracılığıyla ilişkileri sürdürmesi nedeniyle ŞİÖ 

aracılığıyla Orta Asya’da Çin etkilerini denetlemekte ve üye devletlerinin ortak dış 

politika yaklaşımını oluşturmaya çalışmaktadır589. Son niyeti bakımından ÇHC’den 

önemli desteği gören Rusya Federasyonu, ŞİÖ çerçevesinde, Özbekistan’ın 

katılmamasına rağmen, 2003’te ABD’nin İrak müdahalesini kınadığı görünmektedir. 

Bunun yanında, 2005’te ‘kadife devrimi’nin Kırgızistan’a yayılması ve özellikle 

Özbekistan’da Andijan olaylarının ortaya çıkması etkisiyle Şanghay İşbirliği Örgütü, 

Haziran 2005’te Astana’da yapılan zirve toplantısı deklarasyonunda Afganistan’daki 

etkin çatışma aşamasının bitmesi nedeniyle ABD’nin Orta Asya’dan askerleri 

çekmesi ile ilgili talepleri ortaya koymuştur590. Böylece, Şanghay İşbirliği Örgütü 

siyasi blok olmamasına rağmen örgütün hukuksal alanı çerçevesinde üye 

devletlerinin ortak dış politika tutumunu belirleme olanağı sağlamaktadır. 

 

Sonuç olarak, Rusya yönetimi BDT çatısı altında Kolektif Güvenlik 

Andlaşması Örgütü ve Çin Halk Cumhuriyeti katılımıyla oluşturan Şanghay İşbirliği 

Örgütü çerçevesinde sağlam hukuksal zemini oluşturmak süretiyle Orta Asya 

devletleriyle güvenlik alanında ilişkileri geliştirmek ve bölgede kendi etkilerini 

artırmaya çalışmaktadır. Moskova yönetimi, Türkmenistan’ın siyasal bağlantısızlık 

                                                 
589 Huaşen, op.cit., s. 15. 
590 AKIpress Haberleri, 06.07.2005, [http://www.akipress.org]. 
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durumu ve sürdürülen iktisadi işbirliği bağlarıyla yetinmesine rağmen Kazakistan ile, 

ülkenin Rus azınlığı ve jeopolitik durumuna dayanarak, yakın ekonomik ve stratejik 

ilişkileri geliştirmeye devam etmektedir. Tacikistan’ın 1992’da başlayan içsavaşı 

sırasında resmi yönetimi desteklemeye koşan Rusya Federasyonu, iç çatışmaların 

bitmesiyle ülkedeki askeri varlığı ekstremizm ve terörizmle mücadele çatısına 

indirerek ittifakını korumaya çalışmaktadır. Kırgızistan ile istikrarlı ilişkileri 

sürdüren Rusya, Batken çatışmaları ve ‘11 Eylül’ olayları sonucunda Bişkek 

yönetimine güvenlik alanında desteği artırarak hukuksal çerçeve içinde davranmaya 

devam etmektedir. Nitekim, Mart 2005’te Kırgızistan’da yapılan ve bazı görüşlerde 

Batı eğilimini temsil eden Kadife Devrimi sonucunda Moskova ile yakın ilişkileri 

bulunan Akayev yönetiminin devrilmesine rağmen Rusya Federasyonu duruma 

müdahale etmeden yeni Bişkek hükümetiyle çalışmaya başlamıştır591. Özbekistan 

durumuna gelince, Rusya Federasyonu 1990’lardan başlayarak Taşkent yönetiminin 

uzaklaştırma çabalarını izlediğinde bazı baskı araçları kullanmasına rağmen yasadışı 

yollara başvurmayarak sabretmeye devam etmekteydi ve sonunda Özbekistan’ı 

desteklemeye hazır olduğu tutumuyla istediği sonuçlara ulaştığı görünmektedir. Bu 

başarılar, Rusya’nın son yıllarda BDT devletlerine yönelik benimsemeye başlayan 

yeni yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımda Rusya yönetimi ‘yakın 

çevre’de dost ve istikrarlı devletlerin kurulmasından yana olmakta ve böylece, devlet 

yönetimlerine gerekli desteği sağlayacağı belirterek devletlerin iç siyasi mücadeleye 

                                                 
591 O dönemde Rusya Parlamentosunda bazı siyasi liderler Akayev rejimini desteklemek için 
Kırgızistan’da bulunan Rus askerlerin müdahale etmesi görüşünü savunmaktadır. Fakat, Moskova’nın 
resmi yetkililer yabancı devletin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olarak bu durumda Rusya’nın 
müdahalesi söz konusu olmayacağı bildirerek, devrim sonucunda başkent Bişkek’te ortaya çıkan 
düzensizliğin yatıştırılması için Kırgız yönetimine yardım verme olasılığı göz önünde 
bulundurduğunu itiraf etmişler. “Rossiyskiye politiki komentiruyut situatsiyu v Kirgizii (Rusya 
siyasetçleri Kırgızistan durumunu yorumlamaktadır),” 24.03.2005, “Rossiya priznala vozmojnost 
vmeşatelstva (Rusya müdahale olasılığı itiraf etmiştir),” 14.06.2005, AKIpress, 
[http://www.akipress.org/]. 
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karışmayacağı ilkesi da benimsemektedir. Aralık 2004’te Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin bu son ilkeyi şu şekilde ifade etmiştir: “Biz post-Sovyet topraklarında 

her hangi bir ulusun her yönündeki iradesini kabul edeceğiz ve her hangi seçilmiş 

liderle çalışacağız”592. Dolayısıyla, Rusya Federasyonu’nun benimsediği yeni 

yaklaşım çerçevesinde Orta Asya’da terörizmle mücadele faaliyetleri, Moskova’nın 

teröristlere karşı tek taraflı bir müdahale eylemi olmayıp, bölge devletlerinin isteği 

ve onayı üzerinde güvenlik alanında ortak tedbirlerin alınması ve askeri işbirliğin 

sağlanmasıyla yapılmaktadır. Moskova’nın terörizm ve diğer şiddet olaylarıyla 

mücadele faalyetlerinin Orta Asya devletleriyle hem iki taraflı andlaşmalar ve hem 

de çok taraflı yapılar çerçevesinde oluşturulan hukuksal zemine dayanması bölgedeki 

etkilerin sağlanması bakımından diğer devletlere ve özellikle ABD’ye karşı rekabet 

gücü artırmaktadır. 

                                                 
592 Raşidov, op.cit., s. 129. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sovyeter Birliği döneminde Rusya’nın uluslararası alanda kuvvet kullanma 

politikası büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan güçler dengesi ve 

‘Soğuk Savaş’ mücadelesi ortamından kaynaklanmaktaydı. Bu dönemde Birleşmiş 

Milletler Andlaşmasında kuvvet kullanma yasağının kabul edilmesine rağmen SSCB 

yönetimi Sovyet Blokuna bağlı ülkelerde etki alanı kaybetmemek için kuvvete 

başvurmaktan çekinmediği görünmektedir. Fakat, Rusya bu müdahaleler uluslararası 

hukuk açısından meşru görülebilecek olan ‘yabancı devletin resmi yönetiminin 

daveti üzerine askeri kuvvetlerin kullanması’ dayanağıyla yapmaya çalışmaktadır. 

Sosyalist Bloku dışında özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde SSCB’nin askeri 

kuvvetler kullanması değişik aşamalara bağlı kalmaktadır. 1970’lere kadar Moskova 

yönetimi genel olarak ‘kuvvet kulanma yasağı’na uygun davranarak yabancı 

devletlerle ilişkilerinde askeri müdahaleye başvurmadığı görünmektedir. Ancak 

1960’ların sonundan itibaren Soğuk Savaş çerçevesinde iki blok arasında yoğunlaşan 

etki alanı kaptırma mücadelesinde Sovyetler Birliği, yabancı devletlerle geliştiren 

ilişkilerine güvenlik işbirliği tedbirlerini dahil ederek bu ülkelerde bazı kuvvet 

kullanma faaliyetlerine neden olmuştur. Bu dönemde Moskova’nın Üçüncü Dünya 

ülkelerinde sürdüren bu faaliyetleri ‘dolaylı müdahale’ niteliğinde olup, BM 

Andlaşmasında öngörülen içişlere karışmama ilkesini ihlal etmesine rağmen, ‘jus 

cogens’ kapsamında olan kuvvet kullanma yasağına girmeyerek kuvvet kullanmanın 

daha düşük kategorisine ait olmaktadır. SSCB’nin Üçüncü Dünya devletlerine 

yönelik dış politika yaklaşımının son aşaması olarak yabancı ülkede direk askeri 

müdahalede bulunmasını temsil eden Afganistan savaşını gösterebiliriz. Moskova 

Afganistan politikasında artık jus cogens niteliğinde olan kuvvet kullanma yasağını 
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da ihlal etmiştir. Böylece, Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dış 

politika yaklaşımında uluslararası alanda kabul edilen kuvvet kullanma yasağını 

savunmasına rağmen, uygulamada bazı istisnalara gittiği görünmektedir. Bu 

istisnalar stratejik açıdan SSCB güvenliğine direk bağlantılı olan Doğu Avrupa 

devletleriyle birlikte bu konuda önemi taşıyan diğer bazı komşu ülkeleri 

kapsayabileceğini göstermektedir. Sovyetler yönetimi yaptığı askeri müdahaleleri 

yasallaştırmak için uluslararası hukuk açısından meşru olabilecek tek bir yolu 

seçerek ‘davet üzerine karışma’ dayanağını oluşturmaya çalışmıştır. Çekoslovakya 

olaylarında gerekli koşulları sağlamayan Moskova yönetimi, Macaristan ve 

Afganistan olaylarında ‘resmi daveti üzerine askeri müdahale’nin hukuksal 

dayanağına sığınmıştır. Fakat, her üç müdahalede ileri sürülen yasal dayanaklar 

geçerli olmadığı görünmektedir. 

1991’de SSCB’nin dağılmasıyla büyük ölçüde zayıflayan Rusya dış politika 

yaklaşımında yeni arayışlarına girerek daha dikkatli davranmaya zorunda 

kalmaktadır. 1993’ten itibaren eski Sovyet topraklarında kendi nüfuzunu yeniden 

sağlamlaştırmaya çalışan Moskova yönetimi, çatışma bölgelerine ‘barış gücü’ 

sıfatıyla müdahale ederek yeni dış politika yaklaşımı için gerekli hukuksal 

dayanaklar oluşturmaya girişmiştir. Büyük çatışma potansiyeli taşıyan Orta Asya ve 

Kafkaslar bölgelerinde meydana gelen şiddet olaylarında kendi olanaklarıyla çözüm 

sağlamayan yeni bağımsız yönetimler Moskova’nın destek ve yardımlarını kabul 

etmek zorunda kalmaktadır. Bunun yanında Kuzey Kafkaslar’da Çeçenistan 

sorunuyla zor durumda kalan Rusya yönetimi toprak bütünlüğü korumak için kuvvet 

kullanma yoluna başvurarak bölgenin istikrarını sağlamak niyetini göstermektedir. 

Böylece, Rusya Federasyonu hem ülke içinde hem de ülke dışında ‘yakın çevre’ 
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topraklarında çatışmaları sona erdirmek ve bölgede istikrarı sağlama görevini 

devletin güvenlik politikasının öncülük yönü haline getirmiştir. 

Rusya’nın Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyetinde Çeçenler tarafından self-

determinasyon hakkına dayanarak başlatılan bağımsızlık süreci, uygulanan 

uluslararası hukukta kabul edilen koşullara uygun olmadığı gibi SSCB mevzuatında 

bulunan Birlikten ayrılma hakkından yararlanamamaktadır. 1994’te başlayan 

Çeçenistan iç çatışmalarına Rusya’nın merkez yönetimi müdahale etmesi, 

uluslararası hukukun devlet egemenliği ilkesi ve Cenevre Sözleşmelerine 1977’de 

kabul edilen II. Ek Protokolün 3. maddesi 1. fıkrasındaki “devlet içinde bütün meşru 

araçlarla düzenin sağlanması ve yeniden kurulması veya ulusal birliğin ve toprak 

bütünlüğünün korunması” hükmüne dayanmaktadır. Fakat, Rusya yönetimi 

Çeçenistan sorununda bütün barışçı olanakları değerlendirmeden askeri araçlara 

başvurduğu görünmekteydi. 1999’da Çeçenistan’dan kaynaklanan terörist saldırılar 

sonucunda Rusya’nın başlattığı ikinci müdahalesi iç mevzuatı bakımından Anti-

terörist operasyonu çerçevesinde yürütülmekte ve uluslararası hukuk açısından anılan 

dayanaklarla yapılmaktaydı. 1997’de yapılan Barış Andlaşmasıyla Çeçen 

Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından de facto bağımsız bir devlet olarak tanınması 

görüşlerinin bulunmasına rağmen, bu andlaşmanın Merkez yönetimi ve Federasyon 

birimi arasında yapılan ve uluslararası niteliği taşımayan bir belge niteliğinde 

olmaktadır. Nitekim, hiçbir şekilde Çeçenistan bağımsızlığı kabul etmeyen Rusya 

Federasyonu Barış Andlaşmasında üstlenen yükümlülüklerin Çeçen yönetimi 

tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle 1999’da bu belgeleri feshederek Mashadov 

yönetiminin yasadışı olduğunu ilan etmiştir. Böylece, bu koşullarda ikinci Çeçenistan 

 266



çatışmalarına uluslararası niteliği kazandırmak suretiyle Rusya müdahalesini yasadışı 

bir silahlı saldırı halinde gösterme girişimleri geçersiz olmaktadır593. 

Gürcistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü karşısında Abhazya ve Güney 

Osetya’nın self-determinasyon hakkına dayanarak ortaya attığı bağımsızlığı kazanma 

ve/veya Rusya ile birleşme (Devlet-Ötesi Self-Determinsyon) talepleri merkez 

yönetimi ve özerk birimleri arasında şiddetli çatışmalara neden olmuştur. SSCB’nin 

dağılmasından önce 1990 yılında başlayan Gürcistan’ın Birlikten ayrılma süreci 

Sovyetler mevzuatına uygun bir şekilde yapılmadığı görünmektedir. Fakat, Sovyetler 

Birliği’nin 1991’de varlığını tamamlayarak 15 bağımsız devlete dağılması nedeniyle 

uygulanan uluslararası hukuka göre Abhazya ve Güney Osetya’nın Gürcistan’dan 

ayrılmasını içeren self-determinasyon hakkı bulunmamaktadır. Abhazya özerk 

yönetimi 1990’da Tiflis’in Birlikten ayrılma sürecine dayanarak SSCB mevzuatına 

uygun bir şekilde Sovyetler Birliği bünyesinde kalma girişimleri sürdürmekteydi. 

Abhazya, tarihsel gelişimi boyunca ve 1810’dan itibaren hem Rusya İmparatorluğu 

bünyesinde özerk birimi ve Rusya’nın Suhumi bölgesi olarak hem de Sovyetler 

Birliği döneminde 1931 yılına kadar Birlik Cumhuriyeti statüsüyle Gürcistan’dan 

ayrı bir varlığı sürdürmekteydi. Böylece, Sovyetler Birliği’nin son yıllarında 

başlayan Abhazya’nın Gürcistan’dan ayrılma ve Rusya ile birleşme sürecine 

Gürcistan’ın askeri müdahale etmesi bölgenin de facto bağımsız bir devlet haline 

gelmesiyle sonuçlanmıştır. Tiflis yönetiminin Abhazya’ya karşı kuvvet kullanmaya 

başvurması, devletin egemenlik ilkesi ve Cenevre Sözleşmesine II. Ek Protokolünde 

öngörülen ‘devletin toprak bütünlüğü ve iç düzeni korunması’ hükmüne dayanmakta, 

                                                 
593 Nitekim, II Çeçen Savaşının uluslararası niteliği kazanması varsayımında Çeçenistan’dan 
kaynaklanan geniş çaplı terörist saldırıların silahlı saldırı durumunu oluşturabilmesi nedeniyle 
Rusya’nın bu ülkeye karşı meşru savunma hakkına başvurması veya en azından tek taraflı olarak 
gerekli kuvvet kullanma tedbirleri uygulaması durumu da ortaya çıkmaktadır. 

 267



fakat Gürcistan, Abhaz sorunun çözülmesinde barışçı yolları tüketmemesi nedeniyle 

eleştirilmektedir. 1990’da Gürcistan’daki Gamsahurdiya’nın milliyetçi yönetiminden 

kaynaklanan Gürcü-Osetin çatışmalarında Tiflis yönetiminin Güney Osetya’ya karşı 

askeri güç kullanması, SSCB döneminde Moskova’nın izleyici tutumuna karşı iç 

düzeni koruma yetkilerine dayanmaktadır. Bu olaylar sonucunda 1992’de Güney 

Osetya’nın de facto bağımsız duruma gelmesine rağmen Rusya’nın Kuzey Osetya 

Cumhuriyetiyle birleşme hakkının bulunmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, ülkenin 

tarihsel gelişiminde Güney Osetya bölgesi hiçbir zaman Gürcistan’dan ayrı bir 

varlığı göstermediği de görünmektedir. Böylece, Abhazya’nın self-determinasyon 

hakkının yalnızca Gürcistan bünyesinde geniş özerk yetkileriyle sağlanması mümkün 

olabileceği gibi geleneksel Gürcü topraklarda uzun zamandır yaşayan Osetinler self-

determinasyon hakkının yalnızca iç boyutundan yararlanabilecektir. 

Rusya Federasyonu resmi yaklaşımında Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü 

desteklemesine rağmen ülkede stratejik varlığını korumak amacıyla Tiflis yönetimine 

karşı baskı aracı olarak ayrılıkçı hareketleri desteklemeye çalışmaktadır. Moskova 

yönetimi Gürcistan’da barışı sağlama ve çatışmaları durdurma sürecinde Abhazya ve 

Güney Osetya bölgelerinde BDT’nın kolektif barış gücü operasyonlarını yürüterek 

bölgede etkin bir rolü oynamaktadır. BM ve AGİT destekleriyle ve bu kuruluşların 

gözetimi altında yapılan ve yeni uygulanmayı temsil eden bu operasyonlar 

uluslararası alanda kabul edilen klasik barış koruma modeline sığınmamasına rağmen 

uluslararası hukuk açısından önemli dayanaklar sağlamaktadır. Genel olarak Rus 

askerlerinden oluşan BDT kolektif barış gücü, klasik barış koruma operasyonlarının 

tarafsızlık ilkesine uymaması nedeniyle eleştirilmektedir. Böylece, Gürcistan 

çatışmalarında görev yapan BDT barış güçlerinin ileride diğer uluslararası barış 
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gücüyle değiştirilmesi olasılığının bulunmasına rağmen şu anda bölgede barışı 

sağlayabilecek tek bir olanak olması nedeniyle ne Batı Devletler ne de Gürcistan 

yönetimi Rusya barış güçlerinin çekilmesini istemektedir. Tiflis’in Moskova’nın 

askeri varlığına karşı çıkması daha çok ülkede bulunan askeri üsleri ve ayrılıkçılara 

sağlanan askeri yardımlarla ilgili olmaktadır. Mayıs 2005’te Rusya ve Gürcistan 

yönetimleri arasında sağlanan anlaşmalarla Rusya askeri üslerinin 2008 yılında 

ülkeden çekilmesini öngörülmüştür. Bu andlaşma iki devlet arasında sorunun 

çözülmesini sağlayarak Rusya’nın askeri varlığının ‘yasadışı’ haline gelmesini 

engellemiştir. Böylece, bu gelişme uluslararası hukuka aykırı durumu yaratmadan 

Rusya’yı saldırgan konumuna getirme olasılığından kurtarmıştır. Ancak, Rusya’nın 

Gürcistan’daki Abhazya ve Güney Osetya çatışmalarında ayrılıkçı hareketlerine 

yardım sağlaması yabancı ülkeye müdahale faaliyetlerinde bulunduğunu 

göstermektedir. Fakat, Rusya’nın askeri yardımlarının resmi olmayan düzeyde ve 

üstü kapalı bir şekilde yapılması nedeniyle bu faaliyetler direk ‘askeri müdahale’ 

niteliğinde olmamakta ve daha düşük ‘dolaylı müdahale’ kategorisine girerek 

uluslararası hukukta öngörülen jus cogens niteliğindeki kuvvet kullanma yasağını 

ihlal etmemektedir. 

Güney Kafkaslarda meydana gelen diğer önemli çatışma olayları, 

Azerbaycan’ın özerklik statüsünde bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan 

Ermenilerin self-determinasyon sürecinden kaynaklanmaktadır. Tarihsel gelişimde 

Karabağ toprakları kime ait olduğu konusunda tartışmalı durumu oluşturmaktaydı. 

1980’lerin sonunda Sovyetler döneminde Ermenistan’a bağlanması yönünde ortaya 

atılan Karabağ’ın self-determinasyon talepleri SSCB mevzuatına uygun bir şekilde 

davranarak Sovyetler Birliği’nin merkez yönetimi ve Yüksek Kurulu kararlarıyla 
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Azerbaycan toprak bütünlüğü korunması yönünde sonuçlanmıştır. SSCB’nin 

dağılmasıyla Aralık 1991’de Karabağ sorunu Azerbaycan’ın merkez hükümeti ve 

Dağlık Karabağ’ın yerel yönetimi arasında sıcak çatışmalara dönüşmüştür. SSCB 

mevzuatında ve uygulanan uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ’ın 

Azerbaycan’dan ayrılmak yönünde self-determinasyon hakkının bulunmadığı 

görünmektedir. Dolayısıyla, Azerbaycan yönetimi devletin toprak bütünlüğü ve iç 

düzeni koruma yetkilerine dayanarak isyancılara karşı kuvvet kullanma hakına 

sahiptir. 1991’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı toprak taleplerinden 

vazgeçmesine rağmen Dağlık Karabağ’ın self-determinasyon hakkını 

desteklemesiyle çatışmalara müdahale durumunu yaratmıştır. Ermenistan’dan 

sağlanan önemli askeri destek ve diğer yardımlarla Karabağ güçleri Azerbaycan 

topraklarının % 20’sini (Karabağ dahil) işgal altında bulundurmaktadır. Böylece, 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı direk silahlı saldırıda bulunmazsa bile yaptığı 

askeri müdahalenin yardım ve destekleme düzeyine göre saldırı veya en azından 

dolaylı saldırı kategorisine girdiğini söyleyebiliriz. Nitekim, 1997’den itibaren barış 

sürecine baktığımızda, Dağlık Karabağ’ın eski Başkanı olan Robert Koçaryan’ın 

1998’de Ermenistan Başkanlığına seçildiğinde Karabağ sorununun görüşmesi 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında iki taraflı düzeye çıkarılmıştır. Bu gelişme 

Ermeni-Azeri sorununun çözülmesinde Karabağ halkının self-determinasyon 

hakkından yoksun bırakarak iki devletin toprak ve sınır uyuşmazlığına dönüşmesi 

şekilde algılanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, Ermenistan Azerbaycan’ın 

işgal edilmiş topraklarında artık işgalci devlet durumuna da düşebileceği 

görünmektedir. Güney Kafkaslarda askeri varlığı ve etkileri korumaya çalışan Rusya 

Federasyonu Karabağ çatışmalarına müdahale etmek için bölgede BDT’nın barış 
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koruma operasyonları oluşturma girişimlerini sürdürmekteydi. Fakat, Karabağ 

çatışmalarına taraf olan Azerbaycan’dan barış koruma operasyonu için nihai onayı 

almayan Rusya yönetimi çatışma bölgesine barış gücü gönderememiştir. Böylece, 

Moskova yönetimi Karabağ çatışmalarının durdurulması ve barışın sağlanması için 

BDT ve AGİT’in Minsk grubu çerçevelerinde yapılan barış görüşmelerinde etkin 

katılımı sağlayarak uyuşmazlığın çözülmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Öte 

yandan, Erivan ile ittifak bağlarını oluşturan Rusya Federasyonu Ermenistan 

topraklarında askeri varlığını koruyarak Karabağ çatışmalarına dolaylı etki sağladığı 

iddia edilmektedir. Buna rağmen, uluslararası alanda Ermenistan’ın Karabağ 

çatışmalarına direk karışmayan ve dolaylı olarak müdahale eden bir taraf olduğu 

genellikle kabul edilmesi nedeniyle Rusya’nın Erivan ile ittifak bağları yasadışı 

niteliği taşımadığı ve Baku üzerinde bir baskı aracı olarak algılandığı 

görünmektedir594. 

1992’de Tacikistan’da halkın ‘temsilli self-determinasyon’ hakkının ihlali 

veya devlet yönetiminin muhalefet üzerinde baskılar uygulanması sonucunda 

başlayan iç savaş, Rusya’yı eski Sovyet toprakları olan Orta Asya’nın güney 

bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlama sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Büyük 

bölümü İslamcı hareketlerinden oluşan Birleşik Tacik Muhalefetine karşı 

Duşanbe’nin resmi hükümetini desteklemeye tercih eden Moskova yönetimi ülkede 

konuşlandırılan Rus askeri birliklerine yeni hukuksal dayanaklar oluşturmak 

amacıyla çeşitli andlaşmalar imzalamıştır. Bu andlaşmalara dayanarak savaş boyunca 

BDT çerçevesinde oluşturulan kolektif barış güçlerine temel katkısı sağlayan Rus 

                                                 
594 Rusya Federasyonu 1999’a kadar Azerbaycan ile BDT’nın Kolektif Güvenlik Andlaşması 
çerçevesinde müttefik ilişkilerini sürdürmekteydi ve 2000 yılından itibaren iki devlet arasında 
başlayan yakınlaşma sürecinde güvenlik alanında işbirliği faaliyetlerini yeniden yoğunlaştırarak 
ülkede askeri tesisleri kullanma hakkını elde etmiştir. 
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askerleri barış gücü sıfatıyla Afgan-Tacik sınırı korumak ve iki taraf arasında 

ateşkesi uygulamak görevi üstlenmiştir. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan taburlarının katkılarıyla oluşturulan BDT’nın kolektif barış gücü 

Birleşmiş Milletlerin gözlemci komisyonu (UNMOT) gözetiminde hareket etmesine 

rağmen, uluslararası alanda genel olarak kabul edilen barış gücünün temel 

niteliklerine uymadığı görünmektedir. Bunun esas nedenleri klasik barış koruma 

operasyonunun uygulanması için gerekli koşulların bulunmaması, barış gücünün çok 

değişik görevler üstlenmesi, çatışan taraflar arasında belirli ayırım çizgisinin 

bulunmaması ve en önemlisi barış gücüne temel katkısı sağlayan Rus askerlerinin 

Tacikistan’ın resmi yönetimini desteklemesinden kaynaklanmaktadır. 1997’de 

Tacikistan’da Rusya’nın önemli katkılarıyla yapılan Barış Andlaşması eski Sovyet 

topraklarında çatışmaların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda en 

başarılı örneği temsil etmektedir. Rusya Federasyonu’nun Tacikistan iç savaşına 

barış gücü olarak müdahale etmesine rağmen, Duşanbe’nin resmi yönetimini 

desteklemesi nedeniyle bu askeri faaliyetler daha çok ‘davet üzerine yabancı ülkede 

askeri kuvvet kullanması’nın hukuksal dayanağına uygun olmaktadır. Nitekim, 

Tacikistan iç savaşı bitince Rusya ve Tacikistan arasında oluşturulan müttefik bağlar 

ve yapılan yeni andlaşmalara dayanarak ülkede bulunan Rus askerlerin varlığı askeri 

üssü sıfatıyla devam etmektedir. Rusya’nın Tacikistan ile müttefik ilişkileri ve 

ülkede askeri varlığının uzatılma süreci Moskova’nın Orta Asya’ya yönelik genel dış 

politika yaklaşımına uygun olarak 1999’da başlatılan Anti-terörist kampanyası ve 

BDT’nın Kolektif Güvenlik Andlaşması çerçevesinde sağladığı görünmektedir. 

SSCB’nin dağılmasıyla Orta Asya’da etkinliği kaybetmeye başlayan Rusya 

Federasyonu kısa süre sonra bölgeye yeniden dönerek yeni bağımsız devletleriyle 
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ilişkileri geliştirmeye çalışmaktaydı. Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde 

yapılan işbirliği faaliyetleri devletlerin güvenlik ihtiyaçları karşılamadıklarını 

gösterince, bölgede daha sıkı güvenlik ilişkilerinin gelişmesi ve gerekli hukuksal 

dayanakların oluşturulması için çabalar yoğunlaşmıştır. 1999’da BDT’nın Kolektif 

Güvenlik Andlaşmasından üç üyenin çekilmesi ve Özbekistan ve Kırgızistan’da 

şiddet olaylarının ortaya çıkması bu durumu vurgulamıştır. 1999 ve 2000 yıllarında 

Özbekistan ve Kırgızistan’ın Tacikistan ile sınır bölgelerinde meydan gelen çatışma 

olayları iki devlet yönetimleri zor durumda bırakarak geniş çaplı terörist saldırılara 

(özellikle 1999’da) karşı gerekli derecede hazırlıklı olmadıklarını göstermiştir. 

Afganistan ve Tacikistan iç savaşlarından kaynaklanan terörizm eylemleriyle 

Kırgızistan ve Özbekistan’ın tek başına mücadele etmesinin yetersiz olduğu ve ortak 

işbirliği faaliyetlerine ihtiyaç duyduğu anlaşılmıştır. Rusya yönetimi 1999’da II. 

Çeçenistan müdahalesiyle başlattığı Anti-terörist kampanyasını Orta Asya ülkelerine 

de genişletmiştir. Bölge devletleriyle güvenlik alanında işbirliği faaliyetlerini 

yoğunlaştıran Moskova bu konuda hukuksal dayanakların geliştirilmesine dikkat 

vermektedir. Böylece, Rusya Federasyonu Orta Asya devletleriyle hem iki taraflı 

ilişkiler düzeyinde hem de çok taraflı yapıda müttefik bağları pekiştirmekte ve 

işbirliği alanı geliştirmektedir. BDT topraklarında ortak güvenlik sistemin kurulması 

amacı bulunan Kolektif Güvenlik Andlaşması 1999’dan itibaren önemli gelişme 

sağlayarak 2003’te Kolektif Güvenlik Andlaşması Örgütüne dönüşmüştür. Bunun 

yanında Orta Asya’da ortak işbirliği alanında danışma forumu niteliği taşıyan 

Şanghay Beşlisi kuruluşu 2001’den itibaren Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüşerek 

ortak güvenlik faaliyetleri temel işbirliği alanı olarak belirlemiştir. Her iki kuruluşun 

güvenlik alanındaki işbirliği faaliyetlerinin temel amaçlar arasında terörizm, 
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ekstremizm ve separatizm eylemlerine karşı koymak ve silah ve uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi diğer organize suçlarla mücadele etmektir. Bu amaçla üye devletlerin 

ülkelerinde gerekli güvenlik olanaklarının oluşturulması ve askeri tesislerinin 

yerleştirilmesi için değişik andlaşmalar yapıldığı görünmektedir. 

Rusya Federasyonu’nun terörizmle mücadele yaklaşımına baktığımızda, 

Rusya topraklarındaki istikrar ve güvenliğe direk tehdit eden olaylarında özellikle 

Çeçenistan kaynaklı terörizm eylemlerine karşı Moskova yönetimi tek taraflı kuvvet 

kullanmaktan çekinmediği görünmektedir. Bu yaklaşım yabancı ülkelerine sığınan 

teröristlere karşı askeri operasyonların düzenlenmesi faaliyetlerini de 

kapsayabileceğini göstermektedir. Rusya Federasyonu Gürcistan’ın sınır bölgelerine 

sığınan teröristleri yakalamak ve yok etmek amacıyla askeri operasyonları 

düzenlemek için kuvvet kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirmektedir. Bu 

yaklaşım büyük ölçüde ABD’nin ‘11 Eylül’ terörist saldırıları sonucunda 

Afganistan’daki Al-Kaida örgütüne ve Taliban rejimine karşı meşru savunma 

hakkına dayanarak kuvvet kullanma faaliyetlerinden esinlenmektedir. Rusya’nın 

Çeçenistan savaşlarında uluslararası insancıl hukuk kuralları ve insan haklarını ihlal 

ettiği artık değişik yabancı ve yerli kaynaklarda kabul edildiği görünmektedir. Rusya 

yönetimi Çeçenistan çatışmalarında silahı bırakmayan isyancılara karşı terörist 

muamelesi uygulamakta ve suçluları devletin iç mevzuatına göre cezalandırmaktadır. 

Aynı zamanda, Moskova yönetimi Rus askerleri ve güvenlik güçleri tarafından 

işlenen savaş suçlarına karşı cezalandırma tedbirlerini sertleştirerek bu konuda 

durumu iyileştirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında, Rusya’da yapılan değişik resmi 

açıklamalarda teröristlerle savaşmak olağan çarpışmalardan daha zor olduğu 

belirtilmekte ve bu konuda ABD ve NATO askerlerinin Afganistan ve Irak 
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faaliyetlerine atıf yapılmaktadır. Rusya Federasyonu, Kafkaslarda Çeçen terörizme 

yönelik sert tutumu uygulamasına rağmen, Orta Asya ülkelerinde terörizmle 

mücadele yaklaşımında bölge devletlerine karşı daha dikkatli davranarak, bu amaçla 

oluşturulan hukuksal dayanaklar çerçevesinde ortak işbirliği faaliyetlerini 

geliştirmeye ve karşılıklı çıkar esasında hareket etmeye çalışmaktadır. Böylece, 

Moskova yönetimi benimsediği bu yaklaşım sayesinde Orta Asya bölgesinde işbirliği 

faaliyetlerine elverişli ortamı sağlamakta ve alternatif güçlerine ve özellikle ABD’nin 

etkilerine karşı kendi durumunu pekiştirmektedir. 

 

Eski Sovyet toprakları olan Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde meydana 

gelen şiddet olayları ve kuvvet kullanma politikaları, genel olarak, halkların self-

determinasyon süreçleri ve dinsel terörizm eylemleriyle mücadele faaliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Eski merkez gücü olan Rusya bölge çatışmalarına müdahale 

ederek şiddet olayları durdurmaya ve kendi etkileri artırmaya çalışmaktadır. 

Dünyanın ikinci Süper Güç niteliğinde olan SSCB’nin 1991’de dağılması Rusya’nın 

ekonomik ve askeri gücünü büyük ölçüde zayıflatmıştır. Böylece, Sovyetler 

döneminde stratejik önemde bulunan Doğu Bloğu ve bazı Üçüncü Dünya ülkelerinde 

Moskova tarafından açıkça yapılan askeri müdahale politikasının artık devam 

edemeyeceği anlaşılmıştır. Eski Sovyet topraklarında ve bugünkü bağımsız 

ülkelerinde çatışmaları durdurma, istikrarı sağlama ve kendi etkilerini artırmaya 

çalışan Rusya yönetimi müdahale faaliyetleri için bölge devletleriyle iki taraflı ve 

çok taraflı düzeyde ilişkileri geliştirerek sağlam hukuksal dayanakları oluşturmaya 

zorunda kalmaktadır. Müttefik bağları ve barış gücü faaliyetlerine dayanarak bölge 

devletlerine müdahale eden Moskova yönetimi, aynı zamanda, stratejik önemde 
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bulunan ülkelerde askeri varlığı korumak için yasadışı yolları da kullanmaya devam 

etmekteydi. Eski yöntemler olarak bilinen isyancıları destekleme faaliyetleri büyük 

masraflara karşılanmadan devlet yönetimi üzerinde önemli baskı aracını 

sağlamaktadır. Rusya’nın başvurduğu bu yasadışı müdahale faaliyetleri uluslararası 

hukuk açısından jus cogens niteliğinde kuvvet kullanma yasağına girmemesiyle 

birlikte kuvvet kullanma yasağının daha düşük kategorilerini ihlal etmekte ve iç 

işlere karışmama ilkesine aykırı olmaktadır. Moskova’nın uyguladığı bu yasadışı 

müdahale yöntemleri yabancı devlet üzerinde büyük etkiler yaratmadan ters tepkilere 

de neden olmaktadır. Bunun sonucunda Rusya yönetimi ‘yakın çevre’ ülkelerine 

yönelik dış politika faaliyetleri, bölge devletleriyle işbirliği ilişkilerine ve ortak 

hukuksal zemine dayandırmaya çalışmaktadır. Moskova Kafkaslarda benimsediği 

sert tutumu karşısında Orta Asya bölgesinde daha hoşgörülü ve dikkatli işbirliği 

ilişkiler sayesinde başarılı olmuştur. Bu başarılar Rusya’nın son yıllarda BDT 

devletlerine yönelik dış politika yaklaşımında ‘yakın çevre’ topraklarında dost ve 

istikrarlı devletlerin kurulması, devlet yönetimlerine gerekli destek sağlaması ve 

ülkelerin iç siyasi mücadeleye karışmaması ilkelerini benimsemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, SSCB’nin dağılmasıyla eski Sovyet topraklarında meydana 

gelen çatışmalara çözüm sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu ve yeni bağımsızlığı 

kazanan bölge devletlerinin benimsediği resmi yaklaşımlarında uluslararası hukuk 

kurallarına uygun davranmaya çalışmaktadır. Fakat, Kafkaslarda kurulan yeni 

devletler, self-determinasyon ve toprak bütünlüğünün korunması süreçlerinde sınırlar 

değişmezliği temsil eden uti possidetis kuralını desteklemesine rağmen karşı taraf 

üzerinde baskılar uygulamak amacıyla yasadışı yöntemlere de başvurduğu 
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görünmektedir. Bu yöntemlere başvurarak başarısız olan Moskova yönetimi, dış 

politika yaklaşımında daha çok hukuki dayanaklar çerçevesinde davranmaya tercih 

etmesine rağmen Rusya’nın devlet güvenliğine direk tehdit eden konularda kuvvet 

kullanma hakkını saklı tutmaya devam etmektedir. 

 277



KAYNAKLAR 
 
Kitaplar: 
 
Basic Facts About the United Nations, New York, UNDPI, 2000. 
 
Başeren, Sertaç Hami, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet 
Kullanmalarının Sınırları, Ankara, Ankara Üniversitesi Basınevi, 2003. 
 
Bert, H., İstoriya Sovetskogo Gosudarstva (Sovyet Devletin Tarihi), Moskova, 
Progress-Akademiya, 1994. 
 
Buşkov, V. ve Mikulskiy, D., Anatomiya grajdanskoi voynı v Tadjikistane 
(Tacikistan içsavaşının anatomisi), Moskova, Rusya Bilim Akademisi Etnoloji ve 
Antropoloji Enstitüsü, 1996, [http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush.shtml]. 
 
Central Asia, one year after, Bişkek, Institute for War and Peace Reporting (IWPR), 
Eylül 2002. 
 
Coppiters, B., Remakl, E., Zverev, A. (Editörler), Mejdunarodniy opıt razreşeniya 
etniçeskih konfliktov (Etnik çatışmaların çözülmesinin uluslararası tecrübesi) ves 
Mir yayını, Moskova, 1997. 
 
Coppiters, Bruno, Evropizatsiya i Razreşeniye Konfliktov: konkretnıye issledovaniya 
evropeiskoi periferii (Avrupalaşma ve Çatışmaların Çözülmesi: Avrupa taşralarının 
belirli incelemeleri), Moskova, İzdatelstvo Ves Mir, 2005. 
 
Caşın, Mesut H., Rus İmparatorluk Stratejisi, Ankara, ASAM, 2002. 
 
Dawisha, Karen, The Kremlin and the Prague Spring, Los Angeles, University of 
California Press, 1984. 
 
Dawisha, K. (Editör), The International Dimension of Post-Communist Transitions 
in Russia and the New States of Eurasia, New York, M.E. Shape, 1997. 
 
Gray, Christine, International Law and the Use of Force, New York, Oxford 
University Press, 2000. 
 
Gyorskei, Jeno (Editör),  Soviet Military Intervention in Hungary 1956, Budapest, 
Central European University Pres, 1999. 
 
Halperin, Morton H., Self-determination in the new world order, Washington D.C., 
Carnegie Endowment for International Peace, 1992. 
 
Han, Henry H. (Derleyen), Terrorism and Political Violence, New York, Oceana 
Publications Inc., 1993. 
 

 278



Hashmi, Sohail H. (Editör), State Sovereignty, Change and Persistence in 
International Relations, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1997. 
 
Huaşen, Çjao, Kitay, Tsentralnaya Aziya i Şanhayskaya organizatsiya sotrudniçestva 
(Çin, Orta Asya ve Şanghay İşbirliği Örgütü), Moskova, Carnegie Endowment for 
International Peace (Moskow Center), 2005. 
 
Kanet, Roger E. (Editör), The Sovyet Union, Eastern Europe and the Third World, 
Cambridge University Press, 1987. 
 
Keskin, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve 
Birleşmiş Milletler, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları No: 20, 1998. 
 
Knyazev, Aleksandr, İstoriya afganskoi voinı 1990-h godov i prevraşeniye 
Afganistana v istoçnik ugroz dlya Tsentralnoi Azii (1990 Yıllarının Afgan Savaşın 
Tarihi ve Afganistan’ın Orta Asya için Tehditler Kaynağına Dönüşmesi), Bişkek, 
Kırgız-Rus Slav Üniversitesi Yayını, 2001. 
 
Knyazev, A. (Derleyen), Afganskiy konflikt i radikalnıy islam v Tsentralnoi Azii: 
sbornik dokumentov i materyalov (Afgan Çatışması ve Orta Asya’da radikal İslam: 
belge ve kaynakların derlenmesi), Bişkek, “İlim” Yayını, 2001. 
 
Kojokina, E.M. (Editör), Armeniya: Problemı nezavisimogo razvitiya (Ermenistan: 
bağımsız gelişmenin sorunları), Moskova, Rossiyskiy İnstitut Strategiçeskih 
İssledovaniy (Rusya Stratejik Araştırma Enstitüsü), 1998. 
 
Malashenko, A. ve Trenin, D., Vremya Yuga: Rossiya v Çeçne, Çeçnya v Rossii 
(Güney Zamanı: Rusya Çeçenistan’da, Çeçenistan Rusya’da), Moskova, Carnegie 
Endowment for International Peace (Moskow Center), 2002. 
 
Moldaliyev, Orozbek, Sovremennıye vızovı bezopasnosti Kırgızstana i Tsentralnoi 
Azii (Kırgızistan ve Orta Asya güvenliğine çağdaş tehditler), Bişkek, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2001. 
 
Nepererastyot li lokalniy konflikt v regionalnuyu voinu? (Yerel çatışma bölgesel 
savaşa dönüşmeyecek mi?), Bişkek, IWPR, 2001. 
 
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, III Kitap, Ankara, Turhan Kitabevi, 
1994 
 
Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003. 
 
Pe, Olivye ve Remakl, Eric, Sporniye granitsi na Kavkaze (Kafkaslarda tartışmalı 
sınırlar) ves Mir yayını, Moskova, 1996. 
 
Raevsky, A. and Vorobyev, I., Russian Approaches to Peacekeeping Operations, 
Geneva, UNIDIR, 1994. 
 

 279



Sander, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, 4 Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1994. 
 
Sugar, Peter F. (Editör), A History of Hungary, Indiana University Press, 1990. 
 
Shulman, Marshall D. (Editör), East-West Tensions in the Third Word, Printed in 
USA, 1986. 
 
Şohzoda, Sulaymon, Sovremennıye problemı regionalnoi bezopasnosti Tsentralno-
aziatskogo regiona: teoriya i praktika (Orta Asya bölgesinin bölge güvenliğinin 
çağdaş sorunları: teori ve pratik), Bişkek, 2003. 
 
Terrorizm i politiçeskiy ekstremizm: vızovı i poiski adekvatnıh reşeniy (Terörizm ve 
siyasi ekstremizm: sorunlar ve uygun cevapların aranması), Moskova, IPVT, 2002. 
 
The Blue Helmets. A review of United Nations Peace-keeping, Third Edition, New 
York, UNDPI, 1996. 
 
Toluner, Sevin, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika 
Sorunları, İstanbul, 2000. 
 
Tomschat, Christian (Editör), Modern Law of Self-Determination, London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1993. 
 
Triska, Jan F. (Editör), The Czechoslovak Socialist Republic, Baltimore, The John 
Hopkins Pres, 1969. 
 
Zartman, William, Czekoslovakya Intervetion and Impact, New York University 
Press, 1970. 
 
Levite, Ariel E. (Editör), Foreign Military Intervention, The Dinamics of Protracted 
Conflict, New York, Columbia University Press, 1992. 
 
White, N. D., Keeping the Peace, the United Nations and the maintenance of 
international peace and security, Second Edition, Manchester University Press, 
1997. 
 
Wilkinson, Paul, Terrorism and Liberal State, Second Edition, London, Macmillan 
Education LTD, 1986. 
 
Makalaler: 
 
Ahmadov, Yavus, “K vzaimootnoşeniyam Rossii i Çeçni: ot feodalnogo lena k 
subyektu federatsii ( Rusya ve Çeçenistan ilişkilerine: feodal bağdan federasyon 
üyesine kadar),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz (Orta Asya ve Kafkas), No: 2(26), 
2003, s. 32-41. 
 

 280



Akaba, Natella, “Gruzino-Abhazskiy konflikt: istoriçeskiye korni i perspektivi 
reşeniya (Gürcü-Abhaz çatışması: tarihsel kökenler ve çözüm perspektifleri),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(12), 2000, s. 132-137. 
 
Akmalov, Şoislam, “Şanhayskaya organizatsiya sotrudniçestva i problemy 
regionalnoi bezopasnosti (Şanghay İşbirliği Örgütü ve bölgesel güvenlik sorunları),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(38), 2005, s. 146-153. 
 
Alisultanov, Umar, “Genezis, dinamika i nıneşniye tendentsii razvitiya Çeçenskogo 
krizisa (Çeçen bunalımın gelişiminin oluşumu, dinamiği ve bugünkü eğilimi),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(32), 2004, s. 14-27. 
 
Aliev, Namig, “Nagorno-Karabahskiy konflikt: pravovıye aspektı uregulirovaniya 
(Dağlık-Karabah çatışması: uzlaşmanın hukuki boyutları),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 3(39), 2005, s. 27-35. 
 
Ardzinba, Vladislav, “Mı hotim imet samıye dobriye otnoşeniya s Rossiyei (Biz, 
Rusya ile en yakın ilişkileri bulundurmak niyetindeyiz),” Tsentralnaya Azia i 
Kavkaz, No: 2(8), 2000, s. 18-24. 
 
Avyutskiy, V., “Severnıy Kavkaz kak ‘vnutrenneye zarubejye’ Rossiyi (Rusya’nın 
‘iç sınır-ötesi’ olarak Kuzey Kafkaslar),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(23), 
2002, s. 68-78. 
 
Babayan, David, “Nagorno-Karabahskiy konflikt i samoopredeleniye 
Azerbaydjanskogo naroda (Dağlık-Karabağ çatışması ve Azerbaydjan halkının self-
determinasyonu),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 84-94. 
 
Baran, Zeyno, “Time for real change in Georgia,” Insight Turkey, Vol. 4, No: 4, 
October-December 2002, s. 117-124. 
 
Başeren, S., “Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Gerçekleştirilen Terörist Saldırılar ve Yol Açtığı Gelişmeler Üzerine Bir 
Değerlendirilme,” KOUHF, Aral’a Armağan, 2001, s. 69-78. 
 
Briman, Şimon, “Çeçenskiy ekstrimizm i Palestinskaya intifada: sravnitelnıy analiz 
vızovov Rossiyi i İsrailyu (Çeçen ekstremizmi ve Filistin intifada: Rusya ve İsrail’e 
meydan okumaların karşılaştırılmalı analizi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
6(18), 2001, s. 170-177. 
 
Bubenok, Oleg, “Mejetniçeskiye konfliktı na Tsentralnom Kavkaze: predposılki, 
razvitiye i prognozı na buduşee (Orta Kafkaslarda etnik arası çatışmalar: önsebepler, 
gelişme ve gelecek tahminleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(15), 2001, s. 
108-122. 
 
Burnaşev, Rustam ve Çernıh, İrina, “Voorujenniye silı Respubliki Tadjikistan 
(Tacikistan Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 
6(24), 2002, s. 108-122. 

 281



 
Cassese, Antonio, “Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of 
International Law,” European Journal of International Law, Vol. 12, No: 5, 
November 2001, s. 994-1001. 
 
Choi, Mun Sok, “Dogovor po obıçnım voorujennım silam v Evrope (OVSE) i 
rossiyskaya natsionalnaya bezopasnost (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler 
Antlaşması (AKKA) ve Rusya Milli Güvenliği),” Mirovaya Ekonomika i 
Mejdunarodniye Otnoşeniya (Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler), No: 3, 
1997, s. 129-135. 
 
Çeçen, Anıl, “İçkerya Cumhuriyeti”, Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4, Kış 1996. 
 
Darçiaşvili, David, “Yujnaya Gruziya: vyzovi i zadaçi bezopasnosti (Güney 
Gürcistan: güvenlik sorunlar ve amaçları),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 1(7), 
2000, s. 178-189. 
 
Darçiaşvili, D. ve Pataraya, T., “Vozvraşeniye v Evropu? Nekotorıye aspektı 
oriyentatsii sistemı bezopasnosti Gruzii (Avrupa’ya dönüş mü? Gürcistan güvenlik 
sisteminin bazı yönlendirme boyutları), Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(13), 
2001, s. 64-78. 
 
Djekshenkulov, Alikbek, “Rol zapada v Tsentralnoi Azii (Orta Asya Bölgesindeki 
Batının Rolü),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(8), 2000, s. 45-50. 
 
Djinçaradze, Pata, “Nekotorıye aspektı situatsii v Gruzii v kontekste vozmojnogo 
vıvoda Rossiyskih voennıh baz iz regiona (Rusya’nın askeri üslerinin bölgesinden 
çıkarılması bağlantısında Gürcistan durumunun bazı boyutları),” Tsentralnaya Aziya 
i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 136-142. 
 
Dzebisaşvili, Kahaber, “Rossiysko-Gruzinskiy dialog: buduşeye nepredskazuyemo 
(Rus-Gürcü diyalogu: geleceği belirsiz),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(9), 
2000, s. 59-63. 
 
Dzidzoev, Valeriy, “Nekotorıye aktualnıye problemi istoriografii Yujnoi Osetii 
(Güney Osetya tarihselciliğiyle ilgili bazı aktuel sorunlar),” [http://www.darial-
online.ru/1999_3/dzidzo1.shtml]. 
 
Emadi, Hafizullah, “New world order or disorder: armed struggle in Afganistan and 
United States’ foreign policy objectives,” Central Asian Survey, No:18(1), 1999, s. 
427-450. 
 
Gardnert, Richard N., “The Sovyet Union and The United Nations,” Law and 
Contemporary Problems, special issue: The Soviet Impact on International Law, Vol. 
29, No: 4 Autumn 1964, s. 845-857. 
 
German, Tracey C., “The Pankiski Gorge: Georgia’s achilles’ heel in its relations 
with Russia?” Central Asian Survey, No: 23(1), March 2004, s. 27-39. 

 282



 
Ginsburgs, George, “ ‘Wars of National Liveration’ and the Modern Law of Nations-
The Soviet Thesis,” Law and Contemporary Problems, special issue: The Soviet 
Impact on International Law, Vol. 29, No: 4 Autumn 1964, s. 910-942. 
 
Gogeliani, Tina, “Rol Zapada v uregulirovanii gruzino-abhazskogo konflikta (Gürcü-
Abhaz çatışmasında Batının rolü),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 
54-62. 
 
Gogsadze, Georgiy, “Glavnıye aspektı mejetniçeskih otnoşeniy v Gruzii 
(Gürcistan’ın etnik arası ilişkilerin ana boyutları),” [http://www.cidcm.umd.edu/ 
partners/122.htm]. 
 
Greenwood, Christopher, “International law and the ‘war against terrorism’,” 
International Affairs, Vol. 78, No: 2, April 2002, s. 301-317. 
 
Gusaev, Magomedsalih, “Rossiya ve SŞA na Yujnom Kavkaze: perspektivı 
sotrudniçestva ili soperniçestve? (Güney Kafkaslarda Rusya ve ABD: işbirliği veya 
rekabet perspektifleri?),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(25), 2003, s. 108-117. 
 
Haitov, Murat, “Istoçniki mejdunarodnogo gumanitarnogo prava: opyt gosudarstv 
Tsentralnoi Azii (Uluslararası insancıl hukukun kaynakları: Orta Asya devletlerin 
tecrübesi),” Belarusskiy jurnal mejdunarodnogo prava i mejdunarodnih otnoşeniy 
(Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin Belarus dergisi), No: 1, 2001, 
[http://www.library.by/portalus/modules/internationallaw/readme.php?subaction=sho
wfull&id=1095941705&archive=&start_from=&ucat=1&], 23 Eylül 2004. 
 
Halmuhamedov, Aleksandr “Vozmojnonaya strategiya uregulirovaniya situatsii v 
Çeçenskoi Respublike (Çeçen Cumhuriyeti’nde durumu düzeltmeye yönelik olası 
strateji),” Uluslararası Konferans raporları, Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 
s. 92-101. 
 
Hoye, William P., “Fighting Fire With ... Mire? Civil Remedies and The New War 
on State-Sponsored Terrorism”, Duke Journal of Comparative & International Law, 
Vol. 12, No: 1, Winter 2002, s. 105-152. 
 
İmanaliyev, Murat, “Tsentralnaya Aziya v sisteme sovmestnoi bezopasnosti (Ortak 
Güvenlik Sistemi İçinde Orta Asya),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(4), 1999, 
s. 19-23. 
 
İmomov, Aşurboi, “Ukrepleniye politiko-pravovıh osnov nezavisimosti Respubliki 
Tadjikistan (Tacikistan Cumhuriyeti bağımsızlığının siyasi-hukuki dayanakların 
pekiştirilmesi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(15), 2001, s. 146-154. 
 
İvanov, P. ve Haloşa, B., “NATO i interesı natsionalnoi bezopasnosti Rossii (NATO 
ve Rusya’nın milli güvenlik çıkarları),” Mirovaya Ekonomika i Mejdunarodniye 
Otnoşeniya, No: 9, 1997, s. 42-51. 
 

 283



Jinks, Derek, “September 11 and the Laws of War,” The Yale Journal of 
International Law, Volume 28, No: 1, Winter 2003, s. 1-49. 
 
Jonson, Lena, “Russian Policy and Tajikistan,” Central Asia, No: 2(8), 1997, 
[http://www.ca-c.org/dataeng/st_03_jonson.shtml]. 
 
Kabisov, Albert, “Konflikt v Yujnoi Osetii i tsennost opıta Alandskoi Avtonomii 
dlya razreşenii konflikta v Zakavkazye (Güney Osetya çatışması ve Güney 
Kafkaslardaki çatışmalar için Aland Özerkliği tecrübesinin değeri),” 
[http://www.cidcm.umd.edu/partners/154.htm]. 
 
Karpov, Victor. P., “The Soviet Concept of Peaceful Coexistance and its 
Implications for International Law,” Law and Contemporary Problems, special issue: 
The Soviet Impact on International Law, Vol. 29, No: 4 Autumn 1964, s. 858-864. 
 
Karimov, Faruh, “Mirotvorçeskiye operatsii Rossii i SNG na territorii Respubliki 
Tadjikistan (Tacikistan Cumhuriyeti topraklarında Rusya ve BDT’nin barış gücü 
operasyonları),” [http://www.lawbook.by.ru/magaz/prtp/0301/15.shtml] 
 
Knyazev, A., “Afganistan kak istoçnik religioznogo ekstremizma i terrorizma: God 
2000 (Dinsel ekstremizm ve terörizmin kaynağı olarak Afganistan: 2000 yılı),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 85-94. 
 
“Kontseptsiya printsipov voennoi reformı Rossiyskoi Federatsii (Rusya 
Federasyonu’nun Askeri Reformu Prensiplerinin Konsepti),” Mirovaya Ekonomika i 
Mejdunarodniye Otnoşeniya, No: 11, 1997, s. 44-56. 
 
Korgun, Viktor, “Afganskiy faktor v regionalnoi geopolitike (Bölgesel jeopolitikte 
Afganistan faktörü),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(11), 2000, s. 165-176. 
 
Krylov, Aleksandr, “Problemi etnogineza i Gruzino-Abhazskiy konflikt (Etnik 
genezis sorunu ve Gürcü-Abhaz çatışması),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(14), 
s. 122-129. 
 
Lapidus, Geil, “Desyat ‘zapovedei’ na kotorıh stroitsa Rossiyskaya politika v Çeçne 
(Çeçenistan’daki Rusya politikasının dayandığı on ‘nokta’),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 4(10), s. 110-120. 
 
Lebedev, Aleksei, “Mejdunarodnoye mirotvorçestvo i Rossiya (Uluslararası barış 
koruması ve Rusya),” Voprosı Bezopasnosti (Güvenlik Meseleleri), No. 10(100), 
Mayıs 2001, [http://www.pircenter.org/data/publications/vb10-2001.html]. 
 
Le Mon, Christopher J., “Unilateral Intervention by Invitation in Civil Wars: the 
Effective Control Test Tested,” New York University Journal of International Law 
and Politics, Vol. 35, No: 3, Spring 2003, s. 741-794. 
 

 284



Mackfarlen, Neil, “Vozmojnosti mirovogo soobşestva v reşenii konflikta 
(Çatışmanın çözülmesinde dünya topluluğunun olanakları),” Tsentralnaya Azia i 
Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 159-170. 
 
Magnusson, Marta-Liza, “Kommentariy k vystupleniyam (Raporun yorumu),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 123-124. 
 
Makdermott, Rodger, “Ukrepleniye bezopasnosti granits v Tadjikistane: budet li eto 
zaslonom na puti narkotrafika (Tacikistan’da güvenliğin güçlendirilmesi: narkotrafik 
yolunda engel olabilecek mi?),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(25), 2003, s. 
168-180. 
 
Malek, Martin, “Politika Bezopasnosti na Yujnom Kavkaze: osnovnoi krug problem 
(Güney Kafkaslarda güvenlik politikası: sorunların ana çemberi),” Tsentralnaya 
Aziya i Kavkaz, No: 6(30), 2003, s. 7-17. 
 
Malışeva, Dina, “Problemı bezopasnosti na Kavkaze (Kafkaslarda güvenlik 
sorunları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(13), 2001, s. 41-56. 
 
Malışeva, D., “Vliyaniye mejdunarodnoi Antiterroristiçeskoi kampanii na 
politiçeskiye protsesı v stranah Tsentralnoi Aziyi i Yujnogo Kavkaza (Uluslararası 
Anti-terörist kampanyasının Orta Asya ve Güney Kafkas ülkelerindeki siyasi 
süreçlerine etkileri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(36), 2004, s. 90-102. 
 
Mamedova, Latifa, Guseyn Guseynov, “Armyano-Azerbaydjanskiy konflikt: 
problemı mira i voynı (Ermeni-Azeri çatışması: barış ve savaş sorunları),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 77-84. 
 
Mammadov, İlgar, “Posredniçeskiye vozmojnosti OBSE (AGİT’in arabuluculuk 
olanakları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No. 6(36), 2004, s. 7-18. 
 
Markedonov, Sergei, “Pravovoi Hasavyurt. Polemiçeskiye razmışleniya o 
konstitutsionnom referendume v Çeçenskoi Respublike (Hukuksal Hasavyurt. Çeçen 
Cumhuriyetinde anayasal referandum hakkında tartışmalı düşünceler),” Tsentralnaya 
Aziya i Kavkaz, No: 3(27), 2003, s. 129-142. 
 
Mayorov, Mihail, “Konfliktı na Yujnom Kvkaze: osoznaniye glubinı bolezni i 
stremleniye eyo leçit – naçalo istseleniya (Güney Kafkaslarda çatışmalar: hastalığın 
derinliğinin algılanması ve onu tedavi etme niyeti – iyileşmenin başlangıcı),” 
Tsentralnaya Aziya ve Kavkaz, No: 2(32), 2004, s. 7-14. 
 
Melikişvili, Liya, “Gruziya: rayonı vozmojnıh etnokonfliktov (Gürcistan: etnik 
çatışmaların olası bölgeleridir),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(20), 2002, s. 54-
59. 
 
Minasyan, Sergei, “Formirovaniye sistemy kollektivnoi bezopasnosti SNG (BDT’nin 
Kolektif Güvenlik Sisteminin Oluşturulması),” Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 
1(25), 2003, s. 151-158. 

 285



 
Minasyan, S., “Problemı ograniçeniya i kontrolya nad voorujeniyami na Yujnom 
Kavkaze (Güney Kafkaslarda silahlanmanın denetim ve sınırlanması sorunları),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(36), 2004, s. 38-51. 
 
Musaev, Tofik, “Pravovıye ramki uregulirovaniya voprosov territorii i granits na 
primere territorialnıh prityazaniy Armenii k Azerbaydjanu (Ermenistan’ın 
Azerbaydjan’a toprak talebi örneğinde toprak ve sınırlar meselelerinin çözülmesinin 
hukuki çerçeveleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 42-49. 
 
Nadareişvili, Tamaz, “Ya ne nadeyus, chto Abhazskiy vopros reşitsa mirnim putyom 
(Ben, Abhaz meselesinin barışçi yoluyla çözülebileceğine inanmiyorum),” 
Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(8), 2000, s. 24-29. 
 
Naumkin, Vitaliy, “O stabilizatsii situatsii v regionah, sosednih s Çeçnyoi 
(Çeçenistan’a komşu bölgelerinde durumun istikrarlaşması hakkında),” Tsentralnaya 
Aziya i Kavkaz, No: 4(10), 2000, s. 124-133. 
 
Olimova, Saodat, “Tadjikistan-Rossiya: ot ‘razvoda’ k integratsii (Tacikistan-Rusya: 
‘ayrılık’tan integrasyona,” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(9), 2000, s. 41-49. 
 
Olimova, S., “İslamskaya partiya vozrojdeniya v meştadjikskom konflikte i ego 
uregulirovanii (Tacik çatışmasında ve onun çözülmesinde İslam Yeni Doğuş 
Partisi),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(13), 2001, s. 131-142. 
 
Omuraliyev, Nurbek ve Elebayeva, Ainura, “ ‘Batkenskiye sobıtiya v Kırgızstane.’ 
Hronika sobıtiy (‘Kırgızistan’da Batken olayları.’ Olayların gelişmesi),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(7), 2000, s. 24-35. 
 
Pain, Emil, “Vozmojnıye variantı razvitiya vtoroi Çeçenskoi voinı (İkinci Çeçen 
Savaşının olası gelişme senaryoları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 4(10), s. 
101-110. 
 
Panfilov, Oleg, “Tadjikistan: ot grajdanskoi voynı k grajdanskomu soglasiyu 
(Tacikistan: içsavaştan toplumsal uyuma),” Tsentralnaya Aziya (Orta Asya), No. 
1(7), 1997, s. 28-34. 
 
Preda, Adina, “The Principle of Self-Determination and National Minorities,” 
Dialectical Antropology, No: 27, 2003, s. 205-226. 
 
Pryahin, Vladimir, “ ‘Çorniy Sad’ mejdunarodnogo soobşestva: konflikt v Nagornom 
Karabahe i problemı globalnogo miroustroystva posle ‘Holodnoy voynı’ 
(Uluslararası toplumun ‘Kara Bahçe’si: Dağlık Karabağ’ta çatışma ve ‘Soğuk Savaş’ 
sonrası global dünya düzeninin sorunları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 6(24), 
2002, s. 15-28. 
 
Pryahin, V., “Politiko-geografiçeskiy çetiryohugolnik ‘Tbilisi-Tshinvali-
Bladikavkaz-Moskva’: perspektivi gruzino-yugoosetinskogo uregulirovaniya (Siyasi-

 286



coğrafi dörtgen ‘Tiflis-Tshinvali-Vladikafkas-Moskova’: Gürcü-Güneyosetin 
çözümlenmenin perspektifleri),”Tsentralnaya Aziya ve Kavkaz, No: 5(29), 2003, 
s.57-70. 
 
Rabbimov, Kamoliddin, “ ‘Hizb Ut-Tahrir’ – flagman antidemokratiçeskoi kampanii 
islamizma (‘Hizb-ut Tahrir’ – İslamın anti-demokratik kampanyasının öncüsü),” 
Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(33), 2004, s. 16-24. 
 
Ramazanov, Magomed, “Severokavkazskiy uzel Rossiyskoi politiki: 
konfliktogenniye faktorı (Rusya politikasının Kuzey-kafkas odağı: çatışma 
faktörleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 39-49. 
 
Raşidov, Bahtiyar, “Rossiya v Tsentralnoi Azii: perehod k pozitivnoi vneşnei 
politike (Rusya Orta Asya’da: olumlu dış politikasına geçiş),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 2(38), 2005, s. 128-137. 
 
Roberts, Adam, “Law and the Use of Force After Iraq,” Survival, Vol. 45, No: 2, 
Summer 2003, s. 31-56. 
 
Ruzaliyev, Odil, “İslamskoye Dvijeniye Uzbekistana: ştrihi k ‘portretu’ (Özbekistan 
İslam Hareketi: ‘portresin’e çizgiler),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(33), 
2004, s. 24-36. 
 
Saat, J.H., “Collective Security Treaty Organization,” Conflict Studies Research 
Center, Published by Defence Academy of the United Kingdom, Febrary 2005, 
[http://www.da.mod.uk/csrc]. 
 
Saldadze, Malhaz, “Razmorajivaniye konflikta v Tshinvali - prodoljeniye ili proval 
‘Revolyutsiyi roz’ (Tshinvali çatışmasının yeniden başlaması-‘Gül Devrimi’nin 
devamı yada başarısızlığı),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 5(35), 2004, s. 47-54. 
 
Selezneva, Ludmila, “Post-Soviet Russian Foreign Policy: Between Doktrin and 
Pragmatism,” European Security, Vol.11, No: 4, 2004, s. 10-28. 
 
Sevdimaliev, Ramiz, “Etniçeskie konfliktı i prava çeloveka na Kavkaze (Etnik 
çatışmalar ve Kafkaslar’da insan hakları),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(19), 
2002, s. 104-115. 
 
Skotnikov, L., “Use of Force: Legal Aspects,” International Affairs (Moskow), Vol: 
50, No: 1, 2004, s. 38-49. 
 
Sproat, Peter Alan, “The United Nations’ Encouragement of Agression and Ethnic 
Cleansing: Time to Abondon the Right to Self-Determination?” Terrorism and 
Political Violence, Vol. 8, No: 1, Spring 1996, s. 93-113. 
 
Şahnazaryan, David, “Nagorno-Karabahskiy konflikt: 10 let spustya (Dağlık-
Karabah çatışması: 10 yıl sonra),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 3(21), 2002, s. 
71-77. 

 287

http://www.da.mod.uk/csrc


 
Şamba, Sergey, “K voprosu o pravovom, istoriçeskom i moralnom obosnovanii 
prava Abhazov na nezavisimost (Abhazya bağımsızlığının hukuksal, tarihsel ve 
manevi hakkının dayanak meselisine),” Moskovskiy jurnal “Mejdunarodnoye pravo” 
(“Uluslararası Hukuk” Moskova Dergisi), No.4, 1999, s. 253-266. 
 
Şermatova, Sanobar, “Tadjikistan-Rossiya: torg vokruz voennoi bazı (Tacikistan-
Rusya: askeri üssü üzerinde pazarlık),” [http://news.ferghana.ru/detail.php?id= 
400883255809.64,1267,17428674]. 
 
Taniya, Leyla, “Variantı strategii uregulirovaniya Gruzino-Abhazskogo konflikta 
(Gürcü-Abhaz çatışmanın çözüm stratejisinin örnekleri),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 5(29), 2003, s. 49-57. 
 
Taşdemir, Fatma, “Taliban Bağlamında Bölgesel ve Küresel Güvenlik Sorunları 
Üzerinde bir Değerlendirme,” Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Ankara, 
2002, s. 277-308. 
 
Tepsayev, Afti, “Realnoye i mnimoye v otsenkah konflikta v Çeçne (Çeçenistan’daki 
çatışmanın değerlendirilmelerinde gerçek ve hayaller),” Tsentralnaya Aziya i 
Kavkaz, No: 5(35), 2004, s. 54-61. 
 
Tihonov, Aleksandr, “Tsentr Antiterrora (Anti-terör Merkezi),” Krasnaya Zvezda, 21 
Haziran 2005, [http://www.redstar.ru/2005/06/21_06/1_01.html]. 
 
Todua, Zurab, “Radikalnıy İslam v Uzbekistane: etapı stanovleniya i perspektivı 
razvitiya (Özbekistan’da Radikal İslam: kurulma aşamaları ve gelişme 
perspektifleri),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 1(37), 2005, s. 41-48. 
 
Tujba, Vianor, “Pravovıye aspektı Gruzino-Abhazskogo konflikta (Gürcü-Abhaz 
çatışmasının hukuksal boyutları),” [http://www.apsny.ru]. 
 
Ware, Robert Bruce, “Mir v Çeçne: est li nadejdı? (Çeçenistan’da Barış: ümitler var 
mı?),” Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, No: 2(26), 2003, s. 24-32. 
 
Ware, R., “Grajdanskaya voina v Çeçne: politiçeskiy proval i otvetnaya strategiya 
(Çeçenistan’da içsavaş: siyasi başarısızlık ve karşılık stratejisi),” Tsentralnaya Aziya 
i Kavkaz, No: 3(33), 2004, s. 62-72. 
 
Wedgwood, Ruth, “The Law’s Response to September 11,” Ethics & International 
Affairs, Vol. 16, No: 1, 2002, s. 8-13. 
 
Zakayev, A., “Nekotorıye zameçaniya k voprosu o legitimnosti Çeçenskoi 
nezavisimosti (Çeçen bağımsızlığın meşruluğu hakkında bazı noktalar),” Çeçenpress, 
[http://chechenpress.info/events/2005/04/29/30.shtml], 17.08.04. 
 
Zoidze, Otar ve Berdzenşvili, David, “Protivostoyaniye mejdu Tbilisi i Batumi, ili o 
problemah sobrannosti natsii i polnote gosudarstva (Tiflis ve Batumi arasında 

 288



karşıtlık, ya da ulusun birleşmesi ve devletin tamamlanması sorunları hakkında),” 
Tsentralnaya Azia i Kavkaz, No: 2(8), 2000, s. 213-221. 
 
Raporlar ve Araştırmalar: 
 
“Rusya Federasyonu: Adaletin Reddi,” Uluslararası Af Örgütü Raporu, 30.10.2002, 
[http://www.amnesty-turkiye.org/v0311200202.si]. 
 
“Svintsovıy dojd: Andijanskaya boynya 13 maya (Kurşun yağmuru: 13 Mayıs’ta 
Andijan katliamı),” ‘International Human Rights’ Raporu, AKIpress 
[http://www.akipress.org/], 04.07.2005. 
 
“The IMU and Hizb-ut-Tahrir: implications of the Afghanistan campaing,” An 
International Crisis Group (ICG) Report, Osh/Brussels, 30 January 2002, 
[http://www.crisisweb.org]. 
 
“Uzbekistan: vosstaniye v Andijane (Özbekistan: Andijan’da isyan),” ICG Raporu, 
Bişkek/Brusel, 25 Mayıs 2005, AKIpress, [http://www.akipress.org/], Mayıs 2005. 
 
Kurova, Ksimena, “Rol Rossii i SNG ve uregulirovanii voennih konfliktov v 
Zakavkazye (Trans-Kafkaslarda silahlı çatışmaların çözümlenmesinde Rusya ve 
BDT’nın rolu),” Varşova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 
(http://www.mpa.ru/files/sb1/3.doc), 
 
Melikyan, Anna, “Voorujennıy konflikt nemejdunarodnogo haraktera (Uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışma),” (Yayınlanmamış diploma tezi, Rusya-Ermenistan 
Devlet Üniversitesi), Yerevan 2004, [http://www.iatp.am/ino/rau/aspirants/Melikyan 
%20Anna/Vooruzhennyi%20conflict.htm]. 
 
Şamba, T. ve Neproşina, A., “Abhazskaya gosudarstvennost v post-sovetskiy period 
(Post-sovyet dönemde Abhaz devletçiliği),” Abhazya v kontekste mejdunarodnih 
otnoşeniy (Uluslararası ilişkiler boyutunda Abhazya),- konferans, Pitsunda, 29 
Haziran-1 Temmuz 2004, [http://www.abkhaziya.org/server-articles/article-
bd4f42733875a8821753814d62c20fd2.html]. 
 
Antlaşmalar ve Resmi Belgeler: 
 
Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Ankara, BM 
Enformasyon Merkezi, 1997. 
 
BM Genel Kurulu’nun 14.12.1960 tarihli 1514 sayılı Kararı, Deklaratsiya o 
predostavlenii nezavisimosti kolonialnim stranam i narodam (Sömürge Ükeleri ve 
Halklarına Bağımsızlığın Sağlanması Deklarasyonu), [http://www.un.org/russian]. 
 
BM Genel Kurulu’nun 24.10.1970 tarihli 2625 (XXV) sayılı Kararı, BM 
Antlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında Dostluk ve İşbirliği İlişkilerinin 
Sürdürülmesi İle İlgili Uluslararası Hukuk İlkeleri Hakkında Deklarasyonu, 
[http://www.un.org/russian].  

 289

http://www.mpa.ru/files/sb1/3.doc


 
BM Genel Kurulu’nun 14.12.1974 tarihli 3314 (XXIX) sayılı kararı, Opredeleniye 
agressii (Saldırı Tanımı), [http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm]. 
 
BM Genel Kurulu’nun 18.12.1992 tarihli 47/135 sayılı kararı, Deklaratsiya o pravah 
lits, prinadlejaşih k natsionalnim ili etniçeskim, religioznim ili yazikovim menşistvam 
(Ulusal veya Etnik, Bölgesel veya Dilsel Azınlıklara Ait Olan Kişilerin Hakları 
Deklarasyonu), [http://www.un.org/russian]. 
 
BM Genel Kurulun değişik kararları, [http//www.un.org/russian/documen]. 
 
BM Güvenlik Konseyinin değişik kararları, [http//www.un.org/russian/documen]. 
 
Mejdunarodnıy pakt o grajdanskih i politiçeskih pravah (Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi), [http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm]. 
 
Mejdunarodniy pakt ob ekonomiçeskih, sotsialnıh i kulturnıh pravah (Ekonomik, 
Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi), [http://www.un.org/russian/documen/ 
convents/hr.htm]. 
 
Soveşaniye po bezopasnosti i sotrudniçestvu v Evrope, Zaklyuçitelnıy Akt (Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Son Senet), Helsinki 1975. 
 
12 Ağustos 1949 tarihli Savaş Esirlerine Yapılacak Muamele ile ilgili III sayılı 
Cenevre Sözleşmesi, [http://www.icrc.org/]. 
 
12 Ağustos 1949 tarihli Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair IV sayılı 
Cenevre Sözleşmesi, [http://www.icrc.org/]. 
 
8 Haziran 1977 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Uluslararası Silahlı Çatışmalarda 
Mağdurların Korunması ile ilgili I sayılı Ek Protokolü, [http://www.icrc.org/]. 
 
8 Haziran 1977 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Uluslararası Olmayan Silahlı 
Çatışmalarda Mağdurların Korunması ile ilgili II sayılı Ek Protokolü, 
[http://www.icrc.org/]. 
 
United Nations Security Council: Letter Dated 7 October 2001 from the Permanent 
Representative of the United States of America to the United Nations Addressed to 
the President of the Security Council, [http://www.un.int]. 
 
United States: Public Law 107-40 (Joint Resolution to Authorize the Use of United 
States Armed Forces Against Those Responsible for the Recent Attacks Launched 
Against The United States), September 18, 2001. 
 
US Presidential Military Order on the Detention, Treatment, and Trial of Certain 
Non-Citizens in the War Against Terrorsm, November 13, 2001. 
 
1977 Yılı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasası. 

 290

http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm
http://www.un.org/russian/documen/%20convents/hr.htm
http://www.un.org/russian/documen/%20convents/hr.htm


 
1993 Yılı Rusya Federasyonu Anayasası. 
 
Kontseptsiya Natsionalnoi bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF 
ot 17 dekabrya 1997 goda No: 1300 (Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti, 
17 Aralık 1997 tarihli ve 1300 nolu RF Başkanı Kararı), 
[http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/snconold.htm]. 
 
Kontseptsiya Natsionalnoi bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF 
ot 10 yanvarya 2000 goda No:24 (Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Konsepti, 10 
Ocak 2000 tarihli ve 24 nolu RF Başkanı Kararı), 
[http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/sncon00.htm]. 
 
Voennaya Doktrina Rossiyskoi Federatsii, Ukaz Prezidenta RF ot 21.04.2000 No: 
706 (Rusya Federasyonu’nun Askeri Doktrini, RF Başkanı’nın 21.04.2000 tarihli 
706 sayılı Kararı), [http://www.mil.ru/articles/article3929.shtml]. 
 
RF Ceza Kanunu, [http://www.ledforum.ru/uk/24.htm]. 
 
RF “Terörizmle Mücadele Hakkında” 130 nolu Federal Kanunu, 25 Temmuz 1998 
(03.07.2005 tarihli redaksyonuyla), [http://www.hro.org/docs/rlex/terrorism/ 
index_1.php]. 
 
RF “Terörizmle Mücadele Hakkında” Federal Kanunu, 10 Mart 2006, 
[http://www.tomchin.ru/tomchin/analitic/2166.html]. 
 
Bağımsız Devletler Topluluğu Tüzüğü, 22 Ocak 1993. 
 
BDT Anti-Terörist Merkezi Statüsü, [http://www.ec-cis.org], [http://cis.minsk.by/ 
main.aspx?uid=898]. 
 
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Tüzüğü, [http://www.da.mod.uk/csrc]. 
 
Şanghay İşbirliği Örgütü Kuruluş Deklarasyonu, [http://www.cvi.kz/old/text/SHOS/ 
Shanhay.html]. 
 
Şanghay İşbirliği Örgütü Şartı, [http://www.cawater-info.net/library/rus/shanghai. 
pdf]. 
 
Terörizm, Separatizm ve Ekstremizm ile Mücadele Hakkında Şanghay Sözleşmesi, 
[http://www.lawmix.ru/abro.php?id=18]. 
 
Sovmestnoye Zayavleniye, Printsipı opredeleniya osnov vzaimootnosheniy mejdu 
Rossiyskoi Federatsiyei i Çeçenskoi Respublikoi, Hasavyurt, 1996 (Ortak 
Beyanname, Rusya Federasyonu ve Çeçen Cumhuriyeti arasında ilişkilerin 
dayanakları belirleme prensipleri, Hasavyurt, 1996), NNS: national news service 
[http://www.nns.ru/chronicle/archive/dog1.html]. 
 

 291

http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/snconold.htm
http://www.ec-cis.org/
http://www.da.mod.uk/csrc


Dogovor o mire i printsipah vzaimootnoşeniy mejdu Rossiyskoi Federatsiyei i 
Çeçenskoi Respublikoi İçkeriya, Moskva, 1997 (Rusya Federasyonu ve Çeçen 
Cumhuriyeti arasında barış ve ilişkiler prensipleri hakkında antlaşma, Moskova, 
1997), NNS: national news service [http://www.nns.ru/chronicle/archive/dog0512. 
html]. 
 
Zayavleniye Gosudarstvennoi Dumı o situatsii v Gruzii v svyazi s voennım 
prisutstviyem SŞA na eyo territorii (Gürcistan topraklarında ABD’nın askeri varlığı 
ve Gürcistan durumuyla ilgili Devlet Dumasının Bildirisi), 6 Mart 2002, 
[http://www.materik.ru/index.php?section=analitics&bulid=7&bulsectionid=427]. 
 
Zayavleniye o merah po politiçeskomu uregulirovaniyu gruzino-abhazskogo konflikta 
(Gürcü-Abhaz çatışmasının siyasi çözümlenmesi tedbirleri hakkında bildiri), 
[http://www.abkhaziya.org/interorg_pub/abkhvs_georg/zayav_meri.html]; 
 
Soglaşeniye o prekraşenii ognya i razyedinenii sil (Ateşin kesilmesi ve kuvvetlerin 
ayrılması hakkında antlaşma), [http://www.abkhaziya.org/interorg_pub/ 
abkhvs_georg/soglash_prekrash.html]. 
 
“İnitsiativa Pravitilstva Gruzii v svyazi s mirnım uregulirovaniyem yujnoosetinskogo 
konflikta (Güney Osetya çatışmasının barışçı çözümü konusunda Gürcistan 
hükümetinin girişimi),” [http://www.president.gov.ge/others/initru.htm]. 
 
Basın Açıklamalar ve Görüşmeleri: 
 
KGAÖ’nün Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja’nın “Izvestiya” gazetisine verilen 
intervyu, AKIpress, 22.06.2005, [http://www.akipress.org]. 
 
Semenov, Yuliy, “Kolektif Güvenlik Antlaşması: fikirden gerçek işbirliği sistemine, 
örgütün Genel Sekreteriyle görüşme,” Radyo ‘Mayak,’ [http://www.radiomayak.ru/ 
archive/text?stream=schedules/1&item=9780]. 
 
Gudava, Tengiz, “Çeçnya prisoyedinyayetsa k Jenevskim Konventsiyam (Çeçenistan 
Cenevre Sözleşmelerine katılıyor),” Radyo ‘Svoboda’ inervyusu (Kafkas ve Orta 
Asya), 15.06.2000, [http://www.svoboda.org/programs/rtl/2000/RTL.061500.asp]. 
 
RF Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “Rossiya-Tadjikistan: novıy etap 
vzamovıgodnogo sotrudniçestva (Rusya-Tacikistan: karşılklı çıkar işbirliğinin yeni 
aşaması),” Parlamentskaya Gazeta, [http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/b7bb356d1 
cab7d0ac32570c40026956a?OpenDocument]. 
 
Diğer Kaynaklar: 
 
“Abhaziya poprosila Dumu razreşit ey obyedinitsa s Rossiyei (Abhazya Rusya ile 
birleşmesi için Duma’dan onay istemiştir),” [http://www.rambler.ru/db/news/ 
archive_msg.html?s=260004595&mid=3281491], 5.05.2003 
 

 292

http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/b7bb356d1%20cab7d0ac32570c40026956a?OpenDocument
http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/b7bb356d1%20cab7d0ac32570c40026956a?OpenDocument


Aksoy, Hakan, “Ecevit – Putin zirvesi iklimi yumuşattı,” Cumhuriyet, 15 Kasım 
1999, s. 10. 
 
Aleksidze, Levan, “Propoganda separatistov nahodit otklik v Moskve (Ayrılıkçıların 
propogandası Moskova’da yankı uyandırıyor),” [http://www.abhazeti.ru/pub/smi/], 
03.12.2002. 
 
“Artsah s drevneyşih vremen do 1918 goda (Eski zamanlardan 1918’e kadar 
Artsah),” [http://nkr.am/rus/history/drevnost.htm]. 
 
“Bazı v Batumi i Ahalkalaki gotovyatsa uyti (Batum ve Ahalkalaki üsleri gitmeye 
hazırlanıyor),” [http://top.rbc.ru/], 30.05.2005. 
 
“Borba s teroristami v Pankisi: parketnaya spets operatsiya (Pankisi'de teröristlerle 
mücadele: görünüşte özel operasyonu),” Vesti, 01.09.2002, 
[http://www.vesti7.ru/archive/news?id=1127]. 
 
“Dogovor o kollektivnoi bezopasnosti (Kolektif Güvenlik Andlaşması),” 
(http://www.voina-i-mir.ru/dicdefinition /?id=905). 
 
Gurov, Nikolay, “Sud bez prisyajnih (Jüri üyeleri olmayan mahkeme),” 6 nisan 2006, 
[http://www.vz.ru/politics/2006/4/6/28986.html]. 
 
Haliyaddin, Halilov, “K istorii Karabahskogo kraya (Karabağ bölgesinin tarihi 
hakkında),” [http://www.irs-az.com/gen/n7/n7_12.htm]. 
 
“Kadife Devrim Acarya’da,” Radikal, 6 Mayıs 2004, s. 11. 
 
Kanavin, İlya, “Posledneye preduprejdeniye dlya Tbilisi (Tiflis için son uyarı),” 
Vesti, 15.09.2002, [http://www.vesti7.ru/news?id=1191]. 
 
“Kogda zakonçitsa minnaya voina v Srednei Azii? (Orta Asya’da mayın savaşı ne 
zaman bitecektir?),” AKIpress, 08.03.2006, [http://www.akipress.org/]. 
 
“Kollektivnaya oborona podnimayetsa na noviy uroven (Kolektif savunma yeni 
aşamasına geçmekte),” [http://www.navi.kz/articles/445], 17.05.2002. 
 
“Konstitutsionnıy sud ukazal vernıy sposob prisoedinit Yujnuyu Osetiyu k Rossii 
(Anayasa Mahkemesi Güney Osetya'nın Rusya’ya katılması için uygun yolu 
göstermiştir),” [http://www.rol.ru/news/misc/news/04/08/06_030.htm], 6.08.2004. 
 
“Mejdunarodnoye gumanitarnoye pravo i terrorizm: voprosı i otvetı (Uluslararası 
insancıl hukuku ve terörizm: sorular ve cevapları),” 10.11.2004, Uluslararası Kızıl 
Haç Komitesi, [http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/iwpList99/8A9F52E6EFE 
0EC75C3256F4800483FD6]. 
 

 293

http://www.voina-i-mir.ru/dicdefinition
http://www.navi.kz/articles/445


“O novoi redaktsii Kontseptsii natsionalnoi bezopasnosti RF (Rusya Federasyonu 
Milli Güvenlik Konsepti’nin yeni redaksyonu hakkında),” Rossiyskaya Gazeta 
[http://www.rg.ru/oficial/from_min/mid/145.htm]. 
 
 “Organizatsiya Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti poluçila status nablyudatelya 
v Generalnoi Assanbleyi OON (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü BM Genel 
Kurulunda gözlemci statüs kazanmıştır),” [http://www.un.org/russian/news/ 
fullstorynews.asp?newsID=2960], 06.12.2004. 
 
“Rossiya mojet pribegnut k jestkim meram v otnoşenii Gruzii (Rusya Gürcistan’a 
karşı sert tedbirlere başvurabilecektir),” [http://top.rbc.ru/], 14.05.2005. 
 
“Rossiya priznala vozmojnost vmeşatelstva (Rusya müdahale olasılığı itiraf 
etmiştir),” 14.06.2005, AKIpress, [http://www.akipress.org/]. 
 
“SŞA vstali na storonu Gruzii v spore o voennıh bazah (ABD askeri üsleri 
tartışmasında Gürcistan tarafında yer almıştır),” [http://top.rbc.ru/], 14.05.2005. 
 
Strogan, Sergei, “Taşkent v osade (Taşkent ablukada),” AKIpress, 09.06.2005, 
[http://www.akipress.org/]. 
 
 “Uzbekistan potreboval ot SŞA pokinut bazu Karşı-Hanabad v teçenii 180 dnei 
(Özbekistan ABD’den 180 gün içinde Karşı-Hanabad üssünü terk etmeyi talep 
etmiştir),” AKIpress, 30.07.2005, [http://www.akipress.org/]. 
 
“Varşavskiy dogovor 1955 goda (1955 yılı Varşova Andlaşması),” 
[http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/ 003/ 363.htm]. 
 

 294

http://www.un.org/russian/news/%20fullstorynews.asp?newsID=2960
http://www.un.org/russian/news/%20fullstorynews.asp?newsID=2960


ÖZET 

1990’larda SSCB’nin dağılma döneminde ve sonrasında Orta Asya ve 

Kafkaslarda değişik şiddet olayları ve silahlı çaışmalar meydana gelmiştir. Bu 

araştırmada eski Sovyet toprakları olan Orta Asya ve Kafkaslarda yeni bağımsızlığı 

kazanan bölge devletleri ve özellikle Rusya Federasyonu’nun sürdürdüğü güvenlik 

politikalarını inceleyerek şiddet olayları ve bunlara karşı başlatılan kuvvet kullanma 

faaliyetleri uluslararası hukuk açısından değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu amaçla çalışmanın I. Bölümü’nde Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın 

kuvvet kullanma yaklaşımı kısaca ele alınmakta ve 1991’den itibaren Rusya 

Federasyonu’nun yeni güvenlik politikasının gelişimi ve hukuksal dayanakları 

incelenmektedir. 

‘Kafkaslarda Self-Determinasyon veya Toprak Bütünlüğünün Korunması’ 

adlı II. Bölüm’de ilk önce bu konuda uygulanan uluslararası hukukun genel 

yaklaşımı ve daha sonra Rusya’nın Çeçenistan, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney 

Osetya ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ çatışmaları incelenmektedir. 

III. Bölüm’de ‘Orta Asya ve Kafkaslarda Barış Gücü Faaliyetleri veya İç 

İşlerine Müdahale’ konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde benzeyen şekilde 

uluslararası hukukta barış koruma operasyonlarıyla ilgili kabul edilen genel 

yaklaşımı incelenmekte ve daha sonra Rusya’nın Gürcistan, Azerbaycan ve 

Tacikistan çatışmalarına müdahale faaliyetlerini ele alınarak değerlendirme 

yapılmaktadır. 

IV. Bölüm’de ‘Terörizme Karşı ‘Savaş’ ve Hukuki Dayanaklar’ başlığı 

altında terörizm eylemlerine karşı uluslararası hukukun kuvvet kullanma kuralları 

incelenmekte ve Orta Asya ve Kafkaslarda terörizmle mücadele faaliyetleri ve 

yaklaşımı ele alınmaktadır. 

Son bölümü olan Genel Değerlendirme ve Sonuç başlığı altında tez 

çalışmasında incelenen temel konular değerlendirilmekte ve araştırmanın ortak 

sonucu yapılmaktadır. 
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SUMMARY 

A different accidents of violence and armed conflict appeared in Central Asia 

and the Caucasus in the period of the collapse of the Soviet Union and the following 

years of 1990’s. In this study, researching the security policies of the former Soviet 

countries and newli independent states of Central Asia and the Caucasus and, 

particularly, Russian Federation, the accidents of violence and the states’ use of force 

practicies in the region have been triying to assess by the international law. 

For this aim, in the Chapter I of the study, there has been researched the 

Russian approach of use of force in the Sovyet Union period and then Russian 

Federation’s new security policy and its legal bases after 1991. 

In Chapter II, named ‘Self-Determination or Territorial Integrity in the 

Caucasus,’ there has been researched the general approach of international law on 

this subject, and then Russia’s conflict in Chechnya, Georgia’s conflicts in Abhazya 

and South Osetya, and Azerbaijan’s conflict in Nagorno-Karabakh. 

A subject of ‘Peacekeeping Activities or Interference in the Internal Affairs in 

Central Asia and the Caucasus’ has taken place in Chapter III. In this Chapter the 

general approach of international law on the peacekeeping operations and then the 

Russian activities in Georgia, Azerbaijan and Tajikistan has been researched. 

In the Chapter IV, by the subject of ‘ “War” with Terrorism and Its Legal 

Bases’, the use of force to the acts of terrorism in international law norms and the 

struggle activity with terrorism in Central Asia and the Caucasus and the states’ 

approach has been researched. 

In the last Chapter, named ‘General Assessment and Conclussion,’ there is 

the assessment of concluding remarks of the main subjects of the study and the 

general conclussion of the work. 
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